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'Normen en waarden' 

in Franl<rijl< 
Niet alleen in Nederland is 'veiligheid' gepromoveerd tot 
hoofdthema van de nationale verkiezingen. Dat geldt ook 
al heel lang voor Frankrijk. Vrij onbekend is hier dat daar 
vergelijkbare discussies over 'normen en waarden' plaats
vinden. Sebastian Roché is als politicoloog verbonden aan 
het Centre de Recherche sur Je PoJitique, l'Administratioll. 
Ja Ville et Je Territoire van de Universiteit van Grenoble. 
Daarnaast is hij secretaris-generaal van de Europese 
Vereniging voor Criminologie. Vanaf het begin van de 
jaren negentig heeft hij zich beziggehouden met theoreti
sche en empirische analyses van de groeiende gevoelens 
van onveiligheid in de Franse samenleving. Interessant 
daarbij is dat hij al jaren in de verschillende boeken die hij 
schrij ft een verband legt tussen 'verloedering van de 
publieke sfeer' en onveiligheid. Voor die verloedering 
gebruikt Roché als parapluterm' incivilités' . Daarin is dui
delijk het woord 'onbeschaafd' (ongeciviliseerd) te herken
nen, maar het kan misschien het beste vertaald worden als 
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'aanstootgevend gedrag' (bijvoorbeeld de radio hard aan in 
een treincoupé) en de zichtbare sporen van dergelijk gedrag 
(bijvoorbeeld kapotte ruitjes, bekladde treinbanken of graffi
ti). Die 'kleine', ergerlijke grensoverschrijdingen in de 
publieke ruimte hebben volgens Roché grote gevolgen. Ze 
zijn niet zelden het begin van een neergaande spiraal van 
minder vertrouwen in anderen, minder vertrouwen in 
belangrijke instituties Uustitie, politie) en meer criminali
teit. Roché's boeken geven een nauwkeurige analyse van dat
gene waartegen wij in Nederland de "stadsetiquette" en de 
"waarden en normen" willen inzetten. In 1996 publiceerde 
Roché het boek La société incivile. En in april van dit jaar 
kwam zijn Tolérance zéro? lncivilités et insécurité uit. Hij 
heeft met zijn boeken in eigen land verschillende prijzen 
gewonnen, maar zijn werk is in Nederland onbekend. Dat is 
jamn1er, omdat Roché's werk ons eraan kan herinneren dat 
het discussiëren over 'waarden en normen' geen ideologisch 
stokpaardje is of een doel op zich. Het toont aan dat er een 
empirisch verband is tussen de twee belangrijkste issues van 
de komende Nederlandse verkiezingen: de 'veiligheid' en de 
'waarden en normen'. 

Onveiligheid en de Franse 

politiek 

CDV: In de Nederlandse politiek spelen de 

toenemende gevoelens van onveiligheid 

een hoofdrol. Hoe is dat in Frankrijk? Bij 

de afgelopen presidentsverkiezingen heeft 

links zwaar verloren en bleven in de laat

ste ronde alleen nog de rechtse kandida

ten over, waaronder Le Pen van het 

extreem-rechtse Front National. Hangt het 

succes van rechts bij de afgelopen verkie

zingen samen met de sterke opkomst van 

het veiligheidsthema in Frankrijk? 

ROCHÉ: Het onveiligheidsgevoel in 

Frankrijk is onderwerp geweest van veel 

heftige discussies, grotendeels gestimu

leerd door de opkomst van het rechts

extremistische Front National van Le Pen. 

Deze discussies hebben het erg lastig 

gemaakt om dat gevoel weg te nemen. De 

onveiligheidsgevoelens zijn heel erg lang 

gebagatelliseerd door vele politiek verant

woordelijken of ook wel als 'irrationeel' 

afgedaan door sommige vertegenwoordi

gers van justitie en politie. Begrip tonen 

voor de angsten van de kiezers zou de 

gevoelens van onveiligheid immers beves-
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tigen. Maar het onveiligheidsgevoel is stap 

voor stap steeds serieuzer genomen in de 

Franse politiek. Je kunt zeggen dat het nu 

een officieel erkend probleem geworden 

is. Tussen 1977 en 1997 hebben we een 

weg afgelegd van 'het zijn slechts in'atio

nele angsten!' naar 'de angsten zijn 

gerechtvaardigd!'. Het is Alain Peyrefitte, 

minister van Justitie in 1977, geweest, die, 

als voorzitter van een denktank over 

geweld, het begrip 'onveiligheidsgevoel' in 

Frankrijk op de agenda heeft gezet. In de 

inleiding tot zijn rapport Geweld beantwoor

den, gepubliceerd in 1977, schreef hij dat 

'om de wegen en omwegen van het 

geweld te volgen, we een rode draad nodig 

hebben. Die hebben we gevonden in het 

gevoel van onveiligheid dat in Frankrijk in 

de afgelopen jaren tot leven is gekomen'. 

In 1981, vond er voor het eerst in de Vijfde 

Republiek een wisseling van politieke 

kleur plaats: de socialist François 

Mitterand werd tot president gekozen. 

