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Samenvatting 

Dit proefschrift beschrijft de ervaringen van jongeren in de 

provinciestad Pontianak, West Kalimantan. Het onderzoek is uitgevoerd 

in Pontianak, hoofdstad van de provincie West Kalimantan, gedurende 

het jaar 2008-2009. Deze regio is relatief achtergesteld gebleven binnen 

het algehele proces van nationale ontwikkeling. De geschiedenis van 

etnische scheidslijnen en conflict in dit gebied heeft lange tijd de 

mogelijkheden, sociale relaties and individuele aspiraties van de 

bevolking beïnvloed, maar hier is onlangs verandering in gekomen. 

Deze veranderingen betreffen het proces van bestuurlijke 

decentralisatie, de toename van hoger onderwijsinstellingen, de groei 

van de dienstensector en nieuwe ideeën over moderniteit en 

consumptiecultuur.   

 De toename van het aantal universiteitsstudenten is deels het 

gevolg van ambities voor moderniteit en consumptie. 

Universiteitsonderwijs wordt gezien als een voorwaarde om toegang te 

krijgen tot goed betaalde banen in de formele sector van de 

stadseconomie; het inkomen van deze banen schept op haar beurt weer 

mogelijkheden voor het bereiken van een hogere levenstandaard en 

nieuwe consumptiepatronen. Daarnaast verwacht men dat het inkomen 

van een baan in de formele economie jongeren in staat zal stellen om 

financieel onafhankelijk te worden, te trouwen en een eigen gezin te 

stichten. De basis voor sociale vernieuwing en opwaartse mobiliteit 

tussen de generaties ligt dus in de capaciteit om een succesvolle 
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overgang tussen deze verschillende levensdomeinen te maken. Dit 

verklaart waarom vaak van jongeren verwacht wordt dat ze op het juiste 

moment en op de juiste manier de overgang maken tussen onderwijs, 

werk en huwelijk, in overeenstemming met de normatieve 

verwachtingen van de samenleving. Het verklaart echter niet waarom 

jongeren in Pontianak zich soms gedragen op een manier die 

ogenschijnlijk tegengesteld is aan het dit proces van volwassen worden. 

Ze lijken gevangen te zijn in een fase van ‘jong zijn’, waarin ze 

deelnemen in jongerenculturen en een sociale identiteit als jongere 

cultiveren. Bijvoorbeeld,  jonge mannen en vrouwen lijken onderwijs 

niet altijd serieus te nemen, veel hoog opgeleide jongeren werken in 

uitzichtloze banen en jongeren die in een romantische relatie 

verwikkeld zijn verwachten niet altijd dat dit in een huwelijk zal 

uitmonden.    

Gezien deze achtergrond richt dit onderzoek zich op studenten 

aan de universiteit en op hoogopgeleide jongeren die al afgestudeerd 

zijn, maar die nog niet hun ideale baan gevonden hebben. Het aantal 

geschikte banen voor recent afgestudeerden blijft achter bij de gestaag 

groeiende populatie van hoogopgeleide jongeren in Pontianak. Dit 

onderzoek probeert daarom inzicht te verkrijgen in de dynamiek tussen 

jong zijn en volwassen worden, de sociale relaties van afhankelijkheid 

die onderdeel zijn van dit proces, en hoe dit ervaren wordt door 

verschillende groepen jongeren binnen Pontianak’s jongerenpopulatie.  

Dit onderzoek probeert de verschillende patronen van verhoudingen te 

begrijpen tussen opgroeien en jong zijn, hoe sociale 

afhankelijkheidsrelaties ingebed zijn in dit proces, en hoe dit ervaren 

wordt door verschillende segmenten van de jeugdpopulatie in 

Pontianak. Door te proberen te begrijpen hoe jongeren tussen 
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opgroeien en jong zijn als twee co-bestaande dimensies van hun leven 

navigeren, biedt deze studie een alternatieve benadering om te gaan 

met de beperkingen van zowel de perspectieven van ‘volwassen 

worden’ en ‘jong zijn’ die in onderzoek vaak afzonderlijk besproken en 

toegepast worden. De grotendeels kwalitatieve aanpak in deze studie 

richt zich op de persoonlijke ervaringen van een opgeleide 

jeugdpopulatie afkomstig uit de lagere middenklasse; het onderzoekt 

hoe de spanningen en continuïteiten tussen opgroeien en jong zijn 

ervaren worden in drie invloedrijke levensdomeinen in het leven van 

jongeren: onderwijs, werk en romantische relaties. Het toont ook de 

onderlinge verwevenheid aan van verschillende levensdomeinen in de 

levens van jongeren, een aspect dat in studies naar jongeren vaak 

afzonderlijk van elkaar wordt behandeld.  

