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HOOFDSTUKK 8 

Hett terrein van warme stad 

Inleiding g 

Inn dit laatste hoofdstuk kijk ik terug op de verkenning van de warme stad. 
Tenn eerste geef ik aan welke inzichten deze exploratie heeft opgeleverd. 
Vervolgenss ga ik in op twee witte vlekken die overgebleven zijn bij het in 
kaartt brengen van stedelijke warmte. Een witte vlek betreft de bewoners 
vann de warme stad. Ik bespreek hier de relatie tussen het ervaren van stede-
lijk ee warmte en de kenmerken van stedelingen; ik ga na of er verschillen 
zijnn tussen stedelingen in de mate waarin ze kunnen beschikken over mid-
delenn om betrokken te raken bij onbekende anderen. 

Eenn andere witte vlek betreft de geschiedenis van de warme stad. In de 
inleidingg heb ik gesteld dat de warme stad verband houdt met een vorm 
vann stedelijkheid die zich recent heeft ontwikkeld. In dit slothoofdstuk wil 
ikk hier nader op ingaan. Ik vraag me af of stedelijke warmte ook voorkomt 
inn andere fases van westerse stedelijkheid? Of komt de beschreven betrok-
kenheidd bij onbekenden uitsluitend voor in de context van de pretstad? 

Voordatt ik inga op de maatschappelijke en de historische context van 
dee warme stad geef ik in het kort de bevindingen van deze studie weer. 

Hett publieke domein als warme stad 

Dee kiem van stedelijke warmte ligt besloten in het specifieke karakter van 

dee moderne westerse stad, dat bepaald wordt door de heterogeniteit, 

groottee en dichtheid van haar bevolking. Hierdoor ontstaat een uiterst dy-

namischee sociale wereld, waarin stedelingen geconfronteerd worden met 

velee verschillende personen en situaties. Door de constante stroom van 
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personenn is de stad een onuitputtelijk reservoir van activiteiten, gevoelens 

enn gedachten. Stedelingen kunnen hiermee in contact komen als ze zich be-

gevenn in de publieke sfeer. 

Dee warme stad heeft evenwel geen betrekking op de stad als geheel. Zij 

heeftt een vloeiend en plooibaar karakter. De locatie van de warme stad is af-

hankelijkk van een objectief gegeven - de aanwezigheid van veel onbekende 

mensenn - en van een subjectief element - de betekenis die personen geven 

aann de gebuikers van het publieke domein. 

Ikk heb laten zien hoe stedelingen betekenis geven aan het publieke do-

meinn door in te spelen op de aanwezigheid van vele verschillende personen 

enn situaties. Dit vereist dat ze attent zijn en op basis van vluchtige observa-

tiess beslissingen nemen en betekenis geven aan een snelle opeenvolging van 

subtielee gebaren, blikken en verbale uitingen. Ze moeten een afweging ma-

kenn naar wie hun aandacht uitgaat. Informatiemanagement speelt hierbij 

eenn belangrijke rol. Tijdens interacties proberen personen informatie in te 

winnenn over anderen om een beeld van hen te vormen, om situaties te pei-

lenn en een houding aan te nemen. Dit proces van afweging, beeldvorming 

enn wisselwerking verkleint de afstand tussen onbekenden en maakt het mo-

gelijkk om stedelijke warmte te ervaren. 

Dee totstandkoming van stedelijke warmte wordt bemoeilijkt door de af-

standelijkee omgangsvorm van de publieke sfeer, zoals die tot uiting komt in 

dee interactieregel van 'beleefde onoplettendheid' (Goffman 1963: 84). De es-

sentiee van deze regel is dat personen eikaars privacy respecteren door op een 

specialee manier aandacht aan elkaar te besteden. Deze aandacht komt erop 

neerr dat ze te kennen geven de ander te hebben opgemerkt en dat diens aan-

wezigheidd getolereerd zal worden: iemands bestaansrecht wordt onder-

streeptt doordat men elkaar met rust laat. Als men contact met stedelingen 

niett op prijs stelt, houdt men zich aan deze regel. Als personen stedelijke 

warmtee willen ontlenen aan het publieke domein, moeten zij woekeren met 

dezee basisregel. Ze moeten haar interpreteren en herdefiniëren, zodat een 

anderee omgangsvorm ontstaat waarin betrokkenheid wel mogelijk is. Ik heb 

dezee omgangsvorm 'beleefde aandacht' genoemd. De personen die zich 

hieraann houden, zijn geïnteresseerd in anderen en houden bij hun aan-

dachtsvertoonn rekening met de privacy van anderen. Als ze observeren do-
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serenn ze hun aandacht, tijdens oogcontact staren ze niet en gedurende een 
gesprekk proberen ze rekening te houden met de gevoeligheden van de an-
der. . 

Ikk heb een aantal vormen van stedelijke warmte onderscheiden die ik 
hieronderr in het kort beschrijf. Ik ben begonnen met het bespreken van in-
teractiess die passen in het beeld van het publieke domein als een wereld van 
vluchtige,, oppervlakkige en anonieme contacten: kijken naar mensen en 
terloopss contact. Dit wil niet zeggen dat deze interacties per definitie ge-
speendd zijn van betrokkenheid bij anderen. Zo heb ik aangegeven dat obser-
verenn veel meer is dan het kill e registreren van anderen. De interesse in de-
genee waar men naar kijkt, komt tot uiting in gevoelens en gedachten, res-
pectievelijkk emotionele en reflectieve betrokkenheid. Tijdens het observe-
renn worden onbekenden minder vreemd gemaakt door hen te categoriseren 
enn te identificeren. Er wordt een verhaal omtrent hen gemaakt, waarin ze 
eenn gezicht krijgen en mensen van vlees en bloed worden. In vele gevallen 
heeftt visuele betrokkenheid een terloops karakter, omdat personen andere 
prioriteitenn hebben, zoals fietsen naar het werk of praten met een kennis. 

