
-
/ 

Stads etiquette : 

aansprel{end gedrag 

in de publiel{e ruimte 

DR. RENÉ DIEKSTRA 

Diverse sociale wetenschappers hebben gewezen op de centrale betekenis van 

vertrouwen voor de kwaliteit van leven in een gemeenschap. Vertrouwen maakt 

onderdeel uit van wat zij het sociaal kapitaal van de samenleving noemen. 

Gebrek aan vertrouwen en sociaal kapitaal leidt niet alleen tot stagnatie van de 

persoonlijke ontwikkeling, maar ook tot disfunctioneren van markten, vermin

derde effectiviteit van regelgeving en toenemende gevoelens van onveiligheid in 

het publieke domein. De set van respectvolle gedragingen of etiquette die nodig 

is voor het opbouwen en behouden van interpersoonlijl< vertrouwen is echter 

geen vanzelfsprekendheid en moet worden aangeleerd en onderhouden. Het 

aanleren van een bepaalde etiquette begint gewoonlijk in gezinsverband of in 

een familiesituatie. Ook in arbeidssituaties wordt veel geïnvesteerd in het op

stellen en handhaven van omgangsregels. Voor de omgang van mensen in de pu

blieke ruimte geldt ook dat dit deels afhankelijk is van al dan niet geëxpliciteer

de omgangsregels. De afhankelijkheid is in monocultureel Nederland lange tijd 

geen probleem geweest. Het proces van secularisatie en de ontwikkeling van een 

multiculturele samenleving met bijbehorende diversiteit aan gedragspatronen 

hebben aan de monoculturele overzichtelijkheid van het publieke domein en de 

daarbij behorende sociale controle een einde gemaakt. Bovendien is er sprake 

geweest van een individualiseringsproces, waarin het besef van de publieke 

ruimte als gedeelde ruimte zijn vanzelfsprekendheid heeft verloren. Het project 

Stadsetiquette richt zich op de ontwikkeling van omgangsregels in dit publieke 

domein door de vorming van door de burgers zelf geïnitieerde, geformuleerde 

en gehandhaafde omgangsregels mogelijk te maken. 

De manieren waarop mensen, jong en oud, elkaar bejegenen, is een van de be

langrijkste uitingen en bepalers van het sociaal-emotionele klimaat in hun gezin, 

groep en gemeenschap. Sociale cohesie ofverbondenheid drukt zich uit in de wij

ze waarop mensen, als gezinsleden of mede-burgers, oog en aandacht hebben 

voor elkaars wensen, belangen, zwaktes, anders-zijn en veiligheid en de mate 

waarin ze bereid en vaardig zijn in het uitdrukken daarvan in hun gedrag ten op

zichte van elkaar. Op zijn beurt helpt dergelijk gedrag weer om sociale verbonden

heid te beschermen en te bevorderen. Gedrag dat zowel uitdrukking als factor van 
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sociale verbondenheid is, kan daarom in de meest letterlijke zin van het woord als 

'respectvol'gedrag worden aangeduid, Het woord respect is immers afgeleid van 

de Latijnse woorden re (terug) en spicere (zien). Wederzijds respectvol gedrag of res

pectvolle interactie is gedrag dat ertoe leidt dat mensen ook in de toekomst elkaar 

willen ontmoeten, met elkaar te maken willen hebben, met elkaar willen om

gaan. Een cruciale voorwaarde om interactie duurzaam respectvol te laten verlo

pen, is het bestaan van overeenstemming tussen de deelnemers omtrent regels of 

Gedrag dat zowel normen voor gedrag. Dergelijke regels vormen als het ware de palen of grenslij-

uitdrukking als fac- nen waarbinnen het gedrag van mensen ten aanzien van elkaar zich voltrekt. 

