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Het gevecht om het publieke domein 

Voorwoord 

De media spreken herhaaldelijk over toenemende agressie en onveiligheidsgevoelens. Burgers 
zouden zich op straat en in het verkeer steeds assertiever en irritanter gedragen. Met name in de 
binnensteden en de uitgaanscentra zou de overlast zijn toegenomen. 
De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling wees er op dat de openbare ruimte van de 
binnensteden uiterst kwetsbaar is voor misbruik. Vandalisme, vervuiling en verloedering door onder 
meer graffiti, kapotte lampen en auto's die de stoep in beslag nemen scheppen volgens de Raad een 
sfeer waarin alleen nog het recht van de sterkste, de brutaalste en onverschilligste lijkt te gelden. 
Flatgebouwen zonder portiers, winkelcentra zonder stadswachten, perrons zonder toezicht, dag en 
nacht geopende parken zijn evenzovele uitnodigingen voor geweld en criminaliteit geworden. 'Wie van 
metrostations junkieholen laat maken, zwart rijden op de tram onbeboet laat en minachting van iedere 
verkeersregel en sociale omgangsregel accepteert, creëert een sfeer waarin alles wat lelijk is een 
alledaagse mogelijkheid lijkt te zijn geworden.' 
Deels lijken deze ontwikkelingen samen te hangen met de groei van onherbergzame grootstedelijke 
domeinen waarin toezicht ontbreekt, contacten worden vermeden en mensen in de anonimiteit van de 
massa kunnen opgaan. Daardoor staat, zoals Breeuwsma het in dit nummer verwoordt, de 
vanzelfsprekende wederkerige regulering van sociaal gedrag - we houden rekening met anderen in de 
hoop en verwachting dat anderen met ons rekening houden - onder grote druk. Er duikt een negatieve 
variant van het wederkerigheidsprincipe op, een soort 'wetteloosheid' waarin 'niemand zich iets 
gelegen laat liggen aan de ander'. 
In hoeverre kloppen deze veronderstellingen? Geven deze indrukken en bewoordingen een getrouw 
beeld van de werkelijke ontwikkelingen? Manifesteren mensen zich brutaler op straat, hebben de 
stedelijke omgangsvormen zich verhard en zijn burgers onverschilliger geworden voor de kwaliteit van 
het publieke leven? Is het gevoel van onveiligheid toegenomen en zijn we angstiger voor overlast en 
schade? Aan de hand van de trefwoorden agressie, overlast, onveiligheid, intolerantie en tanend 
gezag wordt in dit nummer de veronderstelde verminderde kwaliteit van het stedelijke publieke leven 
nader onderzocht. 
In het openingsartikel ontwikkelt G. Breeuwsma een psychologie van overlast. Hij wijst erop dat de 
bron van overlast in de openbare ruimte ligt, maar wel wordt ervaren als een inbreuk op de privésfeer. 
Beide domeinen lijken volgens de auteur transparanter te zijn geworden ten opzichte van elkaar: 'we 
laten meer buitenwereld toe in onze privéwereld, maar nemen tegelijkertijd onze privésfeer mee naar 
de publieke ruimte' (denk aan roken of mobiel bellen). De winst van die transparantie ligt in een 
toename van keuzemogelijkheden maar de prijs daarvan is dat we elkaar vaker last bezorgen. 
Breeuwsma constateert een paradoxale situatie: de moderne mens meent recht te hebben op 
maximale vrijheid en wil niet gehinderd worden in zijn keuzes. Maar aan de andere kant lijkt hij daar 
psychologisch gezien onvoldoende voor toegerust. 'Hij klaagt over de onmogelijkheid om de drukte te 
ontvluchten, lijdt aan stressgerelateerde kwalen en ervaart zijn medemensen als lastpakken die 
dezelfde vrijheid opeisen die hij zich permitteert.' De auteur betoogt tenslotte dat de spanning tussen 
het private en het publieke domein verminderd kan worden door persoonlijke autonomie te beperken 
en tegelijk de persoonlijke levenssfeer meer te beschermen. 
Vervolgens komen twee artikelen aan bod waarin de huidige onveiligheidsgevoelens aan een analyse 
worden onderworpen. Volgens stadssocioloog J.P.L Burgers is het aannemelijk dat steden, meer dan 
kleinere plaatsen en het platteland, kenmerken hebben die gevoelens van onveiligheid genereren. Hij 
onderscheidt drie aspecten aan stedelijke vormen van criminaliteit en overlast. Op de eerste plaats 
worden steden gekenmerkt door een openbaar domein waarin veel, voor elkaar onbekende mensen 
vertoeven. In dat domein zijn er meer mogelijkheden tot verdwijnen in de anonimiteit en daarmee voor 
diefstal, beroving en bedrog. Op de tweede plaats creëren steden, door de aanwezigheid van grote 
groepen mensen die dezelfde interesse, smaak of leefstijl hebben, een draagvlak en een markt voor 
allerlei gedragingen zoals bezoek aan voetbalwedstrijden, uitgaan of drugsgebruik. Tenslotte zijn in 
steden concentraties van mensen te vinden die in economische achterstandssituaties verkeren. 