Tevenss heb ik aangegeven dat ook in terloopse contacten betrokkenheid 
schuilgaat.. Dit contact kan een heel toevallig karakter hebben. Twee mensen 
passerenn elkaar op de fiets en geven elkaar een teken van herkenning, omdat 
zee allebei last hebben van een fout geparkeerde auto. Drie vormen van ter-
loopss contact heb ik beschreven: verbaal, tactiel en visueel. Korte verbale 
contactenn doorbreken de stille en onpersoonlijke omgang tussen onbeken-
den.. Deze contacten hebben uiteenlopende betekenissen. Zo hebben ze een 
speelss en impulsief karakter, dienen ze als compliment, worden ze gebruikt 
omm ervaringen te delen of om een ander te helpen. Tactiel contact varieert 
vann een hand leggen op iemands schouder tijdens het passeren tot lichame-
lij kk samenspel op de dansvloer. In het eerste geval heeft het aanraken een 
heimelijkk karakter, in het tweede geval vindt er overleg plaats over de aard 
vann het contact. Tijdens het aanraken zwijgen personen, omdat ze onzeker 
zijnn of omdat ze de erotische spanning willen verhogen. Een andere vorm 
vann terloops contact waarmee personen de afstandelijk omgang in het pu-
bliekee domein doorbreken is oogcontact. Via dit contact onstaat herken-
ningg en geven mensen aan dat ze de ander aardig of aantrekkelijk vinden. 
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Stedelijkee warmte ontstaat ook als gevolg van minder terloopse ontmoe-

tingenn in het publieke domein. Ontmoetingen met onbekenden worden 

stapp voor stap opgebouwd. Personen winnen informatie in over de ander 

omm diens gedrag te interpreteren en de eigen houding te bepalen. Gespreks-

partnerss die het verbale contact willen continueren, zoeken naar gedeelde 

ervaringenn om het gesprek vorm en inhoud te geven. Als er sprake is van so-

cialee en culturele verwantschap, voelen ze zich bij elkaar thuis en ontwikkelt 

zichh een tijdelijke vriendschap. Tijdens intieme en erotische ontmoetingen 

iss de afstand tussen onbekenden nagenoeg verdwenen. Dit vindt plaats via 

dee directe stijl, die bestaat uit een expliciete opmerking waarin een voorstel 

tott seks wordt gedaan, of via de gefaseerde benadering. Deze toenadering 

houdtt een reeks van afgewogen zetten in, waarmee personen aftasten hoe 

verr zij kunnen gaan. Deze interacties gaan een stap verder dan vriendelijk-

heidd omdat het klikt , wat wil zeggen dat personen zich in elkaar herkennen, 

waardoorr het wederzijdse vertrouwen toeneemt. 

Stedelijkee warmte ontstaat niet alleen door contact met onbekenden, 

maarr ook door interacties met mensen die men persoonlijk kent. Het sa-

menzijnn met vrienden gaat niet per definitie ten koste van betrokkenheid bij 

hett publieke domein. In gezelschap van vrienden en bekenden ontlenen 

personenn op twee manieren stedelijke warmte aan het publieke domein. 

Tenn eerste geven ze als ze in gezelschap zijn op verschillende manieren aan-

dachtt aan onbekende anderen. Dit doen ze door hen te observeren, hen te 

bespreken,, terloops contact met hen aan te gaan en door hen te ontmoeten. 

Inn het laatste geval vindt er een integratie plaats van beide groepen en ont-

staatt er een nieuw gezelschap. Ten tweede ontwikkelen en bevestigen perso-

nenn hun relaties tijdens toevallige ontmoetingen en afspraken. In het pu-

bliekee domein komen ze personen tegen die ze uit het oog zijn verloren, 

'bekendee vreemden' - mensen die ze alleen kennen via het publieke domein 

-- en natuurlijk ook hun dagelijkse vrienden en kennissen. 

Dee ervaring van stedelijke warmte is niet alleen verbonden aan enkelvou-

digee interacties. Er is ook sprake van langdurige betrokkenheid bij het pu-

bliekee domein. Tijdens een langere periode, een dag of een avond, gaan per-

sonenn op in de maalstroom van het stedelijke leven, zwerven ze door de stad 

enn hebben ze uiteenlopende belevenissen. Deze vorm van betrokkenheid 
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hebb ik de heerlijke dag-ervaring genoemd. Ik heb drie typen onderscheiden. 
Tijdenss solitaire betrokkenheid blijven personen op zichzelf en genieten ze 
vann de publieke sfeer. Ze ontspannen zich door de indrukken die ze opdoen 
inn deze sfeer. Hun betrokkenheid bestaat voornamelijk uit het kijken naar 
mensenn en terloops contact. De avontuurlijke dag vindt plaats in groepsver-
bandd en kenmerkt zich door een aaneenschakelijking van gebeurtenissen en 
ontmoetingenn met vrienden, bekenden en onbekenden. Tijdens de eufori-
schee ervaring laten personen zich helemaal gaan. Deze ervaring bestaat uit 
impulsiviteit,, roes en lichamelijkheid. De participanten gaan op in de bele-
vingg van het publieke domein, experimenteren met vormen van gedrag en 
gaann door tot ze uitgeput zijn. 