tor van sociale ver- Gedragsvarianten die buiten paal en perk vallen, krijgen het etiket onbehoorlijk, 

bondenheid iS,l{an onfatsoenlijk, onbeschaafd en respectloos: "We willen je niet meer zien zolang je 

in de meest letterlij- je zo gedraagt'of'we willen niet meer zien datje je zo gedraagt'. Gedragingen die 

l{e zin van het er binnen vallen, worden als behoorlijk, fatsoenlijk, beschaafd of respectvol be-

woord als 'respect- stempeld. De term 'etiquette' verwijst daarom in de meest oorspronkelijke zin van 

vol' gedrag worden het woord naar het geheel van gedragsregels en variaties daarop dat door deelne-

aangeduid. mers aan een interactie als binnen de perken - dat wil zeggen als behoorlijk en 

respectvol - wordt ervaren en beoordeeld. 

Het emotionele, sociale en economische belang van etiquettes 

Omdat interacties tussen mensen zich in verschillende contexten of domeinen af

spelen, zoals gezin, werk en openbare ruimtes, en omdat de belangen van domein 

tot domein kunnen verschillen, zijn er ook verschillende etiquettes of 'gedrags

draaiboeken' tegelijk actief en niet zelden prescriptief. Zo kunnen de regels voor 

de wijze waarop iemand thuis eet duidelijk verschillen van de regels voor het eten 

bij een ander ofin een restaurant. De beleefdheidsvormen die men in acht neemt 

jegens mensen op het werk kunnen duidelijk verschillen van de vormen thuis, en

zovoorts. Gezien het grote emotionele, sociale en economische belang van re

spectvol gedrag proberen burgers gewoonlijk in hun gezins- offamiliesituatie een 

bepaalde etiquette - een aantal basisregels voor onderling gedrag - te laten gelden 

en te bewaken. Daar waar het niet lukt om zulke basisregels te handhaven, is 

doorgaans sprake van een chaotisch of disfunctionerend gezinsleven. Die situatie 

heeft belangrijke negatieve gevolgen voor de ontwikkeling en het gedrag van kin

deren en voor de onderlinge relaties en het welzijn van gezinsleden. In feite zijn 

veel zorg- of therapeutische inspanningen van buitenaf, zoals opvoedingsonder

steuning en gezinsbegeleiding, voornamelijk gericht op de vermindering van cha

otisch of 'ongeregeld' gezinsfunctioneren. 

Ook in arbeidssituaties wordt doorgaans veel geïnvesteerd in het opstellen en 

handhaven van omgangsregels. Zowel voor de kwaliteit van het arbeidsproces als 

voor de kwaliteit van producten of diensten is het een belangrijke, zelfs essentiële 

voorwaarde. Het vertrouwen van werknemers in elkaar en in hun leidinggeven

den, alsook het vertrouwen van klanten of afnemers in een bedrijf of dienst is er 
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ook voor een groot deel van afhankelijk. In de relatie burger - overheid geldt dat 

gedragsregels in belangrijke mate zijn vastgelegd door wet- en regelgeving. Voor 

een deel strekt de werking daarvan zich ook uit tot de omgang tussen burgers on

derling in het publieke domein. zoals de straat en andere openbare situaties. 

Maar in dat publieke domein is ook sprake van een aanzienlijk gebied waarin de 

omgang tussen burgers meer afhankelijk is van vrijwillig aanvaarde. al dan niet 

geëxpliciteerde, omgangsregels. Die afhankelijkheid is lange tijd geen probleem 

geweest. De Nederlandse samenleving was in de eerste zeventig jaren van de vori

ge eeuw in belangrijke mate mono-cultureel en de etiquette of de standaardset van 

omgangs- en gedragsregels in het publieke domein waren, zij het met een zekere 

lokale inkleuring, ontleend aan de christelijk-hellenistische wereld- en mensop

vatting en de daarbij aansluitende normen en waarden. Daarmee samenhangend 

was er sprake van een betrekkelijk sterke sociale controle, ook buiten het gezin. 

