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'Fatsoen moetje doen', in de praktijk 

Wie zich ergert aan de vaagheid en abstractheid van de discussie 

over waarden en normen, kan het beste naar Rotterdam gaan. Daar 

is men al enkele jaren bezig te pogen het motto 'Fatsoen moetje 

doen' in praktijk te brengen. En dat in de meest multiculturele gro

te stad van Nederland. Een van de Rotterdamse paradepaardjes is 

het ambitieuze project Stadsetiquette. Nieuwsgierig trok Thijs 

lansen op 15 mei, midden in de door de CDA-fractie Rotterdam ge

organiseerde week van waarden en normen, naar de Maasstad om 

samen met een dertigtal belangstellenden in de intieme ruimte 

van de Blauwe Zaal van Hotel New York een drietal deskundigen op 

het gebied van de grote stad rond dit thema te bevragen: Anton 

Zijderveld (emeritus-hoogleraar algemene sociologie aan de 

Erasmus Universiteit Rotterdam), René Diekstra (psycholoog, advi

seur voor de stad Rotterdam en trekker van het project 
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Stadsetiquette) en Thaddeus Müller (stads socioloog en auteur van het 

proefschrift 'De warme stad. Betrokkenheid bij het publieke domein'). 

Grote steden worden veelal geassocieerd met verloedering, verruwing van 

omgangsvormen en criminaliteit. Ze hebben een 'koud' imago. Heeft een 

stadsetiquette daar enige kans van slagen? Zijderveld, Diekstra en Müller 

hebben niet zo'n zwart beeld van de grote stad en zijn opvallend optimis

tisch. Voor een deel is het een kwestie van het aanleren van sociale vaardig

heden. Veel Nederlanders en dus ook Rotterdammers hebben nooit geleerd 

anderen op aanstootgevend gedrag aan te spreken. Normen zijn er mis

schien wel, maar ze zijn onbewust en worden niet verdedigd en uitgedra

gen. Daarom is een nieuwe consensus over normen van belang en moeten 

Rotterdammers worden getraind in de vaardigheden deze te verdedigen en 

uit te dragen. Rotterdam is daarmee begonnen met het werken aan een cul

tuurverandering en deze kan misschien wel binnen één generatie worden 

bereikt. Om het werken hieraan vol te houden, zijn wel moed, praktische 

wijsheid en verantwoordelijkheidszin van overheid én samenleving nodig. 

Redenen voor het debat 

CDV Enige tijd geleden was, zo lijkt het, de 

aandacht voor waarden en normen aan zijn 

top. Nu lijkt het gepraat erover al cliché ge

worden. Maar de gevoelde noodzaak van 

het debat over waarden en normen moet 

toch ergens vandaan gekomen zijn. Heeft u 

enig idee waar al deze belangstelling een 

symptoom van is? 

MULlER Het is een teken van een veranderde 

samenleving en onze problemen zich daar

mee te verhouden. De situatie van vroeger 

met zijn hiërarchische, traditionele om

gangspatronen is niet meer van deze tijd. 

Dat was de verleden tijd van Swiebertje, 

toen wij bij wijze van spreken nog precies 

wisten dat veldwachters mannen met snor

ren waren. Vanaf de jaren zestig is de situ-

atie ingrijpend veranderd door processen 

van liberalisering, individualisering en glo

balisering. Hierdoor zijn ook de hedendaag

se omgangvormen op allerlei terreinen 

minder vanzelfsprekend geworden en moe

ten mensen voorzichtig op zoek naar een 

mogelijke nieuwe gemeenschappelijke ach

tergrond. Waar vroeger de omgangsvormen 

heel helder waren, is nu de omgang met el

kaar een kwestie van onderhandelen op de 

minimale ruimte geworden. Ook de regels 

in het maatschappelijk verkeer zijn nu veel 

minder duidelijk. 