Doorr de interacties, waarin sprake is van stedelijke warmte, verandert de 
betekeniss van het publieke domein. Het krijgt een bepaalde lading, die voor 
dee betrokkenen steeds van karakter wisselt. Dit domein kan daarom worden 
beschouwdd als een veld van uiteenlopende gevoelens en strevingen. Raban 
(1988)) verwoordt een soortgelijke gedachtegang door te zeggen dat de stad 
vann nature 'zacht' is. Door de aanwezigheid van grote hoeveelheden onbe-
kendenn is de publieke sfeer zeer veranderlijk en relatief onbepaald: 

'.... the city goes soft; it awaits the imprint of an identity. For better or 
worse,, it invites you to remake it, to consolidate it into a shape you can 
livee in. You, too. Decide who you are and the city will again assume a 
fixedd form round you. Decide what it is, and your own identity will be 
revealed,, like a position on a map fixed by triangulation. Cities unlike 
villagess and small towns are plastic by nature. We mould them in our 
images,, they in turn shape us by the resistance they offer when we try to 
imposee our personal form on them' (Raban 1988: 9,10). 

Dee stad is niet alleen zacht, maar biedt ook weerstand bij de pogingen van 

stedelingenn om haar te kneden en vorm te geven. Bijvoorbeeld, bepaalde ge-

deeltess van de stad zijn verlaten, sommige gebieden zijn no go areas en ande-

ree ruimtes worden gedomineerd door groepen waartoe men zich niet re-

kent.. Deze weerbarstigheid beperkt de mogelijkheden van stedelingen om 

hett publieke domein naar hun hand te zetten. Ze moeten beschikken over 



i 6 o o Dee warme stad 

kenniss en vaardigheden om in te spelen op de situaties die de publieke we-

reldd aanreikt. Tijdens een proces van stedelijke socialisatie en exploratie le-

renn ze de stad kennen. Als gevolg hiervan ontwikkelt zich bij hen een warm-

te-kaart,, waardoor ze weten waar ze stedelijke warmte kunnen beleven. 

Inn de komende pagina's probeer ik meer inzicht te krijgen in de maat-

schappelijkee voorwaarden voor het ontstaan van stedelijke warmte. Ik vraag 

mee af of bepaalde categorieën stedelingen beschikken over meer of minder 

middelenn om betrokken te raken bij de publieke sfeer. Komt bijvoorbeeld 

uitt de gesprekken naar voren dat er een verschil is tussen vrouwen en man-

nenn in de mogelijkheid om stedelijke warmte te ervaren? Speelt inkomen 

misschienn een rol bij het betrokken raken bij het publieke domein? Heeft 

cultuurr invloed op de beleving van de beleving van stedelijke warmte? 

Dee bewoners van de warme stad 

Off  stedelingen de warme stad kunnen ervaren, is niet alleen afhankelijk van 

hett object van de stad, maar ook van de middelen waarover ze beschikken, 

zoalss sociale vaardigheden en tijd. De vraag die ik nu wil beantwoorden is of 

err verschillen zijn aan te wijzen in de mogelijkheid om stedelijke warmte te 

beleven.. Hoewel het onderzoek zich hier niet speciaal op heeft gericht, valt 

hierr wel het een en ander over op te merken. Dit doe ik op basis van de ge-

sprekkenn met mijn informanten. Tevens maak ik hierbij gebruik van rele-

vantee literatuur. In de komende pagina's kijk ik naar de invloed van diverse 

omstandighedenn op de betrokkenheid bij de stad, zoals tijdsgebruik, levens-

fase,, generatie, cultuur, klasse, sekse en inkomen. 

Uitt de interviews komt duidelijk naar voren dat tijdsgebruik en levensfa-

see van grote invloed zijn op de beleving van de publieke wereld. Als we kij -

kenn naar degenen die geregeld betrokken zijn bij de publieke sfeer, valt op 

datt deze informanten veel vrije tijd hebben. Ze hebben doorgaans weinig 

verplichtingenn omdat ze geen reguliere baan, geen vaste partner en geen 

kinderenn hebben. Zij die dat wel hebben, moeten woekeren met hun tijd en 

prioriteitenn stellen. Ze kunnen niet opgaan in de maalstroom van het stede-

lijk ee leven, zoals tijdens een avontuurlijke dag, zonder dat dit ten koste gaat 
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vann andere levenssferen. Hierbij komt ook kijken dat ze zich minder ver-
bondenn tonen met de publieke sfeer, omdat deze sfeer voor hen van minder 
sociaall  en emotioneel belang is. Voor de jonge ongebonden stedelingen is 
dee publieke sfeer wel van grote betekenis, met name voor het aangaan van 
primairee relaties, het beleven van intimiteit, het creëren van een gemeen-
schapp en het bevestigen van hun identiteit. In latere levensfases gaat de inti-
miseringg van het privé-domein gepaard met een minder intensieve beleving 
vann het publieke domein. Studies over het gebruik van tijd en ruimte door 
stedelingenn wijzen op een soortgelijke relatie tussen levensfase en het ge-
bruikk van het publieke domein (Heinemeijer 1968, Vijgen & Van Engels-
dorpp Gastelaars 1986). 