G.N.G. Vanderveen vraagt zich in haar bijdrage af of onveiligheidsgevoelens de laatste drie decennia 
zijn toegenomen. Zij maakt daarbij een onderscheid tussen de mate van onveilige gevoelens 
(intensiteit) en de aard ervan (kwaliteit). Op basis van slachtofferonderzoeken concludeert ze dat de 
mate van onveiligheidsbeleving weinig veranderd lijkt te zijn. Wat de veranderde aard betreft 
bespreekt ze een drietal processen, te weten individualisering, veranderde beeldvorming in de media 
en ervaringen met normovertredingen, waardoor mensen in toenemende mate gevoeliger zijn 
geworden voor risico's. Deze ontwikkelingen culmineren in een nieuwe mentaliteit waaruit spreekt dat 
mensen überhaupt niet meer bereid zijn risico's te lopen. De auteur noemt dat 'riskism': de behoefte 
aan een risicovrije samenleving, waarin iedere ongewenste gebeurtenis door regels en strenge 
handhaving bestreden dient te worden. 
Het toenemende jeugdgeweld wordt dikwijls toegeschreven aan de groeiende intolerantie van 
jongeren, die ten dele het gevolg zou zijn van het onvermogen van ouders om hun kinderen tolerante 
waarden bij te brengen. Q.A.W. Raaymakers, J.T.C. van Hoof en T.F.M. ter Bogt gaan in hun bijdrage 
na in hoeverre deze veronderstellingen kloppen. Zij bestuderen daartoe de ontwikkeling van 
intolerante waarden in de laatste drie decennia en gaan na in hoeverre jeugdigen en volwassenen 
uitdrukking geven aan die waarden. Wat blijkt is dat er enerzijds een ontwikkeling is die een 
consistente toename van intolerantie in het economische domein te zien geeft (minder solidariteit met 
minder bedeelden) en anderzijds een ontwikkeling die een afname van intolerantie in het culturele 
domein laat zien (grotere acceptatie andersgezinden). Wat die eerste trend betreft wijken ouderen en 
jongeren nauwelijks van elkaar af; wat de tweede trend betreft komen jongeren echter toleranter uit de 
bus dan ouderen. Op het punt van overdracht van normen en waarden wijzen de gegevens uit dat 
ouders een tolerante opvoeding zeker niet verwaarlozen. Kinderen nemen vrijwel naadloos het 
gedachtegoed van hun ouders over. De onderzoekers concluderen dat jongeren de trends die door 
volwassenen zijn uitgezet enthousiast en actief volgen. Ze zijn eerder modieuze trendvolgers dan 
bedreigende trendsetters. 
Vervolgens komen twee bijdragen aan bod over al dan niet tanende gezagsverhoudingen in het 
publieke domein. Volgens C. van Nijnatten die de problematiek van Breeuwsma herneemt, is tanend 
gezag gerelateerd aan veranderingen in de persoonlijkheid van moderne mensen. De moderne mens 
is meer geïndividualiseerd dan geïndividueerd hetgeen er toe leidt dat mensen geen afgebakend zelf 
ontwikkelen en aldus niet bestand zijn tegen verlokkingen. Door deze onvolledige individuatie achten 
mensen de begrenzing van hun gedrag eerder een ongeoorloofde inbreuk op hun privéleven dan een 
voorwaarde om samen te leven. 'Er is een wijdverbreide illusie dat de vrijheid ligt in de verruiming van 
grenzen, terwijl deze ook en juist kan liggen in de beperking.' Van Nijnatten wijst er verder op dat 
macht is losgekoppeld van gezag en toewijding, en hierdoor onzichtbaar is geworden. Het is 
onduidelijk op welke plekken in instituties beslissingen worden genomen. Gezagsrelaties zijn niet 
geheel en al verdwenen maar zijn kortdurende relaties geworden met een contractuele basis. 
Gezagsfiguren zijn vooral functionarissen die makkelijk kunnen worden ingewisseld voor een ander. 
Beslissingen worden hierdoor meer en meer gebaseerd op noties als winstgevendheid en effectiviteit. 
K. van der Vijver en L. Gunther Moor nemen het gezag van de politie tot studie-object en ontvouwen 
een geheel andere visie op gezag. Ook zij constateren dat veel groepen zich nauwelijks iets lijken aan 
te trekken van wat leraren of politieagenten zeggen. Aanvaarding van instititutioneel gezag is geen 
automatisme meer. Met andere woorden, vooral de symboolwerking van instituties is afgenomen. 
Maar dat betekent nog niet dat mensen zich niet aan regels zouden houden. Eerder geeft dat volgens 
de auteurs een indicatie dat we toegroeien naar een samenleving waarin wederzijdse kritiek mogelijk 
is en besluitvorming niet blindelings plaatsvindt. Gezagstoekenning vindt voortaan op een andere 
wijze plaats, met meer ruimte voor wederzijds respect. Dat illustreren zij aan de hand van enkele 
casussen waaruit blijkt dat wijkagenten pas gezag verwerven wanneer zij zich als 
vertrouwenswaardige en competente personen opwerpen en niet als vertegenwoordigers van het 
gezagsapparaat. Met name als zij bewoners stimuleren zelf regels en normen te ontwikkelen wordt 
hun gezag geaccepteerd. Waar deze persoonlijk gerichte benaderingen moeilijk zijn toe te passen 
zoals in uitgaansgebieden, zo besluiten de auteurs, ontkomt de politie er niet aan terug te grijpen op 
goed doordachte vormen van repressief optreden. 
Het themanummer sluit af met drie studies over de problematiek in een drietal specifieke velden van 
het publieke leven: voetbalwedstrijden, autoverkeer en treinverkeer. H.B. Ferwerda en L.H.M. 
Gelissen gaan in hun artikel na in hoeverre hooligans meer en meer bezit nemen van het publieke 
domein. Maar eerst geven zij aan wat onder voetbalvandalisme moet worden verstaan, en wat de 
kenmerken, achtergronden en drijfveren zijn van hooligans. De auteurs onderscheiden drie typen 
hooligans, de harde kern, de meelopers en wanna-be's. De calculerende en goed georganiserde hard 
core hooligans treden zelf rondom de wedstrijden niet op de voorgrond. Ze slaan toe op momenten 
dat de pakkans en controle zeer gering zijn. De betere beveiliging en scheiding van supporters in en 



