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Hoee gaan we met elkaar om in het 

publiekee domein: de levendige 

openbaree ruimte van binnensteden 

waarr de meeste mensen elkaar niet 

persoonlijkk kennen? Dat is het thema 

vann I^Y/Jd M M M J M 

uss Muller 

Inn tegenstelling tot de traditionele 

sociologischee visie laat 

zienn dat de contacten in dit publieke 

domeinn ook persoonlijke, vriendelijke 

enn intieme dimensies kennen. De stad 

iss niet alleen koud, maar ook warm. 

Viaa ogenschijnlijk triviale interacties 

rakenn stedelingen op diverse manieren 

betrokkenn bij anderen. Deze interacties 

zijnn kleine, tijdelijke instituten, met een 

bepaaldee vorm en een bepaalde 

betekenis. . 

/ARME E Inn deze verkenning van 

wordtt antwoord gegeven 

opp onder meer de volgende vragen: 

Watt is een heerlijke dag in stad? 

Iss het mogelijk dat onbekenden 

tijdelijkee vrienden worden? 

Waaromm gaan mensen gesprekken 

mett onbekenden aan? 

Hoee ontstaat betrokkenheid tijdens 

hett kijken naar mensen? 

Watt zijn bekende vreemden? 

Kunnenn vluchtige contacten 

betekenisvoll zijn? en 

Hoee ontstaat intimiteit tussen mensen 

diee elkaar nog nooit gezien hebben? 
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