Dee mogelijkheid om betrokken te zijn bij de publieke sfeer wisselt ook 
perr generatie. Oudere informanten lijken meer moeite te hebben met het 
aangaann van contacten met onbekenden. In het algemeen geldt dat degene 
diee beschikt over vaardigheden om stedelijke warmte te beleven, weet hoe 
hijj  op gepaste wijze met privacygrenzen moet omgaan. Bepaalde handelin-
gen,, lichaamsdelen, gevoelens en gedachten maken personen kwetsbaar en 
zijnn met schaamtegevoelens omgeven. Wat de privacygrenzen bewaken, 
wisseltt per generatie en cultuur. Oudere informanten zeggen dat ze zich on-
gemakkelijkk voelen en schaamte ervaren bij bepaalde expressies die perso-
nenn uit jongere generaties zich wel permitteren. Sommige oudere infor-
mantenn houden zich daarom liever aan de meer afstandelijke omgangsvorm 
vann 'beleefde onoplettendheid'. Hoe valt dit te verklaren? Vergelijkend his-
torischh onderzoek, zoals dat van Wouters (1990) en Brinkgreve en Korzec 
(1978)) kan hierin misschien inzicht geven. Dit type onderzoek maakt duide-
lij kk dat er een verandering heeft plaatsgevonden in de houding ten opzichte 
vann het publieke en privé-domein. Er is sinds de jaren zestig sprake van een 
informaliseringsproces,, wat zo veel betekent dat diverse gedragingen en ge-
voelenss minder schaamte oproepen en in de openbaarheid zijn gekomen. 
Dee oudere informanten lijken nog sporen in zich te hebben van de meer for-
melee omgangsvorm, terwijl de jongere informanten een lossere omgangs-
vormm gewend lijken te zijn. 

Hett werk van Hall (1969) maakt duidelijk dat het beschikken over vaar-
dighedenn om betrokken te zijn bij de publieke sfeer niet alleen wisselt per 
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generatie,, maar tevens een cultuurgebonden fenomeen is. Noord-Amerika-
nenn voelen zich bijvoorbeeld eerder ongemakkelijk bij lichamelijke aanra-
kingg dan bijvoorbeeld 'Arabieren' (ibid: 154). In dit verband is het van be-
langg om aan te geven dat Nederlanders volgens Angelsaksisch perspectief 
gemakkelijkk de privacygrenzen van anderen schenden (Philips 1985). Diver-
see auteurs wijzen op 'onbeschaafd' gedrag, zoals duwen in een rij (Brana-
Shutee 1990: 96, 7) of in een menigte (Rentes de Carvalho 1972: 69,70) en lan-
gerr oogcontact aanhouden (Verrips en Verrips 1990:1). Het lijk t er op dat de 
doorr mij omschreven interactieregels, die meer stedelijke warmte toestaan, 
kenmerkendd zijn voor de 'ruwe' Nederlandse omgangsvorm. 'Beleefde on-
oplettendheid'' zou dan gezien kunnen worden als een omgangsvorm, die 
meerr gebruikelijk is in Engeland en de Verenigde Staten. Dit geldt dan met 
namee voor de middenklasse, zoals blijkt uit een studie van Kenen (1982). De 
middenklassee lijk t bij uitstek de groep stedelingen te zijn die het publieke 
domeinn op een zakelijke en koele manier gebruikt en zo de privé- en publie-
kee sfeer gescheiden houdt. Kenen constateert in haar onderzoek naar inter-
actiess in openbare ruimtes dat de aanwezigen in een blanke middenklasse 
wasserettee voornamelijk contacten vermijden en dat ze zich houden aan de 
regell  van 'beleefde onoplettendheid'. In de latino-wasserette is het een drukte 
vann belang en geldt deze regel niet. Kenen stelt dat de personen uit de mid-
denklassee een interactie met een vreemde ervaren als een bindende ver-
plichting,, bang zijn om controle over de interactie te verliezen en daarom 
gesprekkenn vermijden (ibid: 176, 7). Uit het voorgaande blijkt dat de cultu-
relee en sociaal-economische context van interacties tussen onbekenden een 
uiterstt complex en belangwekkend fenomeen is. Deze context verdient 
meerr aandacht van onderzoekers die het publieke domein bestuderen. Ver-
gelijkendd onderzoek kan hierin meer inzicht bieden. 

Literatuurr over het publieke domein en de positie van vrouwen daarin, 
zoalss de studie van Gardner (1995), wijst er op dat vrouwen zich gereser-
veerdd opstellen in dit domein om te voorkomen dat mannen hen lastig val-
len.. Is het zo dat mijn materiaal ook wijst op een verschil in betrokkenheid 
bijj  de publieke sfeer tussen mannen en vrouwen? Hoewel ik tijdens de inter-
viewss niet op deze kwestie ben ingegaan is het zo dat sommigen van mijn in-
formanten,, voornamelijk vrouwen (maar niet alle vrouwen), nadrukkelijk 
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afstandd bewaren in het publieke domein. In vergelijking met mannen lijken 
zee minder invloed te kunnen uitoefenen bij het definiëren van situaties in de 
publiekee sfeer. Ze beperken hun betrokkenheid uit zelfbescherming en om-
datt ze niet de indruk willen wekken toegankelijk te zijn voor onbekenden, 
mett name mannen. Erotisch oogcontact gaan ze uit de weg en als gesprek-
kenn een persoonlijke wending krijgen, voelen ze zich ongemakkelijk. Ze 
houdenn er rekening mee dat de interactie kan overgaan in (seksuele) intimi-
datie. . 

