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Voorwoord d 

Interviewss en enquêtes vormen de basis van het onderzoek naar het tijdruimtelijk handelen 

vann jongeren waarover in dit boek verslag wordt gedaan. De jongeren en ouders die 

hebbenn meegewerkt aan dit onderzoek wil ik hartelijk danken. Hun verhalen zijn niet 

alleenn van groot belang geweest voor het bereikte resultaat. Het directe contact met mijn 

'onderzoeksobjecten'' vond ik in veel opzichten verrijkend. Behalve de jongeren en ouders 

benn ik degenen die mij toegang tot de 'verhalenvertellers' hebben verschaft erkentelijk: de 

directiess van het Augustinuscollege (Groningen), het Nienoord College (Leek), het 

Zernikee College (Groningen), en het H.N. Werkman-College (Groningen). 

Afgezienn van de respondenten hebben verschillende mensen en organisaties een bijdrage 

geleverdd aan de totstandkoming van het onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd in het 

kaderr van een promotieopdracht van het onderzoeksinstituut AME (Amsterdam Study 

Centree for the Metropolitan Environment) van de Universiteit van Amsterdam. Binnen het 

AMEE en breder binnen de afdeling geografie en planologie heb ik mij gesteund gevoeld bij 

hett schrijven van het proefschrift. 

Eenn aantal mensen wil ik hier graag met naam noemen. In de eerste plaats Sako 

Musterd,, mijn promotor, en Lia Karsten, mijn co-promotor, die mij alle ruimte en steun 

hebbenn geboden voor het uitvoeren van dit onderzoek, ook op de momenten dat mijn 

verhaall  ging afwijken van hun oorspronkelijke ideeën. Hun onderling verschillende 

voorkeurr voor en ervaring met 'kwantitatieve' respectievelijk 'kwalitatieve' methoden van 

onderzoekk hebben niet tot de onoverkomelijke communicatiestoornissen geleid die in de 

socialee wetenschappen zo vaak voorkomen. Het heeft me in staat gesteld een gemengd 

onderzoeksdesignn te hanteren. Lia's niche ligt op het snijvlak van de sociale-geografïe en 

jeugdstudies.. Het enthousiasme waarmee ze deze onderzoeksvelden met elkaar in verband 

brengt,, is aanstekelijk. Sako heeft ondanks de bestuurlijke werkzaamheden die hoogleraren 

vann hun 'core business' plegen 'af te houden', altijd betrokkenheid getoond en de vinger 

aann de pols gehouden. Het vertrouwen en de rust die hij uitstraalt, heb ik als bijzonder 

prettigg ervaren. 

Ookk de onderzoekers van de themagroep 'Segregation, Time-Space Behaviour and 

Demography'' wil ik bedanken. Individueel en als groep hebben de leden op verschillende 

momentenn als klankbord gediend. Joos Droogleever-Fortuijn en Sjoerd de Vos wil ik 

hierbijj  apart noemen. Verder wil ik Gert-Jan Dijkink , Eva van Kempen, Lorraine Nencel 

enn Els Veldhuizen, danken voor hun specifieke hulp. Verschillende generaties 

medepromovendii  hebben door de jaren heen gezorgd voor een bijzonder goede sfeer, die 

buitenn werktijd heeft geleid tot niet-alledaags, maar bovenal plezierig, 'tijdruimtelijk 

handelen'. . 

Eenn aantal mensen heeft specifieke taken verricht in het kader van het onderzoek en 

verdientt een woord van dank in dit voorwoord. Wieke Schrijvers wil ik bedanken voor de 

hulpp bij het afnemen van de interviews. Haar aanwezigheid doorbrak de eenzaamheid die 

vann tijd tot tijd onlosmakelijk met een promotieonderzoek is verbonden. Ik dank de 

studentenn die geholpen hebben bij het transcriberen van de interviews en het invoeren van 

dee enquêtegegevens. Charlotte en Michel wil ik speciaal noemen. David Evers heeft de 

9 9 



VOORWOORD D 

Engelstaligee samenvatting gecorrigeerd. Frans van Zelm heeft mij, toen tijdens het 

vormgevenn de nood aan de man kwam, geholpen om het gevecht met Word en Excel te 

winnenn en zodoende het boek op tijd bij de drukker te krijgen. 