Zo kunnen generatie- of cultuurverschillen 

de zoektocht naar een gemeenschappelijke 

achtergrond bemoeilijken. In mijn boek 

staat een voorbeeld van een ontmoeting in 

de kroeg van een Hollandse jongen met 

twee Marokkanen die niet loopt, omdat het 

zeer joviale en uitbundige gedrag van de 
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Marokkanen als intimiderend wordt erva

ren. Het gaat mij er hierbij uiteraard niet 

om deze jongens in een bepaalde hoek te 

plaatsen. Ik probeer in mijn boek juist te la

ten zien dat er allerlei subtiele mechanis

men zijn waardoor vormen van geslaagd 

contact tussen onbekenden nog steeds tot 

stand kunnen komen. 

D1EKSTRA Volgens mij sluimert het thema 

van waarden en nonnen al eeuwenlang 

rond in onze geest en samenleving en is er 

wat dat betreft niet veel nieuws onder de 

zon. Maar toch wil ik de problematiek en de 

gegeven analyse nog wat aanscherpen. Het 

gaat ten eerste om onderliggende algemene 

waarden en ten tweede om de tijdgebonden 

concretisering van waarden in normen. 

v.l.n.r. Zijderveld, .lansen, Müller en 

Diekstra 

Maar - en dit wordt vaak vergeten - het gaat 

ten derde ook om vaardigheden om gehan

teerde waarden en normen in gedrag 

'waar' te maken. Precies het trainen van 

'waardevolle vaardigheden' maakte van

ouds onderdeel uit van de scholing in 

ethiek (of 'het goede leven'). Kortom, het 

thema waarden en normen is van alle tij

den. Denk bijvoorbeeld maar aan de aloude 

klacht van de Grieken over de verderfelijke 

jeugd en het verval van de zeden. En meer 
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recent: wie herinnert zich niet de pleidooi

en van Van Agt voor een ethisch reveil? 

Wat mij betreft is een voortdurend debat 

over waarden en normen essentieel voor 

onderwijs en karaktervorming van jonge 

mensen. Hier zie ik wel een hedendaagse 

kwestie, want op dit moment lijkt het on

derwijs onvoldoende voor een brede vor

ming in deugden, of karaktervorming, toe

gerust. Voor velen, niet in het minst voor 

leerlingen zelf, is het zo goed mogelijk toe

rusten van jezelfvoor 'de markt' de centra

le opgave voor het onderwijs. Wij hebben 

hier een spanningsveld te pakken dat niet 

vaak expliciet gemaakt of geproblemati

seerd wordt. Is het onderwijs er inderdaad 

op de eerste plaats' voor de markt' ofheeft 

het onderwijs een morele opgave, een taak 

in de vorming van deugden? Beide waarden

oriëntaties staan op gespannen voet met el

kaar en ik meen dat een aantal problemen 

in het onderwijs te maken hebben met het 

feit dat de gevolgen van die spanning niet 

goed worden herkend en doordacht op hun 

consequenties. Voor de 'oude' Grieken bete

kende scholing tijd om uit de dagelijkse 

gang van zaken te stappen en 0111 na te den

ken over datgene wat werkelijk van waarde 

is, over deugden. Aandacht voor deze vorm 



van training en reflectieve vaardigheid is 

dun gezaaid in het onderwijs en in het hui

dige debat. 

Ook politiek gezien is de aandacht voor 

deze thematiek allerminst vanzelfspre

kend. Zo bleek uit een bijeenkomst met de 

minister-president over waarden en nor

men dat het concreet benoemen en uitdra

gen van essentiële kernwaarden voor politi

ci een hachelijke zaak was. 

ZIJDERVHD Ik kan mij grotendeels in deze 

ontnuchterende analyses vinden en natuur

lijk is het zo dat deze kwestie altijd al een 

rol speelt. Toch zijn er ook specifieke rede

nen te noemen voor het zo duidelijk opko

men van het thema. Ten tijde van de verzui

ling waren de waarden en normen 

vanzelfsprekend Wij hebben ook niet zelf 

geleerd om normen te stellen, want in de 

tijd van de verzuiling bepaalden de elites 

wat goed voor de mensen was. Bovendien 

kregen wij te maken met een verzorgings

staat die alles voor ons regelde. De jaren ze

stig hebben dan ook geen werkelijke demo

cratisering en emancipatie gebracht, het 

was, in een variant op het bekende gezegde, 

ieder voor zich en de staat voor ons allen. 