Dee positie van vrouwen in de publieke sfeer lijk t een weerspiegeling te 
zijnn van de machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen in andere secto-
renn van de maatschappij. Toch moet dit niet overdreven worden. Vele vrou-
welijkee informanten voelen zich vrij genoeg om stedelijke warmte te erva-
ren.. Ze hebben diverse vormen van oogcontact, gaan gesprekken aan met 
onbekenden,, hebben erotische ontmoetingen en genieten van een heerlijke 
dagg in de stad. Het is evenwel onduidelijk waarom deze vrouwen zich wei-
nigg afstandelijk opstellen terwijl anderen zich uiterst gereserveerd opstellen. 
Vergelijkendd onderzoek tussen deze twee categorieën vrouwen kan hierover 
uitsluitsell  geven. 

Eenn ander sekseverschil, dat ik meen te hebben gevonden, is dat vrouwe-
lijk ee informanten meer vaardigheden lijken te hebbenn bij het tot stand bren-
genn van reflectieve betrokkenheid. Uit hun beschrijvingen van het observe-
renn blijkt dat ze geregeld nadenken over de biografische achtergrond van 
onbekenden.. Hierbij besteden ze aandacht aan aspecten van het privé-
domeinn waarbij ze zich verplaatsen in de positie van de geobserveerden. 
Onderzoekk van Thomas, Franks en Calonico (1972) wijst uit dat 'role-taking', 

hett zich verplaatsen in anderen, verband houdt met de machtspositie van 
personen.. Zij die minder macht hebben, moeten het vooral hebben van hun 
inlevingsvermogenn om invloed uit te kunnen oefenen op een situatie. Het 
vermogenn van 'role-taking' zou daarom ook een reflectie kunnen zijn van de 
maatschappelijkee positie van vrouwen in het algemeen. 

Dee financiële middelen waar stedelingen over beschikken zijn mogelijk 
ookk van invloed op hun betrokkenheid bij het publieke domein. Ik ver-
moeddee dat stedelingen met een beperkt budget weinig gebruik maken van 
mett name semi-openbare ruimtes, gelegenheden waar consumptie ver-
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plichtt is. Als ik kijk naar mijn informanten - hun inkomen varieert van bij-

standsniveauu tot een aantal maal modaal - blijkt dat deze stelling niet op-

gaat.. Uit de interviews met informanten met een krappe beurs blijkt dat hun 

financiëlee situatie hun betrokkenheid bij het publieke domein niet in de weg 

staat.. Ondanks hun beperkte inkomen, kunnen ze toch van de publieke 

sfeerr genieten omdat ze aan bepaalde basisbehoeften, zoals kleding en voed-

sel,, minder geld uitgeven. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat financiële mid-

delenn helemaal geen rol spelen bij het gebruik van het publieke domein. Ik 

hebb evenwel niet met stedelingen gesproken die nauwelijks enige marge 

hebbenn om te schuiven in hun budget, zoals bijstandsmoeders. Ik veronder-

stell  dat deze stedelingen aanzienlijk minder gebruik maken van stedelijke 

voorzieningen,, als cafés en soortgelijke gelegenheden. Onderzoek van Vij -

genn en Van Engelsdorp Gastelaars (1991) lijk t in die richting te wijzen, hoe-

well  het moeilijk is uit te maken of er geen andere omstandigheden zijn, zo-

alss tijdgebrek, de nabijheid van voorzieningen en het hebben van kinderen, 

diee van invloed zijn op het gebruik van (semi-)openbare voorzieningen. 

Hett onderzoek van Gadet (1999) wijst uit dat het financieel budget van in-

vloedd is op het gebruik van bepaalde stedelijke voorzieningen, zoals restau-

rants.. De alleenstaande 'werkers' uit zijn onderzoek gaan veel uit eten, ter-

wij ll  hun leeftijdsgenoten die geen reguliere baan hebben minder frequent 

naarr restaurants gaan (ibid: 47). Zij hebben evenwel meer vrije tijd, waar-

doorr ze op een andere manier kunnen genieten van de publieke sfeer, zoals 

tijdenss lange wandelingen door de stad. 

Inn deze beschouwing komt een beperking van het kwalitatief explorerend 

onderzoekk naar voren. Mijn onderzoek naar de warme stad maakt het mo-

gelijkk om verbanden tussen het ervaren van stedelijke warmte en de ken-

merkenn van stedelingen te verkennen. Het is echter moeilijk om nauwkeu-

rigg inzicht te krijgen in de relatie tussen de beleving van stedelijke warmte en 

kenmerkenn als inkomen, leeftijd en sekse. Kwantitatief onderzoek waarbij 

gestandaardiseerdee vragenlijsten worden gebruikt, kan hier mogelijk meer 

inzichtt in geven, hoewel we niet al te veel illusies mogen koesteren over de 

exactheidd waarmee dat kan. 

Dee verkenning van de warme stad laat zien dat stedelingen in de publieke 

sfeerr herkenning, vertrouwen en intimiteit beleven. Het lijk t er op dat dit 
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gebruikk van de stad zich recent heeft ontwikkeld. Maar vinden de in deze 
studiee beschreven interacties niet ook plaats in andere perioden? De vraag 
diee ik nu wil beantwoorden is of er ook sprake is van stedelijke warmte in 
anderee fases van westerse stedelijkheid. 