Dee Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam ten slotte, 

mijnn nieuwe werkgever, heeft mij de ruimte gegeven voor de voltooiing van het 

proefschrift.. Het team jeugd wil ik bedanken voor de niet aflatende belangstelling en 

relativerendee opmerkingen op momenten dat ik ze goed kon gebruiken. 

Ookk familie en vrienden wil ik bedanken. Het bij tijd en wijl e verwaarlozen van het 

contactt van mijn zijde en julli e voortdurende belangstelling zouden op gespannen voet met 

elkaarr kunnen staan. Ik heb daar gelukkig niets van gemerkt. Dank daarvoor. Ank, Jetske, 

Susannee en Patrice wil ik daarbij bedanken voor de hand en spandiensten om de laatste 

deadliness te halen. Anthe en Douwe, julli e hebben als geen ander de tekst gelezen. Mij n 

dankk voor julli e nauwgezette taaicorrecties is groot. Ten slotte, lieve Jochem, ook jouw 

steunn en hulp zijn onmisbaar geweest. BEDANKT! 
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1.. Inleiding 
Veiligheidd of avontuur? 

1.11 Inleiding 
'Eenn kleine microchip implanteren in de arm van hun dochter is volgens Britse ouders het 

juistee middel om in geval van nood hun tienerdochter te traceren', zo valt te lezen in het 

NRCC Handelsblad van 3 september 2002. De ontvoering van en moord op de scholieren 

Hollyy Wells en Jessica Chapman was voor de Britse ouders de aanleiding tot deze 

overweging.. De ontvoering en de moord, maar ook de zaak Dutroux, de kindermoord op 

Jamiee Bulger en het schietincident op de middelbare school in Columbine worden breed 

uitgemetenn in de krant en op de televisie . Dit duidt op een grote bezorgdheid over de 

veiligheidd van kinderen en jongeren in onze Westerse samenleving. 

Niett alleen in internationaal verband bestaat er een grote bezorgdheid over de 

veiligheidd van jongeren in de samenleving, ook nationaal zijn de aandacht en gevoeligheid 

voorr agressie, geweld en zedendelicten gegroeid. De morele verontwaardiging onder de 

Nederlandsee bevolking naar aanleiding van incidenten als de gewelddadige dood na 

11 Valentine (1996a) wijst in verband met de 'veranderende aard van de kindertijd' op de maatschappelijke 
paniekk die in Groot- Brittannië ontstond onder ouders na de moord op Jamie Bulger in 1992. 
Bewakingscamera'ss hebben gespot hoe twee tienjarige jongens de peuter ontvoerden uit een winkelcentrum. 
Vervolgenss hebben deze tieners de peuter gedood. Een ander voorbeeld is de maatschappelijke onrust in de 
Verenigdee Staten in 1999 na de schietpartij in Columbine — waar twee tieners een leraar en veertien 
medescholierenn vermoordden — en vergelijkbare incidenten op scholen aan de westkust (Aitken, 2001a). De 
verhaallijnn in de media naar aanleiding van deze gebeurtenissen is gebaseerd op de verdwijning van de kindertijd 
enn de verloren gewaande onschuld. 

11 1 



INLEIDIN G G 

vechtpartijenn tijdens het uitgaan van jongeren als Joes Kloppenburg en Meindert Tjoelker, 

enn zedendelicten als de moord op Marianne Vaatstra en Sybine Jansons is groot2. 

Dezee bezorgdheid is vaak gerelateerd aan morele paniek rond gevallen van 

kindermisbruikk en kindermoord. De roep om extra maatregelen als het implanteren van 

eenn microchip in de armen van kinderen, maar ook het vermelden van namen van 

vermeendee pedofielen op websites en het in de gaten houden van de oppas en het kind via 

eenn webcam vanaf de werkplek zijn hiervan uitingen. 

Dee aandacht in de media, maar ook in de politiek laat zien dat veiligheid in het 

algemeenn en de veiligheid van kinderen in het bijzonder in de hedendaagse westerse 

maatschappijj  als grote sociale problemen worden gezien. De bezorgdheid over de 

veiligheidd van kinderen komt tot uiting in het alledaagse handelen van ouders (en 

kinderen).. Onderzoek onder ouders met jonge kinderen laat zien dat de bezorgdheid van 

ouderss is toegenomen en dat deze leidt tot begrenzing en bescherming van het dagelijkse 

activiteitenpatroonn van kinderen in de openbare ruimte (Blakely, 1995; Hillman et al., 

1990;; Kytta, 1997; Van der Spek & Noyon, 1997; Valentine, 1995; 1996b; 1997b; 1997c; 

Wiggersetal.,, 1996). 