Maar de zomer van 1981 was ook een 'hete 

zomer', omdat er rellen oplaaiden in de 

randsteden, in het bijzonder in Minuettes, 

een wijk van Vénissieux, gesitueerd aan 

de rand van Lyon. In 1982 werden twee 

commissies aan het werk gezet onder 

voorzitterschap van de burgemeesters van 

Grenoble (Hubert Dubedout) en Epinay 

(Gilbert Bonnemaison). Zij publiceerden 

rapporten die respectievelijk getiteld 

waren Samen de stad weer opbouwen en 

Tegen de criminaliteit: preventie, repressie, soli

dariteit. Op niet mis te verstane wijze stelde 

het rapport-Bonnemaison zich ten doel 

'een halt toe te roepen aan het gevoel van 

onveiligheid'. Vanaf dat moment hanteren 

rechts en links dezelfde analyse. De socia

listen hebben vervolgens geprobeerd te 

demonstreren dat ze een moderne en 

onbevooroordeelde benadering van het 

probleem hadden. In dat kader werden er 

in 1997 zogenaamde l.okale 

Veiligheidscontructen gesloten tussen de 

staat en wijken. Voordat deze ondertekend 

konden worden. moest er een l.okale 

Veiligheidsdiagnose opgesteld zijn. resultaat 

van een soort onveiligheidsawliting. En in 

de aanwijzingen daarvoor werd heel dui

delijk aangegeven dat de gevoelens van 

onveiligheid moesten worden gemeten. 

bestudeerd en tenslotte ook verwerkt in 

de diagnose. Zo is in nog geen twintig jaar 

het onveiligheidsgevoel een hoeksteen 

geworden van de politiek. En wat de socia

listen betreft: het onveiligheidsvraagstuk 

heeft waarschijnlijk evenzeer bijgedragen 

aan hun overwinning in 1997. als aan hun 

verlies in 2002. 

CDV: Uw laatste boek heeft als titel Zero 

,[()kruner met een vraagteken. U beschrijft 

hoe deze uit Amerika overgewaaide leus 

in Frankrijk steeds vaker gebezigd wordt 

in het kader van de aanpak van jeugdcri

minaliteit. Dat staat haaks op dl' traditio

nele benadering ervan. In Frankrijk heeft 

immers de nadruk in de aanpak van jeugd

criminaliteit altijd gelegen op hl'ropvOl'

ding in pbats van gevangenisstraf. Moet 

uit het opkomen van de Amerikaanse leus 

afgeleid worden dat de Franse aanpak 

steeds repressiever aan het worden is') I'n 

dat Frankrijk. wat dat betreft. amerikani

seert? 

R()em: Wat het meest wonderlijk is. is tl' 

zien hoe de huidige Irechtse) regering dl' 

voorstellen en de slogans van de socialisti

sche regering en dl' socialistische presi

dentskandidaat jospin overgenomen 

heeft. De slogan van 'zem loknmce' ver-
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spreidt zich in Frankrijk en Europa. Hier 

in Frankrijk is de leus van de socialisten 

'Elke overtreding beantwoord' - waarmee 

de individuele verantwoordelijkheid wordt 

benadrukt, ongeacht de sociologische ach

tergronden van de misdaad - hernomen 

door Jacques Chirac met zijn verkiezings

slogan 'niets blijft onbestraft'. En het was 

de socialistische minister van (Nationaal) 

Onderwijs, Claude Allègre, die in maart 

2000 'zero tolerance' had afgekondigd op 

school. En nu is die uitdrukking weer ge

woonweg overgenomen door Luc Ferry, de 

huidige minister van de rechtse regering. 

Ondanks al het lawaai blijft het echter tot 

nu toe bij retoriek. De vele critici die op 

dit moment protesteren dat er steeds snel

ler gegrepen zou worden naar het straf

recht om minderjarigen aan te pakken, 

slaan loos alarm. In Frankrijk zijn minder

jarigen nooit in grote getale in de gevan

genis opgesloten geweest, en daarin is op

vallend weinig verandering gekomen. 

Tussen 1982 en 1988 schommelde het aan

tal opgesloten minderjarigen gemiddeld 

tussen 800 tot 1000. Begin 2002 ging het 

om 826 minderjarigen en aan het eind van 

dit jaar zal het rond de 900 liggen. En dat 

terwijl het aantal minderjarigen dat voor 

misdrijven opgepakt wordt door de politie 

twee keer zo hoog is! Er zijn dus meer 

minderjarige daders, maar niet meer min

derjarigen in de gevangenis: dat wijst nog 

niet op een repressievere aanpak in de prak

tijk. De conclusie dringt zich op dat de 

huidige rechtse regering het beleid van 

de vorige regering gewoonweg aan het 

voortzetten is, als zij aankondigt "nieuwe" 

instrumenten te willen inzetten en bestaan

de te vernieuwen. De socialistische regering 

heeft 'centra voor directe plaatsing' ge

schapen, 'centra voor gedwongen herop-

voeding' ontwikkeld, en 'gesloten centra' 