Het proces van secularisatie en de ontwikkeling van een multiculturele samenle

ving, waardoor grote groepen mensen met andere culturele en religieuze gebrui

ken en gedragspatronen op straat verschenen, heeft aan de mono-culturele over

zichtelijkheid van het publieke domein en de daarbij behorende sociale controle 

een einde gemaakt. Bovendien is er sprake geweest van een proces dat doorgaans 

wordt gekenschetst als 'individualisering'. Een belangrijk kenmerk daarvan is de 

De straat en andere houding van burgers dat zij zelf(in ofmet hun primaire groep) in belangrijke 

(semi-)publieke mate bepalen hoe zij hun leven inrichten en hoe zij in het publieke domein wen-

plaatsen zijn be- sen te verschijnen en zich wensen te gedragen. Terwijl de 'gezinscontroIe' relatief 

trekkelijk stressvol- intact is gebleven, is de informele sociale controle en de acceptatie daarvan in het 

Ie sociale situaties publieke domein afgenomen. Een belangrijk gevolg daarvan is een 'juridisering'-

met een hoge mate van de samenleving. Steeds vaker moeten conflicten tussen burgers op grond van 

van onvoorspel- wederzijdse gedragsproblemen voor en door de rechter worden opgelost. De straat 

baarheid van ge- en andere (semi-)publieke plaatsen zijn door de geschetste ontwikkelingen betrek-

drag geworden. kelijk stressvolle sociale situaties met een hoge mate van onvoorspelbaarheid van 

gedrag geworden, ofworden althans door velen zo beleefd. Dat uit zich onder 

meer in 'gevoelens van subjectieve onveiligheid'. Hoewel die vaak worden toege

schreven aan een toename van objectieve onveiligheid is tussen beide geen sprake 

van een sterk rechtlijnig verband. 

Etiquette en vertrouwen 

Het best lijken subjectieve gevoelens van onveiligheid nog te begrijpen als een 

duurzame motie van wantrouwen jegens mensen in het publieke domein en daar

mee als een symptoom van gebrek aan etiquette in de hierboven omschreven zin. 

Dat heeft weer geleid tot een toenemende roep om allerlei technologische voorzie

ningen op straat, waardoor het gedrag van mensen in de gaten kan worden gehou

den en waarvan wordt verondersteld dat ze een afschrikwekkend effect hebben op 

potentiële wangedragers, vanwege een toegenomen zichtbaarheid en pakkans. Het 
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De structuur en 

kwaliteit van socia

le relaties tussen 

burgers vormen het 

sociaall<apitaal van 

een gemeenschap. 

is echter geen remedie tegen de essentie van deze situatie, namelijk een gebrek 

aan onderling vertrouwen in het publieke domein. Waar een betrouwbare over

heid voor een goed functionerende samenleving een vereiste is en betrouwbare ou

ders en betrouwbare partners noodzakelijk zijn voor een goed functionerend ge

zins- of familieleven, zo is betrouwbaarheid van burgers ten opzichte van elkaar in 

gedrag en houding een vereiste voor een goed functionerend publiek domein. 

Gebrek aan betrouwbaarheid is gelijk aan het ontbreken van wederzijds vastgestel

de en aanvaarde omgangsregels en daarmee aan een gebrek aan etiquette. De cen

trale betekenis van vertrouwen of 'trust' voor de kwaliteit van leven in een gemeen

schap is in de laatste twee decennia op de agenda gezet door auteurs als Fukuyama 

(1996), Putnam (1993 en 2000), Coleman (1990) en Govier (1998). Zij gebruiken de 

term sociaal kapitaal naar analogie van financieel kapitaal dat op de bankrekening 

van burgers staat en menselijk kapitaal ('human capita!') dat de investering van bur

gers is in opleiding en carrière- ofloopbaanontwikkeling. 