Dee geschiedenis van de warme stad 

Diversee sociologen (Haussermann en Siebel 1988, Featherstone 1991, Maffe-
solii  1997, Oosterman 1993) constateren een nieuw gebruik van de publieke 
sfeerr en zien dit als een onderdeel van fundamentele, sociale en culturele 
veranderingen,, waarin sprake is van het verdwijnen van een sobere, gedisci-
plineerdee burgerlijke levenswijze. De onderzoekers stellen dat de houding 
vann nieuwe stedelingen ten aanzien van de publieke en privé-sfeer niet over-
eenkomtt met de burgerlijke invulling van deze twee levenssferen. Hausser-
mannn en Siebel (1988) zien in de nieuwe stedelingen vertegenwoordigers 
vann een antiburgerlijke levensstijl. Ze zijn minder gericht op de cultivering 
vann de privé-sfeer en verzetten zich tegen: 'Jenes Lebensmodells, das um be-
ruflichee Karriere und ordentliche Kleinfamilie dreht' (ibid: 14). Ze geven 
eenn andere invulling aan de publieke sfeer, zoals Haussermann en Siebel in 
hett volgende citaat duidelijk maken. 

'Geradee die Kriti k an der isolierten Lebensform der Kleinfamilie ver-
bindett sich mit einem eher öffentlichen Lebensstill, der den Stadraum 
einbeziehtt und sich in einem dichten Kommunikationsnetz vollzieht, 
ann dem vielen beteiligt sind' (ibid: 15). 

Tijdenss het nieuwe gebruik van de stad begeven personen zich in een gebied 

vann sensaties en ervaringen die, aldus Featherstone (1991: 101), vanuit het 

burgerlijkee perspectief worden beschouwd als gevaarlijk en bedreigend. Het 

gaatt hier om de uiting van hevige gevoelens, zoals extase en euforie. Maffeso-

lii  (1997) beschrijft deze verandering als 'the return of Dionyssus'. Er is volgens 

hemm sprake van een herwaardering van 'sensuality and sociality' (ibid: 26). 
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Featherstonee relateert deze publieke levensstijl aan een bepaalde catego-

riee stedelingen, namelijk hoog opgeleide jonge personen uit de middenklas-

se.. Het is deze categorie personen die de publieke sfeer gebruikt om hun 

leefstijll  actief te construeren, zoals Featherstone beschrijft in het volgende 

citaat: : 

'.... the focus turns away from lifestyle as class- or neigborhood-based to 

lifestylee as the active stylization of life in which coherence and unity 

givee way to the playful exploration of transitory experience and surface 

aestheticc effects' (ibid: 94). 

InIn hoeverre komen mijn bevindingen overeen met de beschouwingen van 

sociologenn als Featherstone, Haussermann en Siebel? Ook zij wijzen op een 

betrokkenn gebruik van de publieke sfeer door nieuwe stedelingen. Ze be-

schrijvenn die, net als ik, als een ruimte voor het aangaan van contacten, het 

belevenn van plezier en extase, en het construeren van een identiteit. Dit ge-

bruikk van de stad hoort volgens hen bij een typisch niet-burgerlijke invul-

lingg van de publieke en privé-sfeer. In tegenstelling tot de besproken socio-

logenn ga ik wel in op het interactie-niveau, waardoor duidelijk is dat de 

nieuwee omgangsvorm niet zo ver afstaat van 'beleefde onoplettendheid', die 

zoo typerend is voor de middenklasse. Zoals al eerder is aangegeven, is de es-

sentiee van deze regel dat men eikaars privacy respecteert door op een specia-

lee manier aandacht aan elkaar te besteden. Stedelingen geven te kennen dat 

zee elkaar hebben waargenomen en dat ze elkaar respecteren. Ze houden re-

keningg met eikaars privacy door verder geen aandacht aan elkaar te schen-

ken.. Mij n onderzoek wijst uit dat stedelingen die stedelijke warmte willen 

realiseren,, moeten woekeren met de regel van 'beleefde onoplettendheid'. 

Dee participanten blijven evenwel zo voorzichtig mogelijk omgaan met de 

anderr en proberen bij het contact zoeken rekening te houden met diens pri-

vacy.. Dit wordt in de regel op een uiterst bedachtzame manier gedaan en 

vergtt een toename van zelfbeheersing, in de vorm van informatiemanage-

ment:: observatie, interpretatie, reflectie en expressie. Degenen die deze 

vaardighedenn beheersen, kunnen stedelijke warmte ontlenen aan het dyna-

mischee en diverse karakter van de publieke wereld. 
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Inn mijn onderzoek beschrijf ik weliswaar een gebruik van de stad dat 
nieuww is, maar het lijk t er op dat dit gebruik niet zo radicaal verschilt van de 
burgerlijkee omgangsvorm, zoals Featherstone cum suis stellen. Er is inder-
daadd sprake van meer betrokkenheid, maar in de wijze waarop die wordt 
vormgegevenn is sprake van een continuering van de 'beleefde onoplettend-
heid',, omdat hierbij op voorzichtige 'beleefde' wijze wordt omgegaan met 
dee privacy van anderen. 