Vanaf de jaren tachtig zijn onder de kabi

netten-Lubbers de grenzen van de verzor

gingsstaat in zicht gekomen en ging het 

economisch denken domineren. Alles werd 

aan doelmatigheid, de zogenaamde func

tionele rationaliteit afgemeten. De vraag 

waar al dat efficiënt georganiseer nu eigen

lijk goed voor is, de vraag naar de onderlig

gende substantiële rationaliteit dus, is toen 

langzamerhand uit het zicht verdwenen. 

Ik vind bijvoorbeeld de universiteiten en 

hogescholen goed georganiseerd. Ik zie hier 

geen organisatieprobleem, maar een le

vensgroot iden ti tei tsprobleem opdoemen. 
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Wat is het verschil tussen Hoger Beroeps 

Onderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs? 

Wij weten het niet meer. Op allerlei gebie

den hebben wij het oog voor verschil juist 

verloren. Nadat de ideologische veren on

der Kok zijn afgeschud, is het politiek ge

zien allemaal één pot nat geworden. De be

tekenisvragen zijn verdrongen en komen 

tegenwoordig als lastige vragen naar zin en 

waarden en normen weer boven. 

Er is nog een reden waarom het vraagstuk 

zeer actueel is geworden en dat is de multi

culturele samenleving. De vraag van al

lochtonen naar onze identiteit is opeens 

een prangende en confronterende vraag ge

worden. Het is opnieuw nodig te benoemen 

waar wij eigenlijk voor staan. Daar is een 

grondige herbronning voor nodig op uni

versiteiten, maar ook bij politieke partijen. 

Populistische bewegingen springen in het 

morele gat dat gevestigde politieke partijen 

laten ontstaan en ik vind bewegingen die 

vanuit het volk redeneren een gevaar voor 

de samenleving op dit moment. 

_. __ en voor het blijven hangen ervan 

CDV Ik wil nog even doorgaan op de enorme 

politieke verlegenheid met dit thema. 

Waarin is dit gebrek aan vaardigheid te wij

ten en wat moet er gebeuren? 

DIEKSTRA Deelname aan het debat over waar

den en normen vraagt om het vermogen 

stil te staan bij de keuzen die je maakt en 

om niet automatisch de dagelijkse gang 

van zaken de agenda te laten bepalen. Het 

is heel makkelijk om maar door te blijven 

gaan. Dan hoef je namelijk niet stil te staan 

om verantwoording af te leggen. Het niet 

van de grond komen van een fundamenteel 

waarden- en normendebat in de politiek 
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heeft te maken met de menselijke neiging 

morele verantwoordelijkheid te ontlopen. 

Wanneer jouw beleid langs de meetlat van 

fundamentele waarden wordt gelegd. kun 

je daar immers ook op afgerekend worden 

en dat is niet altijd even prettig. Toch is dat 

juist het wezen van de politiek: debat over 

zaken van waarde en ook de vaardigheid bij 

conflicterende waarden evenwichtige keu

zes te maken. In het stadsetiquette-project 

heeft de gemeente en hebben de burgers 

van Rotterdam daarom wel bewust hun nek 

uitgestoken door concrete waarden. in de 

zin van concrete afspraken voor de omgang 

met elkaar te benoemen. 

ZIJDERVELD Wil het wat worden, dan moet er 

in ieder geval geen Haagse kwestie van ge

maakt worden door het in commissievorm 

of vanuit de landelijke politiek te willen re

gelen. De discussie hierover is primair een 

zaak van de samenleving en de gemeenten, 

omdat de ontevredenheid zich vooral op ge

meentelijk/ stedelijk niveau manifesteert. 

De stad als veruiterlijking van de mens 

CDV Over de stad gesproken: er zijn allerlei 

tegenstrij dige en uiteenlopende beelden 

over de stad. Er is een duistere kant, zoals in 

extreme vorm de sloppenwijken van 

Bombay, de getto's van Chicago laten zien, 

en er is een lichte kant van onder meer het 

winkelen, flaneren en het plezier van het 

uitgaansleven. Hoe zit uw stadsbeeld eruit 

en in welke stad bent u het liefst? 