beloofd. De huidige rechtse regering stelt 

zich ten doel 'gesloten heropvoedingscen

tra' te scheppen met - zoals hun naam al 

aangeeft - een sterke heropvoedende di

mensie. Dat betekent dat er in elk van der

gelijke centra gespecialiseerde coaches en 

één onderwijzer aanwezig zijn. Vergelijk 

dat eens met een grote wijk, zoals in 

Fleury-Mérogis, waar slechts één coach per 

honderd minderjarigen beschikbaar is. De 

gesloten centra bieden een goede aanvul

ling op het bestaande pakket voorzienin

gen: er kan sneller en iets systematischer 

gereageerd worden, en de geplaatste jon

geren krijgen veel meer aandacht, omdat 

er één coach is per één of maximaal twee 

jongeren. Deze centra zijn gemodelleerd 

naar de bestaande centra voor gedwongen 

heropvoeding. Opnieuw kan geconcludeerd 

worden dat het verschil met het oude 

beleid hoogstens een verschil in maatvoe

ring is. Er is geen verschuiving vast te stel

len van heropvoeding naar gevangenisstraf. 

Frankrijk is - ondanks alle retoriek - niet 

overgestapt op de Amerikaanse lijn van 

massale opsluiting van minderjarigen in 

gevangenissen. Net zo min als andere 

Europese landen. Ook hier blijkt weer eens 

hoe resistent beleid is tegen veranderin

gen door de tijd heen. Het overleeft diep

gaande ideologische geschillen en biedt 

uiteindelijk meestal wel weer mogelijkhe

den voor noodzakelijke structurele aan

passingen door de staat als antwoord op 

nieuwe sociale problemen. 

'Aanstootgevend gedrag' 

CDV: U legt in uw boek een verband tussen 

'incivilités' en onveiligheid. De term 'incivi

lité' is in het Nederlands niet makkelijk te 

vertalen. Letterlijk betekent het 'onbe-
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schaafdheid', maar u gebruikt het als para- gooien. Of, in Grenoble worden er regel-

pluterm voor 'aanstootgevend gedrag'. 

Kunt u de Nederlandse lezer voorbeelden 

en een definitie geven'? 

ROCH1': Laat ik enkele voorbeelden geven, 

matig automatische deuren van het open

baar vervoer ontregeld: men forceert het 

openen van de deuren of men belemmert 

de elektrische sluiting ervan, waardoor 

bussen niet verder kunnen. Dit aanstoot-

die wij bij onze onderzoeken tegenkwamen. gevend gedrag heeft verschillende specifïe-

Bij één van onze onderzoeken in Orléans, 

in de wijk Argonne, laat een bewoner ons 

zien dat de toegangen tot kelders als toilet 

worden gebruikt. In Romans, in één van 

'-;LI\\'-;II\"\. !«)(III· 

1(11,11\\'\(1 III\()\ 

INCIYILITES ET INSECURITE 

de flats in een door ons bestudeerde wijk, 

zet een vrouw haar vuilnisbak 's avonds 

buiten en laat deze op de galerij staan. 

Men kan zich de stankoverlast voorstellen. 

Of, degene die verantwoordelijk is voor de 

bibliotheek van de wijk Argonne, een 

vrouw van 55 jaar, vertelt hoe, op woens

dag en zaterdag, jongeren van 8 tot 18 jaar, 

die geen gebruik maken van de bibliotheek, 

papier in de fik steken in de toiletten, 

plassen op de trappen, groepsgewijs bin

nenkomen, en steentjes door de ruiten 

ke kenmerken. Het eerste kenmerk is dat 

het hier niet gaat om diefstal - het gaat niet 

om het toeëigenen van andermans bezit; 

en in tegenstelling tot diefstal heeft men 

Seba,tjaan Roché. tilt,,: , HANNAlli()pal(" 

er geen bezwaar tegen gezien te worden. 

Evenmin gaat het bij aanstootgevend ge

drag om fYsieke agressie of om mensen 

die uit zijn op een openlijke confrontatie 

met het gezag lzoals biJvoorbeeld bOl'ren 

of arbeiders die dreigend voor provincie

huizen staan). Wanneer men zich aan

stootgevend gedraagt. betwist men niks: 

er is geen strijd over een sociale norm. eI" 

is evenmin kritiek op de onrechtvaardig

heid van een regel. maar er is simpelweg 

sprake van een schending van een regel. 
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zonder dat men zich ook iets aantrekt van ROCHÉ: Er is inderdaad genoeg kritiek. 