Hett lijk t er niettemin sterk op dat de warme stad een fenomeen is dat on-
losmakelijkk verbonden is met de huidige sociale en ruimtelijke context van 
stedelijkheid.. Toch vraag ik me af of er geen sprake is geweest van stedelijke 
warmtee in andere perioden van stedelijkheid. Zijn er geen voorlopers ge-
weestt van de warme stad? Als we kijken naar de 19de eeuw, zien we groot-
schalige,, stedelijke veranderingsprocessen die gepaard gaan met de op-
komstt van een gebruik van de stad, waarin wel degelijk sprake is van stede-
lijk ee warmte. In deze eeuw ontwikkelt zich het publieke domein, zoals we 
datt nu kennen, bestaande uit openbare ruimtes waarin voornamelijk onbe-
kendenn aanwezig zijn. Door urbanisering en industrialisering is er sprake 
vann een immense expansie van de publieke wereld. Traditionele samenle-
vingen,, waarin bewoners elkaar van haver tot gort kennen, maken plaats 
voorr steden, waarin biografische kennis minder vanzelfsprekend is. Deze 
uitbreidingg van het publieke domein is veroorzaakt door een massale mi-
gratiee naar de stad. In de periode van 1850 tot 1900 groeit bijvoorbeeld Lon-
denn van 2,7 miljoen inwoners naar 6,6 miljoen inwoners en Parijs van 1,3 
miljoenn inwoners naar 3,4 miljoen inwoners (Hall 1998: 656, 707). In deze 
periodee zien we enkele sporen van de warme stad. De meeste onderzoekers 
hebbenn hier weinig oog voor en besteden vooral aandacht aan de problema-
tischee aspecten van de immense groei van de stedelijke bevolking, zoals ar-
moede,, slechte arbeidsomstandigheden en ongezonde woonwijken.Toch 
zijnn er enkele studies die een antwoord proberen te geven op de volgende 
vraag:: Hoe reageren stedelingen op deze uitbreiding van de publieke sfeer? 
Zee worden voor een nieuw probleem gesteld. Ze komen oog in oog te staan 
mett vele mensen die ze niet kennen. Ze moeten in een moment achterhalen 
wiee deze onbekende personen zijn en hun gedrag daarop afstemmen (Kas-
sonn 1990: 92). Voor deze radicale verandering is er sprake geweest van een 
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geheell  van strikte regels, waarin staat vastgesteld hoe men zich dient te pre-

senterenn (Sjoberg 1970). Door het verdwijnen van traditionele samenle-

vings-- verbanden en de toestroom van vele vreemde stedelingen is het min-

derr makkelijk om mensen te identificeren op basis van hun uiterlijk. De 

behoeftee aan vaardigheden om anderen te duiden wordt gereflecteerd in de 

opkomstt van zogenaamde fysiologieên in de negentiende eeuw. Deze stu-

diess gaan uit van de gedachte dat kenmerken, als 'het beroep, karakter, de 

afkomstt en leefwijze', van voorbijgangers af te lezen zijn (Benjamin 1979: 

33).. De schrijvers van deze studies: 

'' ... beschreven nauwkeurig de types zoals iemand die rondkijkt op de 

marktt ze tegenkomt. Van de hollende straatventer op de boulevard tot 

dee beau monde in de foyer van de opera was er niet een figuur uit het 

Parijsee leven die niet door een physiologue was geschetst' (ibid: 29, cur-

siveringg TM). 

Dee uitbreiding van het publieke domein gaat gepaard met de opkomst van 

eenn specifieke betrokkenheid bij het dit domein, het flaneren. De flaneur ge-

niett van het onbekend zijn in de massa en van het opgaan in een anonieme 

wereld.. Met de komst van de brede boulevards in Parijs (1850-1870) wordt 

hett mogelijk om de stad op deze manier te gebruiken. In de periode vooraf-

gaandee aan de werken van Haussman waren de straten in het centrum van 

Parijss weinig geschikt voor flaneren. Op een enkele uitzondering na waren 

zee smal, overvol, donker en smerig: 'Even a small trip became a tortuous 

nightmare'' (Hall 1998: 710). 

Dee houding van de flaneur spreekt uit een van de bekendste gedichten 

vann Baudelaire, A unepassante. Hierin wordt de ik-persoon 'verliefd' op een 

vrouww die hij voor een moment ziet, waarna zij verdwijnt in de massa. Het 

publiekee domein moet echter, volgens Benjamin (1979), niet worden opge-

vatt als een belemmering van soortgelijke ervaringen. De uitbreiding van dit 

domeinn maakt zulke ervaringen juist mogelijk. 

'Dee verschijning die de dichter fascineert onttrekt zich niet alleen maar 

aann hem in de menigte, integendeel, zij wordt hem pas door de menigte 
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nabijj  gebracht. De verrukking van de stedeling is niet zozeer een liefde 
opp het eerste als wel op het laatste gezicht. Het''jamais vormt het hoog-
tepuntt van de ontmoeting, het ogenblik waarop de ontmoeting schijn-
baarr verijdeld wordt, maar in werkelijkheid pas ontvlamt' (ibid: 39, 40 
cursiveringg TM). 

Dee flaneur reageert met zijn gedrag op de nieuwe ontwikkelingen in steden. 
Hijj  observeert de menigte op de boulevards en zoekt naar tekens om het ge-
dragg van anderen te begrijpen. Hij geniet van het divers geheel van zintuig-
lijk ee ervaringen en onderscheidt zich van de vreemde, die zich met een af-
standelijkee houding weert tegen de scherp contrasterende indrukken van 
hett stadsleven (Simmel 1902/03). Het gedrag van de flaneur wordt evenwel 
gezienn als vervreemding, omdat hij geïsoleerd is en geen moeite doet om 
contactt aan te gaan met anderen: 

'Itt is an atomized form of sociation where individuals congregate in an 
anonymouss crowd of randomly strolling people. Despite their proxim-
ityy they keep their social distance from each other and preserve a dis-
cretee estrangement. This is the life of watching the world go by, not 
everr exchanging a word acknowledging the presence of an Other' 
(Shieldss 1994: 77). 