ZIJDERVELD Ik ben een echt stadsmens en 

mijn beeld is dat van een fascinerende stad. 

Een stad is verwarrend, ambigue in de emo

ties die zij oproept. Manhattan is voor mij 

daarvan het grote voorbeeld. Midden jaren 
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zestig, toen ik als student in Utrecht woon

de, ben ik er voor het eerst geweest en ik 

wist niet wat ik zag! Sommigen geven mis

schien de voorkeur aan Boston, maar 

Boston is mij te Europees en te saai. Een 

stad kent vele gezichten en culturen en 

daar horen kerk en bordeel, musea en Musie 

Hal! naast elkaar te staan. Deze tegenstellin

gen van een stad zijn niet goed op één lijn 

te krijgen, alhoewel sociologen dat wel te

vergeefs proberen natuurlijk. Het gaat 

erom de meerduidigheid van de stad te be

houden. De burgemeester van New York, 

Rudolph Gulliani heeft met zijn zero toleran

ce-beleid veel bereikt, maar ook een schone 

stad en dat is in zekere zin jammer ..... 

MULLER In de betekenis dat het clean is ge

worden, onecht? 

ZIJDERVHD Ja, om jouw beeld te gebruiken: 

in een 'warme stad' zindert het en is het 

niet al te netjes. We moeten oppassen de 

stad niet te veel te willen zuiveren ... 

DIEKSTRA Ik heb de stad vanuit de lucht voor 

ogen, zo rond de invallende nacht en bekijk 

haar van afstand, zittend vanuit een vlieg

tuig dat langzaam de landingsbaan nadert. 

Dan zie je al die lichtjes van de stad en dat 

zijn dan net talloze zenuwcellen. Een stad 

is als een zenuwcentrum dat met dunne 

uitlopers ook met andere zenuwcentra, an

dere steden, verbonden is. Goed beschouwd 

is onze hele planeet in toenemende mate 

bedekt met een indrukwekkend netwerk 

van zenuwcentra en verbindingen daartus

sen. Het lijkt een veruiterlijking van onze 

innerlijke anatomie. Alsof wij in de buiten

wereld ons zenuwstelsel aan het nabouwen 

zijn. Alles wat in ons zit aan zenuwproces

sen, en dus ook aan goed en kwaad, zie je 



veruiterlijkt in de stad terug. Je kunt last 

hebben van je zenuwen en zenuwcentra 

zijn kwetsbaar. Maar het zijn ook onze ze

nuwcentra die onze belevingen, ons den

ken en onze gedrag besturen. De steden van 

deze wereld bepalen in steeds toenemende 

mate het gedrag van steeds meer mensen. 

MUl.LER Ik houd van de stad en heb in ver

schillende steden (Amsterdam, Athene en 

Londen) gewoond. Het leven in een stad is 

voor mij doelloos dwalen, het niet gelijk van 

A naar B gaan, maar de tijd nemen om de 

sfeer te proeven en te genieten van kleine ta

fereeltjes van ontmoeting en herkenning. 

Dat is oog hebben voor twee mensen die ha

ring eten op de markt, waarbij de één tegen 

de ander zegt: 'lekker hè'. Of het zelf contact 

opbouwen met een zwerver die je zijn eigen 

levensverhaal vertelt. Zo krijgt de stad lang

zamerhand een gezicht met eigen kleur en 

warmte. Vandaar ook mijn beeld van de 

'warme stad' tegenover het stereotiep beeld 

van de 'koude', anonieme stad. Er is, zo 

blijkt uit mijn onderzoek, een talrijk reser

voir aan mogelijkheden van plezierig mense

lijk contact, waardoor stedelingen de stad 

kunnen transformeren in een prettige en 

vriendelijke omgeving. 

Mijn stad is Rio de Janeiro met de zee, het 

strand en heuvelachtig gebied erom heen. 