om voetbalstadions verleidt met name de harde kern-leden ertoe hun activiteiten te verplaatsen naar 
andere publieke plaatsen. Toch is het de vraag of deze ontwikkeling kan worden afgedaan als 
verplaatsing van incidenten. Want we zien volgens de auteurs ook een trend - zie de rellen in 
Groningen, Rotterdam en Den Bosch - dat hooligans het bevoegde gezag steeds meer lijken te zien 
als hun eigenlijke tegenstander. 
P.B.M. Levelt richt in zijn artikel de aandacht op de agressie in het autoverkeer. Hij wijst er op dat met 
name door berichtgeving over excessieve gevallen van road rage het beeld ontstaat van sterk 
toegenomen agressie op de weg. Hij wijst er ook op dat steeds meer normoverschrijdende 
gedragingen onder het begrip agressie worden geschoven zodat het begrip steeds meer 
vereenzelvigd lijkt te worden met bewust-schadelijk handelen. De auteur maakt een onderscheid 
tussen enerzijds 'niet -boze agressie' dat onder andere duidt op irritante en belemmerende 
gedragingen zoals wild inhalen of haantje de voorste willen zijn en anderzijds 'boze agressie', dat wil 
zeggen agressie die een reactie is op het irritante of belemmerende gedrag van anderen. Deze laatste 
categorie leent zich er volgens de auteur goed toe om bestudeerd te worden binnen een 
emotietheoretisch kader. Die benadering kan ook gerichte aanbevelingen bieden om de preventie en 
sociale regulering van agressief gedrag te verbeteren, zoals wegnemen van de aanleiding of het 
cultiveren van bepaalde belangen Is het voor Levelt de vraag of verkeersagressie toeneemt, voor A.R. 
Hauber die zich richt op de ontwikkeling van agressie in het openbaar vervoer, is dat zo goed als 
zeker. Een enquête onder treinconducteurs leert dat 75 procent van deze groep van mening is dat 
agressief gedrag toeneemt. Iets minder dan de helft van hen voelt zich onveilig gedurende het werk, 
met name 's avonds. De auteur heeft de indruk dat de openbaar vervoerscene zich ontwikkelt tot een 
broeinest van criminaliteit met een hoog agressie-gehalte. Tot de factoren die hebben bijgedragen aan 
het ontstaan van onveiligheid rekent Hauber het privatiseringsbeleid, de bezuinigingen, de stress en 
afnemende motivatie van het personeel. Tot de aanbevelingen die Hauber opsomt, behoren: 
aannemen van meer personeel, afsluiten van perrons, meer controle in de treinen en een meer 
persoonlijke benadering in de omgang met reizigers. 
Wat is nu de balans na het lezen van de in dit nummer samengebrachte stukken? De meeste auteurs 
bevestigen de zorgelijke toon die kenmerkend is voor de media en veel rapporten. Van een 
wederkerige regulering van sociaal gedrag komt in de openbare ruimte weinig terecht, of het nu om 
bezoek aan voetbalwedstrijden gaat of om het openbaar vervoer. De vergrote keuzevrijheid wordt 
duur betaald, paradoxaal genoeg ook door het wegsnoeien van 'onrendabele' toezichtshouders. 
Niettemin ontwaren sommige auteurs ook een aantal positieve ontwikkelingen, hoewel die minder 
kenmerkend zijn voor de anonieme stedelijke domeinen: er ontstaan responsievere, persoonlijke 
vormen van gezag terwijl er weinig mis lijkt te zijn met de overdracht van tolerante waarden en 
normen.  

 