de negatieve gevolgen daarvan voor ande- Doordat het woord zeer wijd verbreid is, 

ren. Samenvattend: gedrag is aanstootge- gaat de term gebukt onder vaagheid. Het 

vend wanneer degene die zich misdraagt is begrijpelijk te denken dat als alles aan-

niet uit is op eigen voordeel en evenmin op stootgevend gedrag is het concept vervol

een conflict (maar wel op irritatie); en wan- gens zijn nut verliest. Die kritiek dat het 

neer het nauwelijks georganiseerd is en begrip vaag is, verdient het serieus geno-

zeer zichtbaar. Een tweede kenmerk, dat men te worden. Er zijn twee soorten lui-

voor een deel samenhangt met het eerste, tiek te onderscheiden, die uit verschillen-

is dat dergelijk gedrag niet heel sterk wordt de hoeken komen en gebaseerd zijn op 

afgekeurd: het wordt door de bevolking

in vergelijking met ander gedrag - zelden 

als zeer ernstig en veroordelenswaardig 

beoordeeld. Dat maakt het ook zo moeilijk 

om collectieve actie te mobiliseren tegen 

dit soort gedrag. Het derde kenmerk is dat 

dergelijk aanstootgevend gedrag zich in de 

publieke ruimte afspeelt of dat de privé

sfeer de publieke ruimte binnendringt 

(door bijvoorbeeld in huis heel hard lawaai 

te maken). Men wordt met dergelijk gedrag 

in de openbare ruimte zichtbaar en hoor

baar geconfronteerd. Het gaat dus om span

ningen over hoe men met de openbare 

ruimte dient om te gaan en over hoe men 

met elkaar dient om te gaan. Deze span

ningen zaaien twijfel over de mogelijkheid 

op een behoorlijke manier met elkaar te 

kunnen samenleven. Het sociale leven 

moet zich immers op openbare plekken 

kunnen voltrekken. Een laatste en vierde 

kenmerk is de frequentie. Aanstootgevende 

gedragingen storen niet eens zozeer omdat 

ze op zichzelf een morele schok zijn, maar 

ze verzieken de sfeer en vernederen ande

ren doordat ze zo vaak plaatsvinden. Niet 

zozeer de grofheid is onverdraaglijk, alswel 

de opeenstapeling van grofheden. 

CDV: Er is ook veel kritiek op het concept 

'incivilité'. Welke soorten kritiek onder

scheidt u in Frankrijk? 

argumenten die haaks op elkaar staan. De 

eerste vorm van kritiek ziet in het woord 

'aanstootgevend gedrag' een teken van 

slapte, dat de staat het opgeeft; de tweede 

ziet er een bedreiging in voor grondrech

telijke vrijheden. Om met de eerste te be

ginnen: waarom heeft het concept een 

connotatie van laksheid? Omdat het er 

dan op neer zou komen dat overtredingen 

vergoelijkt zouden worden. Dat verwijt is 

begrijpelijk, omdat onderscheiden kun

nen worden: aanstootgevende gedragin

gen die niet strafbaar zijn (voeten op de 

bank in de trein) en die wel strafbaar zijn 

('klein vandalisme'). Door voor beide een 

woord te gebruiken dat ook de connotatie 

heeft van onbeschaafdheid en onbeleefd

heid onttrekt men het strafbare 'aanstoot

gevende gedrag' aan de sfeer van de (straf

bare) overtredingen. Want wie zou 'onbe

schaafdheden' willen vervolgen? 

Omgekeerd echter zien anderen in het 

gebruik van het woord nu juist een obses

sie met veiligheid. Waarom? Omdat het 

betitelen van bepaalde gedragingen als 

'aanstootgevend' ertoe zou leiden dat deze 

op een zwarte lijst gezet worden, en zo toe

gewerkt wordt naar criminalisering en uit

eindelijk strafrechtelijke vervolging. Het 

nieuwe etiket zou slechts dienen om te 

maskeren dat men uit is op het vergoten 

van de repressieve macht van de staat. 
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Deze critici vrezen dat het de bedoeling is 

de nu niet-strafbare aanstootgevende 

gedragingen strafbaar te verklaren; zij vre

zen kortom dat we de kant van 'zero tole

rance' opgaan. Een andere vorm van kritiek 

kan als op zichzelf staand - als derde soort 

kritiek - gezien worden, of als samenhan

gend met de twee genoemde vormen van 

kritiek. Deze bestaat erin dat men aan

stootgevend gedrag wenst te beschouwen 

als uitingen van onderliggende oorzaken 

en dat men bepleit deze aan te pakken. 

Denk hierbij aan armoede, uitsluiting en 

gebrek aan scholing. Deze kritiek is ten 

dele gefundeerd: er is zeker sprake van 

een sociaal-economische dimensie. Maar 

het aanstootgevend gedrag kan daartoe 

niet herleid worden, verre van dat. Dan 

zou niet verklaard kunnen worden waar

om dergelijk aanstootgevend gedrag ook 

voorkomt in de middenlagen en hogere 

lagen van de samenleving. 

Aanstootgevend gedrag en 

onveiligheid 

CDV: U werkt in de traditie van de theorie 

van 'de gebroken ruitjes', die stamt uit de 

Amerikaanse criminologie en teruggaat op 

het bekende artikel 'Rroken Windows' van 

J.Q Wilson en G. Kelling, gepubliceerd in 

het Amerikaanse maandblad The Atlantic 

Monthly in 1982. Kunt u in het kort iets zeg

gen over de belangrijkste stelling van dat 

artikel en over de resultaten van het ver

volgonderzoek dat in de afgelopen twintig 

jaar in Amerika heeft plaatsgevonden? 