Die reusachtige stad is vooral bekend door 

verhalen over criminaliteit. Maar er is ook

en zeker niet alleen in letterlijke zin - een an

dere 'warme' kant van hechte onderlinge 

betrokkenheid en solidariteit die wij in onze 

cultuur niet meer zo sterk tegenkomen. 

DIEKSTRA Ik zit hier wel tussen reclamema

kers van de stad! Maar de wanordelijke, cha

otische kanten van de stad blijven hoe dan 

ook relevant. De stad is als een magneet, 

CDV I ZOMFR 2003 

waardoor zowel de kansrijken als kansar

men worden aangetrokken. Ik heb overi

gens nooit zo nagedacht over wat mijn ei

gen lievelingsstad is. Misschien is het 

Rotterdam wel, dat is in ieder geval zo'n 

stad met vele gezichten. 

Over de omgang in de publiel<e ruimte 

en het negeren van goed nieuws 

CDV Het gangbare beeld van de grote stad 

word t nu juist vooral bepaald door de nega

tieve 'koude' kanten. De stad wordt geasso

cieerd met criminaliteit en verloedering, 

verruwing van de omgangsvormen in de 

publieke ruimte. Hoe beoordeelt u bijvoor

beeld de problematiek van de publieke om

gangsvormen? 

DlEKSTRA Wij weten niet meer goed hoe wij 

ons tot elkaar in de publieke ruimte moeten 

verhouden, juist omdat wij het besef van de 

publieke ruimte als gedeelde ruimte zijn 

kwijtgeraakt. Nederland is een grote privé

huishouding geworden en we denken dat 

wij evenveel recht hebben op individualise

ring in de publieke ruimte als achter onze ei

gen voordeur. Maar dat klopt niet. Er is een 

duidelijk onderscheid tussen wat ik privé 

wel kan maken en publiek niet. De publieke 

ruimte als gedeelde ruimte betekent dat als 

je vindt dat ik mij hinderlijk gedraag, je ook 

het recht hebt om je met mij te bemoeien, 

want het is ook jouw ruimte. In korte tijd 

hebben wij ons in die publieke ruimte teveel 

heterogeniteit gepermitteerd en te weinig 

gelet op het belang van gemeenschappelijk

heden. De vraag is: hoeveel heterogeniteit 

verdraagt een mens? Wij kunnen ons heus 

wel enige heterogeniteit veroorloven, maar 

niet een totaal gebrek aan homogeniteit, 

voorspelbaarheid en betrouwbaarheid. 
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MULLER Ik wil graag benadrukken dat die he

terogeniteit zeker niet funest hoeft te zijn. 

Uit mijn onderzoek komt juist het andere 

beeld naar voren namelijk dat mensen ook 

als totale vreemden in staat blijken te zijn 

tot vormen van zinvolle interactie. Ik pro

beer in mijn boek deze mogelijkheden van 

subtiel sociaal verkeer te laten zien. Vormen 

van betrokkenheid door terloopse contac

ten bijvoorbeeld of gezamelijke belevenis

sen. De mogelijkheid van mensen om re

spect te tonen, is daarbij de kern. 

De neiging is vaak te spreken over negatieve 

voorbeelden, maar iedereen kent tal van an

dere verhalen ook uit eigen ervaring. Zo 

stak op de Henegouwerlaan in Rotterdam 

een zwerver over die werd aangereden door 

een auto. Het ironische was dat de in zijn jas 

verstopte zalmblikjes zijn redding bleken te 

zijn. Overal kwamen mensen aangehold en 

er werd gelijk druk mobiel gebeld voor hulp. 

ZIJDERVELD Ik heb ook een mooi voorbeeld. 

Laatst ging ik op de perrontrap in Rotter

dam - onderweg naar de trein voor een le

zing in Leeuwarden - voluit tegen de vlakte, 

precies met mijn neus tegen de grond. Jong 

en oud, allochtoon en autochtoon toonden 

volop belangstelling en aandacht. Een me

vrouw bood mij gelijk zijden zakdoekjes 

aan die terstond vol bloed zaten. Een 

Surinaamse man ging een pakje papieren 

zakdoekjes halen en de conducteur liet bo

vendien de trein staan ... 