Sociaall<.apitaal 

De structuur en kwaliteit van sociale relaties tussen burgers vormen het sociaal 

kapitaal van een gemeenschap. Als voornaamste valuta van dat kapitaal worden 

door de meeste auteurs, zij het met enigszins uiteenlopende termen, grosso modo 

genoemd: 

- wederkerigheid of reciprociteit: 'anderen niet aandoen wat jij ook niet wilt dat 

jou wordt aangedaan'; 

-morele verplichting: zo groot mogelijke eerlijkheid, de waarheid spreken en ver

antwoordelijkheid nemen voor de implicaties en gevolgen van je gedrag, onder 

meer in de vorm van afspraken nakomen; 

- betrokkenheid op en bijdragen aan de gemeenschap; 

-vertrouwen. 

Hoewel duidelijk is dat er overlap tussen de vier genoemde componenten bestaat, 

zijn ze niet identiek. Zo kunnen mensen wederzijds afspreken elkaar te negeren 

of contact uit de weg te gaan. De reden daarvoor is meestal een gebrek aan onder

ling vertrouwen. Op dezelfde manier kunnen mensen heel eerlijk uitspreken dat 

ze zich op geen enkele manier betrokken voelen op de gemeenschap, straat, buurt 

of stad waarin ze wonen, of dat ze geen enkel vertrouwen in de betrokkenheid van 

anderen bij de gemeenschap hebben. Ook is het mogelijk dat de ene burger ver

trouwen heeft in de ander, maar dat dit vertrouwen niet wederzijds is. Alleen we

derzijds vertrouwen is sociaal kapitaal. De voorbeelden maken duidelijk dat soci

aal kapitaal de som van de vier genoemde componenten is, maar dat die som 

tegelijkertijd meer is dan de optelling van de delen. Ze maken verder duidelijk dat 

vertrouwen de meest 'noodzakelijke' of centrale component is, hoewel op zich niet 

voldoende. Die centrale positie van vertrouwen wordt op treffende wijze uitge-
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drukt in Govier's boek The dilemmas of trust: 'trust is the glue of society' (Govier, 

1998).vertrouwen is de lijm van de samenleving. De conclusie hieruit is dat niet 

elke set van omgangsregels tussen burgers of niet elke etiquette even sociaal-kapi

taalkrachtig is. 

De sociaal-kapitaal-auteurs maken doorgaans onderscheid tussen vier typen ver

trouwen, te weten zelfVertrouwen, interpersoonlijk vertrouwen, vertrouwen in 

maatschappelijke instellingen (bijvoorbeeld de gezondheidszorg) en vertrouwen 

in overheid en politiek. Als component van sociaal kapitaal wordt vertrouwen 

doorgaans opgevat als interpersoonlijk vertrouwen. Govier definieert interper

soonlij k vertrouwen als: 'an attitude of positive expectation about other people, asense 

that they are basically weil intentioned and unlikely to harm us. Ta trust people is to cxpcct 

that they will act weil, that they will take our interests into account and not harm us.' 

Vertrouwen in deze zin is niet gelijk aan 'onvoorwaardelijk geloofin de ander' of 

'blind vertrouwen'. Ze behoeft een ervaringsfundament. Of zoals Govier het uit

drukt: 'trust is an attitude based on the past and extending into the future'. Anders ge

zegd, interpersoonlijk vertrouwen is geen vanzelfsprekendheid en vergt een lang

durige ontwikkelingstijd en constant onderhoud. 

In zijn boek Trust: the social virtues and the creation ofprosperity stelt Fukuyama 

(1996) in dit verband: 'Social capital takes a long time to build. 1t is like a mtchet [stuur

wiel, red.] more easily turned in one direction than another. It can be dissipated more easily 

than it can be built up.' Incidenten zijn vaak al voldoende om interpersoonlijk ver

trouwen voor kortere oflangere tijd een geduchte knauw te geven en ze hebben 

niet zelden een olievlekwerking. Een voorbeeld. Iemand rijdt bij het inparkeren 

... de set van gedra- een lamp van een andere auto stuk en besluit vervolgens zijn auto een paar stra-

gingen of de eti- ten verder te parkeren zonder zijn adres met toelichting tussen de ruitenwisser 

quette die essentieel van de beschadigde auto achter te laten. De eigenaar van de beschadigde auto 

is voor het opbou- wordt woedend en zegt innerlijk zijn vertrouwen op in medeweggebruikers. 