ROCHÉ: In de Verenigde Staten is de theorie 

van Wilson & Kelling populair. In het kort 

komt deze erop neer dat niet alleen de 

onveiligheidsgevoelens, maar ook de onvei

ligheid toenemen naarmate de omgeving 

meer verloedert. W&K illustreerden dat 

onder andere met een experiment dat eind 

jaren zestig door een Amerikaanse sociaal· 

psycholoog is gedaan. Hij liet een auto in 

de Bronx (New York) zetten en had daar· 

van de nummerplaten verwijderd om de 

indruk te wekken dat de auto geen recht· 

matige eigenaar meer had. Binnen de 

kortste keren was de auto geheel gesloopt. 

Daarna herhaalde hij het experiment in 

een gegoede wijk. Daar bleefde auto l'en 

week onaangetast, tot iemand het waagde 

de auto in het openbaar te gaan vernielen. 

Binnen de kortste keren stroomden er ve' 

len toe die assisteerden en dl' auto werd 

ook daar vernield en leeggeplukt. Dat laat 

zien dat - ongeacht dl' wijk - één individu 

voldoende is om het schenden van impli

ciete sociale regels op grotere schaal uit te 

lokken. Het vervangen van elk gebroken 

ruitje staat dan symbool voor het opkomen 

voor die impliciete regels van de publieke 

ruimte en het voorkomen van een derge

lijke negatieve spiraal. Het heeft na dat 

artikel echter nog 8 jaar geduurd voordat 

de theorie van W&K ook empirisch beves' 

tigd werd. In 1990 heeft Wesley Skogan re

sultaten gepubliceerd van een analyse geba

seerd op een secondaire analyse van veer

tig Amerikaanse stadswijken waarover ver· 

gelijkbare gegevens waren verzameld. Het 

zijn dus ecologische eenheden (en niet fv· 

sieke individuen) dil' onderwerp van deze 

analyse waren. Skogan heeft statistisch 

aangetoond dat l'en aantal belangrijke 

sociale en economische variabelen. als het 

aantal verhuizingen, dl' etnische samen

stelling, of dl' armoede in een wijk. geen 

directe invloed hebben op het aantal 

gepleegde misdaden, en dan in het bIjzon· 

der inbraken (waarop hij zich vooral con

centreerde). Op zichzelf beschouwd, kon-
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den die variabelen het niveau van het aan

tal misdaden in een wijk niet verklaren. 

Het belang van Skogan's onderzoek is dat 

hij vervolgens vaststelde dat de aan- of 

afwezigheid van sociale cohesie in een wijk 

de cruciale factor was. De aanwezigheid 

van informele sociale controle heeft een 

remmend effect op de invloed van de drie 

genoemde variabelen. Ontbreekt de socia

le controle en krijgt 'aanstootgevend 

gedrag' vrij spel, dan verloedert de publie

ke ruimte in een wijk en ontstaat een 

neerwaartse spiraal. En dan krijgen soci

aal-economische variabelen ook invloed 

(Skogan, Wesly G. (1990) Disorder and Decline: 

Crime and the Spiral of Decay in American 

Neighborhoods, New York, The Free Press). 

Recenter zijn de bevindingen van Skogan 

weer genuanceerd en verfijnd door onder 

andere onderzoek van Robert Sampson en 

Stephen Raudenbush (Systematic Social 

Observation ofPublic Spaces: A New Look 

at Disorder in Urban Neighborhoods, 

American Journalof Sociology, 105-3 (nov 

1999):p.603-651). 

CDV: Is het wel overtuigend onveiligheids

gevoelens en onveiligheid te verklaren uit 

aanstootgevend gedrag en de daarmee 

samenhangende verloedering van de open

bare ruimte? Er zijn toch ook andere, bij

voorbeeld sociaal-economische, verklarin

gen mogelijk? 

RocHr'è: Het is ongetwijfeld waar dat delin

quentie een sociaal-economische dimensie 

heeft: denk aan jongeren die verplicht op 

school zitten, maar al weten dat ze geen 

enkele kans maken op een baan; of aan 

schoolverlaters met een diploma die geen 

werk kunnen vinden. Ook hier is echter 

sprake van een relatie met de openbare 

ruimte: het zijn deze jongeren die de 

openbare ruimte op hun eigen manier 

gebruiken; hun sociale bestaan hangt 

samen met de mogelijkheid hun stempel 

op die ruimtes te drukken. 

Dat geeft al enigszins aan dat de ruimte

lijke dimensie van het ontstaan van onvei

ligheid bepaald niet onderschat moet wor

den. In meer dan veertig jaar is de ruimte

lijke structuur van de steden ingrijpend 

veranderd. De intensivering van marktver

houdingen veronderstelt een ononderbro

ken beweging van goederen en personen. 