De continuïteit en spanningen tussen opgroeien en ‘jong zijn’ 

worden vastgelegd middels het identificeren van twee belangrijke 

patronen van relaties: ‘jong zijn tijdens het opgroeien’ en ‘opgroeien 

tijdens het jong zijn’; het verschil tussen de twee is een kwestie van een 

ander accent langs wat in feite een continuüm is.  Het eerste patroon, 

‘jong zijn tijdens het opgroeien’, richt zich op de continuïteit die er 

bestaat tussen jong zijn en opgroeien middels jeugdculturen. In plaats 

van voornamelijk de nadruk te leggen op de spanningen tussen 

jeugdcultuur en volwassenencultuur, erkent dit patroon ook hoe 

bepaalde aspecten van jongerencultuur vanuit de volwassen wereld 

worden overgenomen. In het domein van onderwijs biedt het een 

manier om beter begrip te krijgen van tegendraadse schoolculturen. 

Bijvoorbeeld, universitair onderwijs biedt ruimte voor het ontstaan van 

bepaalde stedelijke jeugdculturen: zoals rondhangen op de campus en 

in winkelcentra, het nuttigen van alcohol door jonge mannen (vooral 
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bier, in tegenstelling tot traditionele alcoholische dranken), of 

verschillende soorten consumptiegedrag die meer geaccepteerd 

worden door de volwassen wereld, omdat ze geasssocieerd worden met 

de levensstijl van een opgeleid persoon. Volwassenen beschouwen het 

rondhangen van universiteitsstudenten vaak als een manier van 

ontspanning na het harde werk op school in plaats van te 

veronderstellen dat het een algemene leefwijze van jongeren betreft 

(die geassocieerd wordt met onverantwoordelijk gedrag, luiheid of een 

houding van weerstand tegen opgroeien).   

Het domein van romantische relaties illustreert ook de 

continuïteit tussen volwassene en jeugdcultuur, met name hoe door 

volwassenen geconstrueerde ideeën over etnische groep status vaak 

het frame vormt voor de manieren waarop jongeren romantische 

relaties onderzoeken.  Verschillende ‘stijlen van toe-eigening’ (Jeffrey et 

al. 2008: 62-77), zoals fysieke kenmerken of taal gerelateerd aan de 

etnische achtergrond van een andere persoon, vormen de basis voor 

het kiezen of vermijden van een romantische relatie (ten opzichte van 

lidmaatschap van de eigen etnische groep). Een publieke verschijning 

waar mee je verbindingen aantoont met hogere (etnische) 

statusgroepen, geeft een positief imago aan je sociale identiteit. Zo 

worden jonge Maleisische mannen vaak aangetrokken tot 

lichtgekleurde Chinese jonge vrouwen, die verondersteld worden uit 

een hogere sociaal-economische achtergrond te komen. Fixatie op 

beelden van schoonheid gebaseerd op het lichamelijke (het lichaam), 

publieke verschijning en materiele transacties tonen aan hoe uitingen 

van liefde binnen romantische relaties gecommercialiseerd worden 

door processen van het mondiale kapitalisme (Padilla et al., 2007). 
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Afgezien van de bevestiging dat culturen van 

jongerenseksualiteit continuïteit vertonen met de volwassenencultuur, 

illustreert deze studie ook een andere dimensie van dit patroon. Het 

toont aan dat jeugdculturen ook als een productief domein 

functioneren, als een manier om het opgroeien te vergemakkelijken. Veel 

jonge mannen en vrouwen geloven dat jeugdculturen aan de 

universiteit het creëren van een moderne identiteit vergemakkelijken 

door los te breken van de structurele beperkingen van etniciteit, klasse 

en geografische marginaliteit. Ideeën van tolerantie, nationalisme, 

optimisme en concurrentievermogen maken deel uit van de identiteit 

als moderne jongere die ze willen cultiveren. Hoewel een jeugdige 

moderne identiteit een individuele capaciteit benadrukt die wordt 

verondersteld het proces van opgroeien te ondersteunen, zijn jongeren 

in Pontianak zich zeer bewust van de rol van sociale netwerken binnen 

hun overgang naar volwassenheid.  Dit is de reden waarom rondhangen 

een centrale bron vormt waarmee jongeren hun jeugdidentiteit vorm 

geven, maar tegelijktijd ook om op te groeien. Jeugdculturen van 

rondhangen aan de universiteit maken het mogelijk opgenomen te 

worden in een vriendengroep binnen een nieuwe universitaire 

omgeving. Dit omvat zowel vrijetijds- als serieuze campus activiteiten 

die jongeren in staat stellen hun netwerk voor de toekomst te 
verwerven en uit te breiden. 

