
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

De warme stad : betrokkenheid bij het publieke domein

Muller, T.

Publication date
2002

Link to publication

Citation for published version (APA):
Muller, T. (2002). De warme stad : betrokkenheid bij het publieke domein. [, Universiteit van
Amsterdam]. Van Arkel.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:27 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/de-warme-stad--betrokkenheid-bij-het-publieke-domein(e5cfbe08-c004-40da-9e85-4e1972feffce).html


BIJLAGE E 

Checklistt voor de interviews 

Hett interview begint als volgt: waar denk je aan als je denkt aan Amster-
damm of waar denk je aan als je denkt aan de sfeer van de stad? Als het 
antwoordd geen betrekking heeft op de openbare ruimte volgt een vraag die 
meerr gericht is op de openbare ruimte: is er een openbare ruimte waar je 
aann denkt als je denkt aan Amsterdam/de sfeer van de stad. Vervolgens 
wordtt de geïnterviewde gestimuleerd om via associatie op andere bele-
vingenn van de openbare ruimte te komen. Tijdens elk voorbeeld dat een 
informantt noemt, wordt gelet op de volgende aspecten: 

ii Hoe/waar/wie 

-- Hoe vindt de interactie plaats? (bijvoorbeeld: oogcontact, afluisteren, 
praten,, observeren, aanraken, ruiken) 

-- Waar vindt de interactie plaats? (bijvoorbeeld: kroeg, terras, disco, club, 
straat,, plein, park, markt) 

-- Met wie vindt de interactie plaats? (bijvoorbeeld: onbekenden, beken-
den,, kennissen, familie, vrienden, geliefden) 

22 Beleving/betekenis/motivatie 

-- Hoe wordt de interactie beleefd? (ingaan op gevoelens en gedachten) 
-- Wat is de betekenis van de interactie voor de betrokkenen? (bijvoor-

beeld:: onbelangrijk, waardevol, intiem) 

-- Wat is de motivatie om de interactie aan te gaan? {bijvoorbeeld: het vul-

lenn van de tijd, ontspanning, de aantrekkelijkheid van de ander) 

Alss het gesprek stokt en de informant geeft geen voorbeelden meer, ga ik 

achtereenvolgenss in op interacties, ruimtes en interactiepartners (bijvoor-
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beeld:: heb je wel eens oogcontact op straat, ga je wel eens naar een park, ga je 

well  eens uit met vrienden?). 

Eenn andere manier om de informant te laten praten over het publieke do-

meinn is door in te gaan op diverse plekken in Amsterdam. 

33 Plekken in de stad 

Tevenss wordt ingegaan op bekende straten, pleinen, markten, buurten en 

delenn van Amsterdam om zicht te krijgen op betrokkenheid bij het publieke 

domein. . 

-- Straten (eventueel ingaan op voorbeelden: Kalverstraat, Leidsestraat, 

Damstraat,, Rokin, Damrak) 

-- Pleinen (eventueel ingaan op voorbeelden: Dam, Leidseplein, Rem-

brandtplein,, Stationsplein) 

-- Parken (eventueel ingaan op voorbeelden: Vondelpark, Oosterpark, 

Westerpark) ) 

-- Markten (eventueel ingaan op voorbeelden: Waterlooplein, Albert 

Cuypmarkt,, Lindenmarkt, Noordermarkt, Dappermarkt) 

-- Buurten (eventueel ingaan op voorbeelden: Jordaan, de Pijp, de Wallen, 

Indischee buurt en Staatsliedenbuurt) 

-- Stadsdelen (eventueel ingaan op voorbeelden: Centrum, Zuid-Oost, 

Noord,, West en Oost) 

Ookk deze vragen zijn bedoeld om de informanten te laten praten over bele-

vingenn in het publieke domein. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd: komm je wel 

eenss in de Jordaan? Als dat het geval is wordt gevraagd naar het meest recen-

tee voorbeeld hiervan. Vervolgens wordt ten aanzien van deze beleving de 

vragenn behorend bij punt 1 en 2 gesteld aan de informant. 

Omm na te gaan of de stedelijke belevingen betrekking hebben op het publie-

kee domein, heb ik gevraagd naar de manier waarop de informanten zich 

verhoudenn tot de ruimtes waar ze over praten. Ik heb gevraagd hoe vaak ze 

err komen, of ze er privileges hebben, of ze personen bij naam kennen en of 

zee het merendeel van de aanwezigen beschouwen als bekenden, vrienden of 

onbekenden. . 