Openbaar vervoer en de privé-auto zijn 

alom tegenwoordig geworden; het aantal 

afgelegde kilometers stijgt ieder jaar weer 

opnieuw ten opzichte van het jaar dat 

daaraan voorafging. De volkswijken die 

een samenhangend geheel vormden, 

waarin de café's een controlefunctie had

den, hebben plaatsgemaakt voor buiten

wijken. Er zijn plekken gecreëerd die, 

alleen al voor wat betreft hun maat, 

nieuw zijn, zoals grote winkelcentra geor

ganiseerd rondom grote supermarkten. In 

het algemeen kan je zeggen dat buurten 

plekken geworden zijn waar diensten wor

den uitgeruild, en dat er nauwelijks meer 

ruimte is voor het scheppen van enige socia

le cohesie. Bij de stad hoort mobiliteit. En 

als gevolg daarvan zijn sociale verhoudin

gen steeds minder verankerd in een beperkt 

gebied, neemt de anonimiteit toe en heb

ben ouders steeds meer moeite om toezicht 

op hun kinderen te houden. Deze ontwikke

lingen hebben zonder enige twijfel positie

ve kanten: er is meer individuele vrijheid. 

Maar er zitten ook schaduwkanten aan: de 

publieke ruimtes hebben geen natuurlijke, 

dat wil zeggen niet-gespecialiseerde, regis

seurs meer. De stedelijke ruimte bestaat uit 

infrastructuren voor anoniem verkeer die 
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aanstootgevend gedrag uitlokken. Het zijn 

deze aspecten die de Europese 'theorie van 

cle gebroken ruitjes' bij de verklaring van 

onveiligheid(sgevoelens) betrekt. 

CDV: In uw boek La Société in civile uit 1996 

constateerde u dat er in Frankrijk - in 

tegenstelling tot de Verenigde Staten -

betrekkelijk weinig empirisch onderzoek 

was gedaan naar de micro-sociale mecha

nismen die tot onveiligheidsgevoelens en 

onveiligheid leiden U heeft in de afgelo

pen jaren die leemte enigszins proberen 

te vullen en zelf empirische onderzoeken 

gedaan naar de relatie tussen onveilig

heidsgevoelens en de aanstootgevend 

gedrag. Wat is de correlatie tussen beide 

in Frankrijk? 

ROCIII: Ik heb de hypothese uit het 

Amerikaanse onderzoek, dat aanstootge

vend gedrag in de publieke ruimte een 

neergaande spiraal in buurten bevordert, 

op twee fronten empirisch proberen te 

onderzoeken. Ten eerste heb ik proberen 

aan te tonen dat de aanwezigheid van 

aanstootgevend gedrag niet alleen het ver

trouwen in anderen in de buurt onder

mijnt, maar ook in publieke organisaties. 

Ten tweede heb ik proberen aan te tonen 

dat het delinquentie stimuleert. Wat het 

ondermijnen van vertrouwen betreft, is de 

hypothese bevestigd. Uit mijn onderzoeken, 

tussen 1995 en 2000 in verschillende steden 

in Frankrijk, heb ik geconstateerd dat hoe 

meer aanstootgevend gedrag er is, hoe 

meer ongerustheid er ontstaat. Bewoners 

trekken zich terug en de wens ontstaat te 

verhuizen. Er heerst ook het gevoel in de 

steek gelaten te zijn door de overheid. De 

frontliniewerkers reageren als de bevol

king, en voelen zich niet gesteund en zijn 

ontmoedigd door de confrontatie met de 

verloedering. Het is zeker zo dat het onvei· 

ligheidsgevoel voor een deel verklaard kan 

worden door de waargenomen verloedering 

van de publieke ruimte. In 1998 is ook uit 

een nationale enquête van het ."iationalL' 

Instituut voor de Statistiek en Economische 

Studies (INSEE) gebleken dat er een relatie 

is tussen onveiligheidsgevoelens en de ver

loedering van de omgeving: "één op de 

vijf personen, van degenen die verklaren 

te leven in gebieden waar vernieling van 

openbare voorzieningen regelmatig voor

komt, is bang om 's avonds in de eigen 

wijk buiten te komen, tegen iets meer dan 

één op de tien in de andere wijken" en deze 

factor "is even bepalend voor het gevoel 

van onveiligheid als dat men persoonlijk 

ervaring opdoet met diefstal en agressie'. 

En naar welk gebied je ook kijkt, of het nu 

een gegoede wijk is of een volksbuurt in 

een buitenwijk, wij zijn ervan overtuigd 

geraakt dat de beschreven relatie inder

daad klopt. Op alle plekken in de stad, of 

deze nu wel of niet in een villawijk liggen. 

beschermd of niet, doet de druk van de 

verloedering de mening en het gedrag van 

een ieder geleidelijk omslaan. Het gaat 

hier om een belangrijke constatering, om

dat de effecten van aanstootgevend gedrag 

op onveiligheidsgevoelens en onveiligheid 

vaak enorm onderschat worden; niet alleen 

door burgers, maar ook door organisaties, 

politie en justitie en de overheid. Al mag 

dat gedrag vaak door burgers (en door 

politie en justitie) als minder ernstig be

oordeeld worden dan bijvoorbeeld diefstal 

of mishandeling, juist vanwege de zicht

baarheid raakt het velen. 

Wat betreft de tweede hypothese, dat aan

stootgevend gedrag bevorderlijk is voor 

het ontstaan van delinquentie, het volgen-

11 

z 



12 

-2 

2 
o 

" :;: 

"' 2 

2 

de. We hebben een onderzoek gehouden 

onder jongeren waarin ze - anoniem - zelf 

vragen beantwoordden over hun eigen de

linquent gedrag: onder 2300 jongeren van 

13 tot 19 jaar in twee grote Franse steden 

in 1999. De resultaten tonen aan dat de 

toestand van de fYsieke omgeving invloed 

heeft op delinquent gedrag van jongeren. 