wen en behouden Daarnaast besluit hij de volgende keer dat hij zelf zoiets aanricht op dezelfde ma-

van interpersoon- nier te handelen. 

lijk vertrouwen is Een ander voorbeeld. De gemeentedienst vergeet bij werkzaamheden een gat in 

geen vanzelfspre- het trottoir te dichten. Een kind stapt er in en breekt zijn been. Een klacht door de 

kendheid. Ze moet, ouders bij de betreffende dienst levert drie maanden lang geen reactie op. Het gat 

althans voor een in het trottoir was er overigens al twee weken en geen van de bewoners van de 

deel, worden aange- straat had de moeite genomen om dat te melden. De ouders concluderen dat je 

leerd. voor de veiligheid in de buurt niet op je medebuurtbewoners hoeft te rekenen en 

al helemaal niet op de gemeente. De ontwikkeling en het onderhoud van interper

soonlijk vertrouwen, zo laten de voorbeelden zien, is in belangrijke mate afhanke

lijk van de mate waarin burgers zich gecommitteerd hebben aan de vier genoem

de basiswaarden; consensus hebben over de daarbij behorende omgangsregels -

zoals' als je eigendom van iemand anders beschadigt, dan neem je daar je verant

woordelijkheid voor' - en die ook zoveel mogelijk onderhouden. De voorbeelden 

laten ook zien wat in tal van studies inmiddels is vastgesteld, namelijk dat inter-
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persoonlijk vertrouwen en reciprociteit een belangrijke buffer vormen tegen 

stress en spanningen in straat of staat. In gemeenschappen die daar hoog op sco

ren is het welzijn van burgers hoger en zijn gedragsproblemen, criminaliteit inbe

grepen, geringer. Dat maakt duidelijk dat het ontwikkelen en behoud van sociaal 

kapitaal ook een belangrijke economische betekenis heeft. Mensen participeren 

gelukkiger en productiever, zowel in hun eigen directe omgeving als in de samen

leving in breder verband, wanneer het interpersoonlijk vertrouwen groter is. De 

voorbeelden tonen echter ook aan dat de set van gedragingen of de etiquette die 

essentieel is voor het opbouwen en behouden van interpersoonlijk vertrouwen 

geen vanzelfsprekendheid is. Ze moet, althans voor een deel, worden aangeleerd. 

Het aanspreken van een burger op overlast op een manier die niet beledigend of 

agressie-uitlokkend is en die de boodschap toch duidelijk doet overkomen, is bij

voorbeeld een vaardigheid die niet iedereen van nature of van huis uit is gegeven. 

Terecht beschrijft Govier (1998) vertrouwen daarom als een tweecomponenten

lijm. De ene component is motivatie, dat wil zeggen: het hebben van goede bedoe

lingen ('good intentions'). De tweede component is competentie, dat wil zeggen vol

doende weten wat juist of goed is om te doen ('knowing enough to be capable of doing 

as required'). Als ouders de oppas van hun kinderen vertrouwen, aldus een voor

beeld van Govier, dan doen ze dat niet alleen omdat de oppas goede bedoelingen 

heeft ten aanzien van hun kinderen, maar ook omdat ze weet hoe ze met de kin

deren om moet gaan. Een goedbedoelende, maar incompetente oppas zou al gauw 

het vertrouwen van de ouders verliezen. Vertrouwen moet op twee manieren wor

den geleerd. Mensen moeten leren andere mensen te vertrouwen en die andere 

mensen moeten behalve de houding van goede intentie ook de vaardigheden of 

competentie aanleren te handelen zoals vereist is. Dergelijke leerprocessen vergen 