Ik ging vanaf het perron eerst met de poli

tie mee om te kijken ofmijn neus niet ge

broken was en juist op dat moment werd er 

ook een zwerver gearresteerd die tegelijker

tijd met ons mee opliep. Je zag de mensen 

gelijk denken: 'Die zwerver heeft die vent 

geslagen'. Er werd onmiddellijk een ver

keerd causaal verband gelegd en je ziet 
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daarmee ook hoe sterk stereotiepe beelden 

ons op het verkeerde been kunnen zetten ... 

CDV Die stereotiepe associaties zijn ook wel 

ergens op gestoeld ..... 

ZIJDERVELD Ja, daarvan ben ik mij bewust Ik 

ben ook streetwise geworden. Als het donker 

is, ga ik bijvoorbeeld het Museumpark niet 

in. Er gebeuren enge dingen in de stad die 

je niet weg kunt redeneren. Ik moet zeggen 

dat Rotterdam een aardig onveilige stad 

aan het worden was, maar door de aanpak 

van het college van Burgemeester en 

Wethouders is de situatie nu stukken verbe

terd. Ik ben ook optimistisch over de toe

komst van Rotterdam en de aanpak vanuit 

de samenleving, zoals die met het project 

Stadsetiquette is gekozen. 

En wat de ontstane schemerigheid tussen 

het private en het publieke domein betreft, 

waar Diekstra net op duidde: ook hier blijft 

het verschil relevant. Er zijn inderdaad din

gen die je privé wel mag denken, maar in 

het openbaar niet kunt uiten. Om het ver

schil duidelijk te maken ben ik ooit een le

zing in het Bibliotheektheater over dit the

ma begonnen met de zin: 'Ik ben een hufter 

in het diepst van mijn gedachten'. Ik heb 

ook wel eens de neiging om mij flink in het 

openbaar op te winden over van alles en 

nog wat, maar zelfbeheersing is binnen de 

publieke ruimte een grote deugd. 

Het project Stadsetiquette 

CDV Het project Stadsetiquette is al enkele 

malen ter sprake gekomen. Wat is de opzet 

van dit proj eet? 

PAUJ. STFINMANN, OPBOUWWERKER IN CHARLOJS: 

Het doel van de stadsetiquette-aanpak is om 



tot door de bewoners gedragen gemeen

schappelijke omgangsregels te komen. Aan 

het begin van de aanpak rond het 

Verschoorplein is mensen gevraagd of men 

elkaar durft aan te spreken op gedrag. 

Tweederde vond dat gevaarlijk, maar tach

tig procent vond het wel belangrijk om el

kaar aan te spreken. Dat legt een grote te

genstelling bloot. De uitdaging bestaat erin 

te leren hoe je elkaar kunt leren aanspre

ken zonder angst. Rond het Verschoorplein 

hebben mensen nu na een langdurig pro

ces vier regels met elkaar afgesproken: Je 

groet elkaar. Je mag wat zeggen van ver

keerd aangeboden huisvuil. Je mag iets zeg

gen over het gedrag van andermans kinde

ren als de veiligheid in het geding is en over 

zwerfafVal. Over drie weken is het groot 

feest en worden er aanvullende regels afge

sproken die de kinderen hebben bedacht en 

die wij aan de volwassenen gaan voorleg

gen ... 

DII'KSTRA Dat is een belangrijke aanvulling. 

Het gaat dus niet alleen om volwassenen, 

maar ook om de deelname van kinderen. 

Participatie van scholen aan het project is 

daarom van essentieel belang. 