Als ze opgroeien in een wijk waar de ver

loedering verder is voortgeschreden (graf-

fiti, vernielingen), plegen ze ook meer delic-

ten. En dat resultaat is dan gecorrigeerd 

voor invloeden van bijvoorbeeld de soci-

aal-economische positie en sekse. Er is dus 

wel degelijk een zelfstandig 'gebroken 

ruitjes'- effect. Het is belangrijk te onder-

kennen dat verloedering van de publieke 

ruimte een zelfstandige invloed heeft. Als 

die factor zou worden verwaarloosd, dan 

wordt één van de determinanten van de-

linquentie over het hoofd gezien. Dat zelf-

standige effect van de omgeving doet zich 

overigens altijd voor in combinatie met 

effecten van andere factoren. Ik maak dus 

van de verloedering van de publieke ruim-

te niet de enige verklarende factor voor 

jeugdcriminaliteit. Daarnaast spelen effec-

ten van sekse, schoolsucces en -falen en 

sociaal-economische situatie een rol. 

Beheer van de publieke ruimte 

CDV: U wijdt ook een hoofdstuk van uw 

laatste boek aan de inrichting van de 

publieke ruimte. De manier waarop ge-

bouwen en organisaties 'in elkaar zitten' 

en beheerd worden, lokt volgens u ook 

aanstootgevend gedrag uit. 

in gebruik genomen worden niet bepalend 

zijn voor het gebruik dat stadsbewoners 

ervan maken. Als je bijvoorbeeld van sta

tions zuiver functionele plaatsen maakt, 

zonder je te bekommeren om de kwaliteit 

van het sociale leven en het onderhoud, 

dan leg je de voedingsbodem voor verloe

dering en de ernstige sociale gevolgen daar

van. Aanstootgevend gedrag wordt waarge

nomen als het bewijs van gebrek aan vei

ligheid en gebrek aan toezicht. En dat be

vordert de ontwikkeling van criminaliteit, 

in het bijzonder diefstal en agressie. Die 

functionalisering van de openbare ruimte 

is mogelijk gemaakt door de technologische 

rationalisering, resultaat van de vooruit

gang en belichaamd door automatisering 

en het streven naar het overbodig maken 

van de menselijke factor. De kaalslag, die 

daardoor heeft plaatsgevonden, is duide

lijk. Zo is in Frankrijk tot in het midden 

van de jaren tachtig bespaard op personeel 

in het openbaar vervoer; en is de aanwe

zigheid van politieagenten in de publieke 

ruimte evenzeer afgenomen. In schoolge

bouwen hebben we de ruimte gelijkelijk 

opgedeeld naar professionele bevoegdhe

den. Wat de identiteit van een schoolge

bouw is, en wat de regels voor het gebruik 

ervan zijn, is zelfs de beheerders ervan 

meestal niet duidelijk. Zo missen we al 

vaak duidelijke regels ten aanzien van waar 

een gebouw mag worden betreden (achte

ringang, de plek voor lossen en laden); en 

is onduidelijk of er op die plekken toezicht 

wordt gehouden en of dat toezicht op de

zelfde manier moet gebeuren als op het 

schoolplein. Binnen de schoolgebouwen is 

ROCHÉ: Die vraag nodigt uit om iets te zeg- er geen voor iedereen geldige en bekende 

gen over de staat waarin publieke ruimtes lijst met regels: de eisen gesteld aan gedrag 

in onze steden verkeren, en je af te vragen van leraren en leerlingen kunnen verschil-

of hun ontwerp en de manier waarop ze len (met betrekking tot punctualiteit of 
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waar wel en niet gerookt mag worden); 

gedragsvoorschriften en straffen wisselen 

per leraar, en dus per lokaal. Dit voorbeeld 

van het schoolgebouw gebruik ik om te 

illustreren dat niet alleen het ontbreken 

van personen die attenderen op de regels 

voor het gebruik maken van publieke ruim-

een betaalde dienst, en vervolgens direct 

of indirect betaald, en dergelijke) en hoe 

de relaties tussen de dienstverleners en 

hun gebruikers ruimtelijk het beste kun

nen worden vormgegeven, 

CDV: Naast meer reguleren en regisseren 

bepleit u een soort 'wachten', die de orde 

tes, maar ook het onduidelijke beheer en in de publieke ruimte 'bewaken', In uw 

de vage identiteit van veel openbare ruim- boek bespreekt u bijvoorbeeld het succes 

tes aanstootgevend gedrag uitlokt, van de op sommige plekken in Frankrijk 

geïntroduceerde 'nachtwachten' leen 

CDV: Wat kan er gedaan worden? U stelt 

twee oplossingen voor. Ten eerste bepleit 

u het regisseren en reguleren van publieke 

ruimtes, Wat bedoelt u daarmee? 