aandacht en onderhoud. Het betekent dat de set van gedragingen of de etiquette 

die de kern van sociaal kapitaal vormt, voortdurend onder de aandacht moet wor

den gebracht en onderhouden. Anders is de kans groot dat ze vervliegt of door in

cidenten wordt overwoekerd. Om het in de woorden van Fukuyama (1996) te zeg

gen: 'The preservation of social capital needs to occupY centre stage'. De overheid heeft 

daarbij zeker een belangrijke voorwaardenscheppende rol en eventueel zelfs een 

voorbeeldrol te vervullen (getuige de 'verwaarloosde' gedragsregels in het tweede 

voorbeeld: 'als de overheid door nalatigheid haar burgers aan gevaar heeft bloot

gesteld, met ernstige gevolgen, dan dient zij daar onmiddellijk de verantwoorde

lijkheid voor te nemen'). Maar daaruit mag niet worden afgeleid dat vertrouwen 

in de overheid een voorwaarde is voor interpersoonlijk vertrouwen tussen bur

gers. Uit publicaties van de f:uropeanjWorld Values Studies (Kaase, 1996) blijkt dat er 

wel een zeker verband bestaat tussen interpersoonlijk vertrouwen en vertrouwen 

in de politiek, maar dat het niet erg sterk is. Interpersoonlijk vertrouwen kan 

daarom niet eenvoudigweg als een gevolg van vertrouwen in de overheid worden 

beschouwd. Een aantal basale kapitale omgangsregels tussen burgers zijn betrek

kelijk 'overheidsonafhankelijk' . En gelukkig maar. 
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Stadsetiquette: het ontstaan van een idee 

In het najaar van 1999 formuleerde de gemeente Rotterdam haar beleid voor de 

periode 2000-2010 in een nota die de titel Rotterdam op koers: stedelijke visie 2010 

meekreeg. Behalve plannen op fysiek en economisch terrein bevat de nota ook 

een sociaal beleidsplan met als titel Een stad voor elkaar (Diekstra, 1999) Daarin 

worden als zwaartepunten drie beleidsterreinen aangewezen, te weten: jeugd, vei

ligheid en kwetsbare groepen. In de paragraaf over Jeugd komt een tabel voor 

waarin een opsomming wordt gegeven van eindtermen van ontwikkeling, dat wil 

zeggen van datgene wat jongeren bij voorkeur in hun bagage zouden moeten heb

ben als ze op de drempel van de volwassenheid verschijnen (zie tabel 1)1 

TABH 1 - ESSENTIËLE VEREISTEN VOOR OF EINDTERMEN VAN EEN GEZONDE ONTWIKKE

LING (BRON: CARNEGIE, 1995) 

1. Het vinden van een gewaardeerde plaats in een constructieve groep 

2. Het leren om intieme, duurzame relaties met anderen te vormen 

3. Het ontwikkelen van een (overwegend) positief zelfbeeld 

4. Het verwerven van voldoende valide kennis om doordachte beslissingen te ne

men 

5. Het weten hoe gebruik te maken van beschikbare voorzieningen en (steun)net-

werken 

6. Het vertonen van constructieve nieuwsgierigheid en onderzoekend gedrag 

7. Het vinden van manieren om behulpzaam of nuttig voor anderen te zijn 

8. Het ontwikkelen van een positiefbeeld van de toekomst, met een realistisch 

beeld van de mogelijkheden 

9. Het verwerven van sociale vaardigheden, onder meer om op een vreedzame 

manier met conflicten om te gaan 

10. Het ontwikkelen van het verlangen en de mentale vaardigheden om 'levens

lang' te leren 

11. Het verwerven van de technische en analytische vaardigheden om deel te ne

men aan een complexe economie 

12. Het zich ontwikkelen tot een 'ethisch' mens 

13. Het respecteren van de diversiteit in een pluralistische samenleving. 

Een aantal van de in tabel 1 opgesomde 'eindtermen', en met name 1, 2, 5, 7 ,9,11 

en 13 beschrijven houdingen en gedragingen die zonder voorbehoud kunnen wor

den aangemerkt als wezenlijke voorwaarden of aspecten van de opbouw van soci

aal kapitaal en vertrouwenswaardigheden binnen een etiquette. Tijdens een open

bare discussie van politici, raadsleden, burgers en vertegenwoordigers van allerlei 

organisaties over het sociale hoofdstuk in de stedelijke visie (Gemeente Rotterdam, 