Het tweede patroon benadrukt hoe opgroeien een 

gestructureerd proces is en hoe jongeren hier betekenis aan geven. In dit 

geval hebben jongeren de neiging om de sociale waarden van de 

oudere generatie die het reproductieproces waarborgt te aanvaarden, 

maar hebben zij met verschillende beperkingen te maken die het hen 
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moeilijk maakt dit daadwerkelijk uit te voeren. De bevindingen van dit 

onderzoek komen overeen met het algemene beeld van andere studies 

naar jongeren transities (Grant and Furstenberg Jr, 2007: 426; Atal, 2005: 

15; Dalsgaard et al., 2008:63-70), die het belang aantonen van familie, 

overheidsinstellingen en mondiale processen in het vormgeven van de 

levens van jongeren. Deze studie toont aan dat gezinnen in het 

bijzonder een cruciale rol spelen binnen het proces van sociale 

reproductie en culturele overdracht van de oudere aan de jongere 

generatie (Mannheim, 1952). In overeenstemming met de meeste 

perspectieven over opgroeien, tonen mijn bevindingen aan dat 

financiële onafhankelijkheid een van de belangrijke indicatoren is 

waarmee toegang tot volwassenheid gedefiniëerd wordt. Deze studie 

bevestigt ook de suggestie van andere studies dat mondiale processen 

de veranderingen die jongeren ondergaan hebben geïntensiveerd, wat 

resulteert in verschillen tussen jongeren en de vorige generatie en in de 

variatie tussen verschillende groepen jongeren onderling wat betreft de 

betekenis en ervaring van opgroeien. Hier is ‘jong zijn’ vaak het gevolg 

van het niet succesvol kunnen opgroeien – van het niet in staat zijn een 

soepele overgang naar volwassenheid te maken. De meeste jongeren 

doorstaan vrij lange perioden van werkloosheid terwijl ze op een kans 

wachten een baan te vinden die ze als zinvol ervaren. Veel jongeren 

moeten uiteindelijk genoegen nemen met een baan beneden hun 

capaciteit, waarbij ze zich schikken in vrijblijvende, informele, laag 

betaalde of onzekere banen waarvoor ze overgekwalificeerd zijn. Toch 

doen jongeren hun best om de overgang naar ergens te maken, 

ongeacht hoe beperkt hun mobiliteit naar dat ergens is. In de meeste 

gevallen proberen jonge mannen de overgang te maken door toegang 
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te verkrijgen tot informele sectoren, zoals politiek, door het vormen van 

patroon-cliënt relaties. 

In plaats van vooral een somber beeld te geven van de situatie 

van jongeren zoals veel eerdere studies hebben gedaan, geeft deze 

studie een vrij optimistisch beeld van jongeren in transitie. Het laat zien 

hoe jongeren plannen en hun situatie rationaliseren, zonder te proberen 

de onzekere toekomst waarmee zij geconfronteerd worden te 

romantiseren. Door te kijken naar het geheel van ervaringen van ‘jong 

zijn’ en volwassen worden, werpt deze studie ook licht op hoe jongeren 

die een onderbroken transitie ervaren op hun leeftijdsgenoten 

terugvallen voor ondersteuning. In plaats van het ondernemen van 

politieke actie, zoals het organiseren van collectieve protesten door 

opgeleide, werkloze mannen in India zoals beschreven door Jeffrey 

(2008: 745-746), laat dit onderzoek een nogal geïndividualiseerde en 

subtiele strategie zien in het omgaan met onzekerheid. In het 

werkdomein is de strategie van jongeren om een beeld te creëren dat ze 

‘spelen’ of ‘vrij’ zijn. Hiermee pogen zij een claim te maken over de 

voortgang naar het volwassen worden, van het maken van de overgang 

naar ergens in plaats van nergens (Herrera, 2010). Toch hebben 

onderlinge relaties tussen de generaties meer betekenis dan slechts een 

toevlucht te zijn vanuit een onderbroken ervaring van opgroeien. 