ROCH(:: Het gaat erom dat organisaties 

regelen dat er toezicht wordt gehouden 

op het gebruik van openbare voorzienin

gen: niet alleen van de infrastructuur 

(straat, rails) en van het openbaar vervoer 

(metro, bus), maar ook van gebouwen 

waar heel veel mensen gebruik van maken, 

zoals het winkelcentrum. het zwembad of 

de bibliotheek. Het is van groot belang 

dat het reguleren en regisseren van derge

lijke voorzieningen niet vanuit een straf

rechtelijke invalshoek gebeurt, Een derge

lijke zero tolerance is niet haalbaar, maar 

zal ook averechtse effecten hebben, Dat is 

waarom ik 'ruimtemanagement' voorstel en 

het instellen van bijvoorbeeld regisseurs 

(zoals er in Nederland 'buurtregisseurs' 

zijn, vert,), Het is van essentieel belang 

dat ernaar gestreefd wordt van publieke 

ruimtes een kloppend geheel te maken 

door zwakke plekken in de organisatie en 

de letterlijke onvolkomenheden terug te 

dringen, Om gebruiksregels te kunnen 

formuleren, moet er goed nagedacht wor

den over wat de aard van de verleende 

dienst precies is (bijvoorbeeld: wel of niet 

bekende term in Nederland .. ,) Wat voor 

soort functies heeft u op het oog') 

ROCIII,: Het is zonneklaar dat er in de steden 

een nieuwe beroepsgroep geboren is die 

zich bezighoudt met de 'orde in de publie

ke ruimte' (en daarmee bedoel ik nadruk

kelijk iets anders dan 'dl' openbare orde', 

een term met strafrechtelijke betl'kenis), 

Dat komt tot uitdrukking in l'en verande

ring van de opvattingen over wat nodig is 

voor het goed functioneren van organisa

ties (in het bijzonder ruimtelijk toezicht), 

het scheppen van nieuwe structuren en 

het aantrekken van personeel clat zich 

bezig moet houden met 'nieuwe taken', 

Voor deze nieuwe taken wordt in l'rankn)k 

vaak de modeterm 'bemiddeling' gebruikt. 

Dil' term is overgenomen door de overheid, 

want ze is politiek correct, 'correcter' dan 

andere benamingen zoals 'toezicht', 'dl' 

wacht houden', 'beveiliging' of 'ordebewa

kers', In werkelijkheid dekt de term 

'bemiddeling' heel verschillende ladingen: 

wij hebben onder deze vlag aangetroffen, 

afgezien van de strafi'echtelijke bemidde

ling, zulke verschillende taken als admini

stratieve dienstverlening, toezicht houden 

op toegangen tot kelders en parkeerplaat

sen, en het begeleiden van busreizigers in 

de spitsuren, De term 'bemiddeling' is een 
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verhullend taalgebruik. Zo komt 'straf- publieke debat staat evenmin in contact 

rechtelijke bemiddeling' toch echt niet met de belangrijkste initiatieven die in de 

neer op een volstrekt vrije onderhandeling steden worden genomen om te zorgen dat 

zonder voorwaarden met de verdachte. publieke plekken goed geregisseerd en 

En de 'bemiddeling' in de bus heeft wel beheerd worden. Men discussieert veel 

erg veel weg van toezicht. Overigens zien over waarden, en de crisis, maar men 

deze 'begeleiders' dat zelf ook goed. Je bekommert zich niet om de ontwikkeling 

hoort ze vaak zeggen: "wij zijn toezicht

houders, het doet me altijd een beetje 

glimlachen dat ze ons begeleider noe

men" . En dat deze 'begeleiders' een walkie 

talkie bij zich hebben, wil echt niets 

anders zeggen dan dat ze versterking kun

nen inroepen ... Dat is waarom ik niet de 

voorkeur geef aan eufemistische termen als 

'bemiddelaar' of 'begeleider', maar graag 

spreek over 'toezicht op openbare ruimtes 

en op de orde in de publieke ruimte'. Dat 

maakt duidelijk dat hier toch werkelijk 

een definitie van de dagelijkse sociale 

orde is verondersteld, zelfs al berust die 

dan op een consensus van verschillende 

partijen. 'Bemiddeling' in de strikte zin 

van het woord is dan slechts één van de 

methodieken van dat werk. 

CDV: Is er in Frankrijk een politiek debat 

over het thema van uw laatste boek, zoals 

ook in Nederland? 

ROCHÉ: In Frankrijk is het debat gepolari

seerd en wordt gevoerd aan de hand van 

slogans. Er woedt een stevig debat over de 

noodzaak van straf. Maar dat debat onder

houdt geen contact met de werkelijkheid 

van de strafrechtelijke sanctie of met een 

analyse van de te gebruiken instrumen

ten. Alternatieve straffen (in de gemeen

schap) worden niet gebruikt. Terwijl voor 

veel kleine delicten dat betere antwoor

den zijn dan helemaal niets doen of een 

gevangenisstraf of boetes opleggen. Het 

van concrete en nieuwe instrumenten die 

werkelijk verandering tot stand kunnen 

brengen. 

1. Met dank aan Sophie Niers-Raijmakers 

voor enkele vertaalsuggesties. 