1999) werd het gebruik van zulke eindtermen voor het jeugdbeleid door veel van 
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de aanwezigen dan ook met instemming begroet. 'Maar waarom ... ', riep op een be

paald ogenblik een van de aanwezigen, 'formuleren we zulke gedragsregels alleen 

voor jongeren, en niet ook voor volwassenen?' 'Het wordt inderdaad tijd dat er ook 

een etiquette voor volwassenen komt', was de reactie van iemand anders. Dit was 

het moment waarop het idee van een stadsetiquette, zoals wethouder Herman 

Meijel' (Groen Links) dat in de volgende weken in de media zou uitdragen, werd ge

boren. Overigens had geen van de aanwezigen op dat moment een duidelijk idee 

van wat daar precies onder verstaan moest worden. Evenmin was er duidelijk zicht 

op ofer bij de burgers in de stad behoefte was aan zoiets als een stadsetiquette. 

Maar zoals zo vaak is de zwakte van een bepaald idee of plan, zoals hier de vaag

heid, ook de sterkte ervan. Juist door de vaagheid van het idee konden allerlei indi

viduen en groepen er hun opvattingen en voor- of afkeuren op projecteren waar

door al snel een heftige discussie ontstond tussen voor- en tegenstanders van een 

stadsetiquette. Overigens stonden twee aspecten aan het idee van stadsetiquette 

van meet af aan vast voor de bedenkers ervan (Projectvoorstel Stadsetiquette 2000). 

In de eerste plaats gaat het in de stadsetiquette om omgangsregels in de publieke 

ruimte en uitdrukkelijk niet in de privé-sfeer. Ten tweede zijn het de door de bur

gers zelf gewenste en onderhouden omgangsregels die de stadsetiquette vormen. 

Er moet dus sprake zijn van een 'bottom up'-proces voor de vorming van een stads

etiquette en er kan geen sprake zijn van formele sancties of formeel handhavings

beleid bij het niet nakomen van de daarin opgenomen omgangsafspraken. Tegen 

de achtergrond hiervan is de meest 'logische'omschrijving van de Stadsetiquette: 

een geheel van door burgers geïnitieerde, geformuleerde en gehandhaafde om

gangsregels die een substantiële en duurzame bijdrage leveren aan verantwoorde

lijker, vriendelijker en veiliger gedrag en daarmee aan een voldoende gevoel van 

wederzijds vertrouwen' in de publieke ruimte. 

Dr. R.P. W Diekstra is psycholoog, adviseur van de gemeente Rotterdam en trekker van het 

project Stadsetiquette. 

Noten 

1. Deze eindtermen werden ontleend aan Great Transitions, een publicatie van de 

Carnegie Corporation ofNew York (1995) 

2. In Sociaal Culturele Verkenningen 1999 van het Sociaal Cultureel Planbureau 

wordt in het hoofdstuk getiteld 'Participatie en vertrouwen' gesproken van 'so

ciaal vertrouwen' in een betekenis die nagenoeg identiek is aan de hier gebezig

de term interpersoonlijk vertrouwen. De voorkeur voor de laatste term hier is 

ingegeven door het feit dat sociaal vertrouwen de associatie oproept met ver

trouwen in de samenleving, inclusief overheid en politiek, hetgeen uitdrukke

lijk niet de bedoeling is. 

CDV I f.OMI'R 2003 
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