Inn de beschrijvingen van het flaneren in de 19de eeuw ligt de nadruk op kij -
kenn naar mensen. De vraag blijf t open of er sprake is geweest van andere 
vormenn van stedelijke warmte. Er zijn helaas weinig publicaties op dit ge-
biedd die hierover uitsluitsel kunnen geven. Recentelijk is er wel een interes-
santee publicatie verschenen over 'rambling (Rendell 1998) in het Londen 
vann het begin van de negentiende eeuw: 'The rambler traverses the city, 
lookingg in its open and its interior spaces for adventure and excitement' 
(ibid:: 77). Verbetering van straatverlichting, riolering en bestrating maakte 
hett mogelijk om de stad op deze wijze te gebruiken. De 'ramblers' zijn jonge 
alleenstaandee heteroseksuele mannen van goede komaf die genieten van het 
spektakell  van de stad. De 'ramblers' dompelen zich onder in een divers ge-
heell  van spannende en nieuwe ervaringen. Ze doorkruisen de stad en explo-
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rerenn het rijke Westen en het armoedige Oosten van Londen, waar ze zich 

begevenn in exotische achterbuurten en in aanraking komen met criminelen 

enn prostituees. De 'rambler' lijk t een stap verder te gaan dan de flaneur. 

Tochh bestaat de 'ramble' voor een belangrijk deel uit het kijken naar anderen 

enn het zich overgeven aan 'scopophilia', visuele lust (ibid: 85). Rendell legt de 

nadrukk op het kijken naar anderen als overheersende interactievorm van de 

'ramble''ramble' en geeft aan dat de stad voornamelijk als spektakel wordt beleefd. 

Zoo bezien benaderen de 'rambler' en de flaneur het publieke domein op een 

gelijksoortigee manier, als visuele ervaring. 

Naderr onderzoek moet uitwijzen of er meer sporen zijn van stedelijke 

warmtee in voorbije fases van westerse stedelijkheid. De historische context 

vann de warme stad vraagt om een gedegen onderzoek dat inzicht geeft in de 

betekeniss en de beleving van interacties in de publieke sfeer in andere perio-

denn van stedelijkheid. 

Ikk beschouw het flaneren en de 'ramble' als voorlopers van het gedrag dat 

ikk hier beschreven heb. Evenals de flaneur en de 'rambler' in de 19de eeuw, 

proberenn de 'nieuwe stedelingen' zich aan te passen aan de veranderende 

urbanee context en geven ze met hun gedrag vorm aan de stedelijke sociale 

wereld.. De flaneur en de 'rambler' waren evenwel in hun tijd een bijzondere 

verschijning.. Velen konden zich hun gedrag niet veroorloven. Deze bele-

vingg van de publieke sfeer was toentertijd een elitaire en voornamelijk man-

nelijkee bezigheid. Door toename in welvaart en vrije tijd zijn heden ten dage 

meerr mensen in staat om betrokken te zijn bij het publieke domein. Maar 

ookk de activiteiten van de flaneur en de 'rambler' maken duidelijk dat de 

structurelee kenmerken van een stad, zoals die door Wirth (1938) zijn onder-

scheidenn - heterogeniteit, dichtheid en bevolkingsgrootte - niet per defini-

tiee leiden tot een publieke wereld dat getypeerd wordt door zakelijkheid en 

onverschilligheid.. Door individuele en collectieve interventie in de vorm 

vann interactie en betekenisgeving zijn personen betrokken bij de publieke 

sfeerr en voelen ze zich thuis in de stad. 

Dee relatie tussen de interventie van verschillende categorieën stadsbewo-

nerss en de historische context vergt nadere bestudering, zodat meer inzicht 

kann worden verkregen in de wijze waarop stedelingen herkenning en be-

trokkenheidd vinden in stedelijke samenlevingen. Deze kennis is heden ten 
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dagee belangrijk, omdat er sprake is van een voortgaande uitbreiding van het 
publiekee domein door het verdwijnen van traditionele samenlevingsvor-
men,, zoals de buurt, de ker'c en de familie. Vreemden, personen van wie de 
biografiee onbekend is, zijn geen uitzondering, maar dagelijkse realiteit. We 
begevenn ons niet meer uitsluitend in de besloten kring van verwanten en 
buurtgenoten.. Door toegenomen sociale en ruimtelijke mobiliteit komen 
wee dagelijks in contact met duizenden personen die we niet kennen. Door 
inzichtt te krijgen in hoe stedelingen in heden en verleden, zoals de flaneur 
enn de 'rambler', omgaan met de publieke sfeer kunnen we zelf vaardigheden 
ontwikkelenn om de stad als warm te beleven. Dit inzicht kan worden gege-
nereerdd door een benadering die zich richt op de wijze waarop personen be-
tekeniss geven en ontlenen aan het publieke domein. Met mijn onderzoek 
hebb ik hiertoe een eerste aanzet gegeven. Verdere exploratie van de warme 
stadd dient zich te richten op andere steden, andere stedelingen en andere tij -
den. . 