MULLER Het project Stadsetiquette is een 

succes rond het Verschoorplein. Waar

schijnlijk heeft dit onder meer te maken 

met het feit dat het een uiterst kinderrijke 

buurt is. Zoals ik eerder beschreven heb in 

het proefondervindelijk artikel over de 

Stadsetiquette 'Je moet de groeten hebben' 

(Tijdschrift voor de Sociale Sector), zien we dit 

ook terug in de ontplooide buurtactivitei

ten. Zo hebben mensen aan Opzoomeren 

meegedaan en staat er op het plein een 

speelgoedcontainer van Duimdrop. Je hebt 

de meeste kans van slagen in buurten waar 
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het nog een beetje goed gaat en waar socia

le verbondenheid is. Maar er zijn straten 

waar het niet goed werkt, zoals bijvoor

beeld de Mathenesserweg, juist omdat ze er 

slecht aan toe zijn. Ik heb zelf een test ge

daan door met mijn kinderwagen in 

Rotterdam op het Verschoorplein en de 

Mathenesserweg te gaan lopen. Op het 

Verschoorplein werd ik vriendelijk toege

knikt, maar in de Mathenesserweg was dat 

helemaal niet zo en bleken mensen erg in 

zichzelf gekeerd. Zo lijkt groeten te passen 

op het Verschoorplein en is het geforceerd 

op de Mathenesserweg. 

DIEKSTRA Laat ik bij wijze van toelichting 

nog iets over de case Mathenesserweg (in de 

buurt van de tippelzone Keilerweg) vertel

len. Bij de laatste bijeenkomst van de bewo

ners was ook wethouder Herman Meijer 

aanwezig en ik vroeg hem om een publieke 

reactie op wat hij had gehoord. Meijer zei: 

"Ik heb nooit geweten dat het zo erg was" 

Deze mededeling bedoeld om mensen een 

hart onder de riem steken, werd door hen 

anders opgepakt. De reactie was: 'Dat hij er 

nu pas mee komt! Help ons dan eerst om 

een veiligheidsplan te maken!'. En inder

daad: pas daarna heeft het maken van af

spraken in het kader van een Stadsetiquette 

zin. In sterk verloederde straten, is, zo 

blijkt uit onze ervaringen, eerst een special 

forces-team nodig om de ergste problemen 

aan de pakken en de orde enigszins te her

stellen. Daarna kun je met de bewoners 

gaan diagnosticeren welke problemen, be

perkingen en mogelij kheden de straat 

heeft en welke afspraken minimaal nodig 

zijn voor een leefbare openbare ruimte. Als 

je dat weet, kun je er in een project voor 

zorgen dat de normen bekend zijn en dat 

men er mee om kan gaan. De volgende fase 
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is dat de bewoners de zaak in eigen beheer 

nemen en hierover met de gemeente een so

ciaal contract sluiten. 

CDV Ik heb nu een indruk van stadsetiquette 

en verschillende ervaringen daarmee. maar 

wat is nu het totaal beeld en het ambitie

niveau van het project? 

DIEKSTRA Het ambitieniveau van het college 

ligt hoog. Voor 2006 heeft het college afge

sproken om voor 250 straten in onveilige 

buurten de Stadsetiquette-aanpak toe te 

passen. Daarbovenop is de ambitie dat 100% 

van de scholen in de onveilige gebieden 

meedoen en dat 70% van de overige scho

len wordt bereikt. Doel daarvan is kinderen 

en jongeren een aantallevensvaardigheden 

bij te brengen. Kinderen moet leren om

gaan met conflicten. Dat kan door spelvor

men in het onderwijs te introduceren en 

dat vraagt om gemotiveerde leraren die 

daaraan mee willen werken. Zulke pro

gramma's zijn er inmiddels, zoals het les

programma Levensvaardigheden voor het 

Voortgezet Onderwijs, waarvan in goed onder

zoek is aangetoond dat het jongeren inder

daad 'levensvaardiger' maakt. 

Nicotine als voorbeeld 

CDV De Fransman en politicoloog Sebastian 

Roché (deskundige op het terrein van de waar

den en normen discussie in Frankrijk, zie CDV 

2002, nr 11-12 red.), onlangs op werkbezoek in 

Rotterdam, was sceptisch over het stadseti

quetteproject. Hij zei: ' Ik geloof nooit dat 

het werkt, maar als het werkt, dan is het re

volutionair'. Wat zijn de gronden voor ge

loof in de Stadsetiquette? 