Rondhangen is niet altijd bedoeld als compensatie voor stagnatie of het 

overwinnen van verveling, zoals uitgewerkt in het werk van Schielke 

(2009). Zoals hierboven uitgelegd, is rondhangen in door volwassenen 

gecreëerde instituties en publieke ruimtes zoals scholen een jeugdige 

activiteit op zichzelf en een manier om opgroeien te vergemakkelijken; 

beide nemen een centrale plaats in in de levens van jongeren.  
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In het domein van romantische relaties geven jongeren een 

dubbelzinnige betekenis aan hun relaties. Jonge mannen en jonge 

vrouwen reconstrueren genderverhoudingen binnen de door gender 

gestructureerde kansen op de arbeidsmarkt, waarbij de uitbreiding van 

het aantal banen aan de onderkant van de dienstensector jonge 

vrouwen kansen biedt om toekomstige kostwinners te worden.  Dus, 

veel jongeren in Pontianak hebben langdurige relaties, waarvan ze zich 

voorstellen dat die in een huwelijk zullen eindigen, maar ze zijn ook 

vaak onzeker of ze de familieverplichting die een huwelijk met zich 

meebrengt kunnen vervullen. 

De bevindingen suggereren dat ‘opgroeien’ en ‘jong zijn’ 

verschillend ervaren worden op basis van gender en etnische 

achtergrond. Bijvoorbeeld, terwijl jonge mannen in vergelijking tot 

vrouwen zich vaak in een meer achtergestelde positie bevinden voor 

het verkrijgen van stabiel werk temidden van de feminisering van de 

arbeidsmarkt (McDowell, 2004; Kenway and Kraack, 2004), worden 

jonge vrouwen die werk vinden in de groeiende dienstensector vaak 

geconfronteerd met moeilijkheden hun baan te behouden als gevolg 

van toenemende leeftijd, huwelijk of zwangerschap. Etniciteit heeft 

altijd een invloedrijke rol gespeeld in processen van sociale reproductie 

via werk in Pontianak. Echter, het etnische werkdomein wordt 

momenteel uitgedaagd. Jongeren erkennen dat decentralisatie 

mogelijkheden heeft geopend voor alle etnische groepen om kansen te 

grijpen, met name bij het verkrijgen van toegang tot het 

ambtenarenapparaat. Dit heeft niet alleen de aspiraties voor werk van 

jongeren uit gemarginaliseerde etnische groepen veranderd, maar ook 

de manier waarop zij deze ambities proberen te vervullen.  
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 Door een lens te gebruiken die kijkt naar de onderlinge 

samenhang van drie domeinen in de levens van jongeren (onderwijs, 

werk en romantische relaties), heeft deze studie het mogelijk gemaakt 

om te zien dat jongeren vaak het gebrek aan succes in het ene domein 

compenseren door succes te claimen in een ander domein. 

Bijvoorbeeld, degenen die vastzitten in het domein van werk, 

compenseren dit door succes te claimen op het gebied van romantische 

relaties. Onderwijs wordt een domein dat niet alleen compenseert voor 

het niet kunnen vinden van werk of het niet kunnen trouwen, maar is 

een domein dat jongeren gebruiken om te rechtvaardigen dat ze 

succesvol te zijn, zonder onder druk gezet te worden om ‘verder te 

gaan’.  

 Tot slot wijst deze studie op drie belangrijke argumenten. Ten 

eerste, door te kijken naar opgroeien en ‘jong zijn’ binnen het geheel 

van de drie levensdomeinen, zijn we in staat te zien dat leeftijdsgenoten 

steeds belangrijker worden in de levens van jongeren in alle 

levensdomeinen. Ten tweede onderschrijft deze studie het argument 

dat er continuïteit bestaat tussen volwassenen cultuur en jeugdcultuur. 

Op deze manier onderschrijft deze studie het standpunt dat de 

betekenis leeftijdsgenoten niet afdoet aan de rol van familie. Dit is niet 

uniek voor Pontianak of landen in het Zuiden, maar is ook het geval voor 

het Noorden. Ten derde, op dezelfde manier waarmee deze studie 

suggereert dat jongeren navigeren tussen opgroeien en ‘jong zijn’, laat 

Tanner’s werk (2006: 30-31) in de Verenigde Staten zien hoe jongeren 

tijdens bepaalde periodes in hun leven bij hun familie vandaan 

verhuizen en de band met hun gezin van herkomst herstellen als ze 

volwassen worden. Tanner benadrukt dat het doel van het bereiken van 

onafhankelijkheid slechts tijdelijk is. Er zijn meer studies nodig die 
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voortbouwen op de inzichten uit Tanner’s werk, die de dynamiek en 

verschuivingen tussen opgroeien en ‘jong zijn’ inzichtelijk maken, en de 

manier waarop onderling afhankelijke relaties (in plaats van relaties van 

afhankelijkheid of onafhankelijkheid) worden vormgegeven binnen 

verschillende regio’s en bevolkingsgroepen in Indonesië en in andere 

delen van onze geglobaliseerde wereld.  

 
 
 

 

 

 