DIEKSTRA Dat zijn allereerst de initiatieven 
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uit de samenleving, van burgers zelf, zoals 

de Nederlandse en de Kaapverdiaanse 

vrouw in de Korenaarsdwarsstraat in 

Rotterdam -West (voor een beschrijving van 

deze casus zie toegevoegd kader, red). Er zijn 

in Rotterdam inmiddels een aantal van der

gelijke initiatieven, die al jaren bloeien. Ten 

tweede is, zoals gezegd, bij jongeren geble

ken dat het levensvaardigheden-program

ma echt zoden aan de dijk zet. Kinderen die 

door hun leerkrachten in 'levensvaardighe

den' getraind worden (die leerkrachten wor

den weer door ons getraind) blijken aanmer

kelijk vaardiger te zijn in het hanteren van 

conflicten. De aanpak blijkt ook duurzaam 

te zijn, want ook over een periode van een 

half tot een jaar gezien, maakt het nog ver

schil. De training van essentiële omgangs

vaardigheden aan volwassen burgers zou 

ook in het takenpakket van de opbouwwer

kers moeten zitten. Dat zijn dus niet de bu

reaucratisch ingestelde mensen, maar meer 

het type 'sociale wevers', die onmisbaar zijn 

voor de samenhang in de buurt. 

Het omzetten van waarden en normen in 

gedrag kan alleen op basis van oefening, 

van leren dus. Bewustzijn is niet genoeg! Ik 

zie werkelijk geen andere weg. En het werkt 

ook! Dat valt uitstekend te illustreren aan 

de hand van de gemaakte afspraken over 

het sigarettengebruik. Nu is het geaccep

teerd om niet meer in openbare ruimtes te 

roken en is dat onderdeel van ons vaste ge

dragspatroon geworden. Bovendien is geac

cepteerd dat wij elkaar daarop aanspreken 

en dat gebeurt tegenwoordig vrijwel con

flictloos. Vijftien tot twintig jaar geleden 

zou zoiets echt ondenkbaar zijn geweest. 

Als zo'n afspraak al werkt voor nicotine, 

dan kan het ook op andere terreinen. Het 

doormaken van een langdurig leerproces is 

daarbij essentieel. Politici willen graag kort 



door de bocht, maar zo werkt het niet. 

Geloof het of niet, cul tu urverandering 

duurt een generatie ... 

Vergroten van collectieve 

zelfredzaamheid 

CDV Bij het stadsetiquetteproject draait het 

in wezen om de toerusting van burgers om 

zelf hun problemen op te lossen. Is dit niet 

wat in Amerika en door Peter L. Berger 

Empowerment wordt genoemd? 

ZI.lDERVELD Ja. Ik geloof erg in deze aanpak 

op het terrein van openbare ruimte en vei

ligheid. Juist doordat burgers zelf goede 

omgangsregels met elkaar hebben afge

sproken, kan er veel bereikt worden en ik 

denk dat zo'n cultuurverandering sneller 

kan dan binnen een generatie. 

DIEKSTRA De gekozen aanpak van Stads

etiquette leidt tot vergroting van collectie

ve zelfredzaamheid. Juist deze collectieve 

zelfredzaamheid blijkt vaak beslissend te 

zijn voor zaken als minder criminaliteit, 

zelfs in (achter)buurten in een (slechte) eco

nomische situatie. Dit blijkt uit weten

schappelijk onderzoek, zoals bijvoorbeeld 

uit een studie in Chicago naar 343 buurten: 

er gaan minder dingen kapot en er is min

der straatstress. Het gevolg van de collectie

ve zelfredzaamheid is dat ook de dienstver

lenende en beherende instellingen wat 

meer in de straat kunnen doen en minder 

toezichtskosten hoeven te maken. 

MÜI.l.ER Ik vind de Stadsetiquette een goed 

project, al zijn er ook kanttekeningen en 

nuanceringen bij te plaatsen. Zo los je de 

problemen uit de privé-wereld er niet mee 

op. Wel zie ik na mijn tocht in Rotterdam 

cnv I ZOMER 2003 

interessante uitbreidingsmogelijkheden, 

gericht op de werkwijze van de eigen stede

lijke functionarissen. Met vriendelijkheid 

en service-gerichtheid van het personeel 

valt er nog een wereld te winnen! 
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