Dee inperking van de zelfstandige bewegingsvrijheid van kinderen in de openbare ruimte 

kann gevolgen hebben voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Tijd buitenshuis 

doorgebracht,, wordt over het algemeen gezien als goed voor de ontwikkeling van de 

motoriekk en de cognitieve, creatieve en sociale vaardigheden van kinderen. Buitenshuis 

rakenn jongeren bekend met de sociale regels die betrekking hebben op het omgaan met 

anderen.. De keuzevrijheid, die jongeren buitenshuis hebben, beïnvloedt de ontwikkeling 

vann de persoonlijke identiteit van jongeren. Met name als kinderen ouder worden, krijgen 

zee de behoefte tijd te spenderen onafhankelijk van ouders. Voor jongeren is de 'straat', 

vanwegee het openbare karakter, een omgeving om zich een eigen identiteit te verwerven 

(Lieberg,, 1997; Matthews et al. 1998; 2000a; De Winter & Kroneman, 1998, in: Broenink 

&&  Fooien, 1999, p. 19). 

Dee overgang van de basisschool naar de middelbare school staat voor een periode van 

veranderingenn in het leven van jongeren. Veelal brengt het een vergroting van de 

zelfstandigee mobiliteit met zich mee. In ruimtelijke zin betekent dit dat ze onafhankelijk 

vann hun ouders grotere afstanden overbruggen en nieuwe omgevingen ontdekken. Tot 

dezee nieuwe omgevingen behoren ook avontuurlijke en niet altijd even veilige plekken 

zoalss kroegen en discotheken. Maatschappelijke en ruimtelijke processen zorgen bovendien 

voorr een diversiteit aan dagelijkse leefomgevingen voor kinderen en jongeren. 

Hett hierboven geschetste beeid van toegenomen onveiligheidsgevoelens wil echter geenszins zeggen dat 
incidentenn als de hierboven genoemden zich vroeger niet voordeden. Volgens criminoloog Willem de Haan is 
menn er nu meer op gefocust, de aandacht en de gevoeligheid voor bijvoorbeeld 'zinloos geweld' zijn 
toegenomen.. Dit wil niet zeggen dat Nederland in rap tempo gewelddadiger is geworden. Zo vielen er in 199S 
bijvoorbeeldd niet meer doden ten gevolge van mishandeling op straat dan in 1980. Media spelen in de 
constructiee van deze onveiligheidsgevoelens, met vaak tendentieuze en opgeklopte berichtgeving, een grote rol. 
Alss voorbeeld kunnen de onlusten in de Groningse Oosterparkbuurt eind 1997 genoemd worden. Zoals de 
Haann in Vrij Nederland het verwoordt: "Het waren rellen op de schaal van Madurodam, maar de buurt werd 
helemaall  platgewalst door cameraploegen. Het was een zotte vertoning ... (waar de bewoners zich enorm aan 
ergerden)""  (Vrij Nederland, 25 september, 1999, p. 26). 
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Fragmentatiee van ruimte kan behalve dat bepaalde plaatsen voor jongeren minder 

toegankelijkk zijn, de ervaring met plaats veranderen. 

Mett het oog op de veranderingen die optreden in het sociaalruimtehjk netwerk van 

jongee tieners is het interessant de relatie tussen de bezorgdheid van ouders en de 

zelfstandigee bewegingsvrijheid in de openbare ruimte van deze leeftijdsgroep te 

exploreren.. Het is aannemelijk dat de toename van de zelfstandige bewegingsvrijheid en de 

veranderingenn in het sociaalruimtelijk netwerk van jongeren zo nu en dan op gespannen 

voett staan met het opvoedingsideaal betreffende een veilige jeugd. Hetzelfde geldt voor de 

ruimtelijkee inrichting van de alledaagse woon- en leefomgeving. 

Kortom,, zo zou gesteld kunnen worden, ouders zullen op zoek zijn naar het juiste 

evenwichtt tussen enerzijds het beschermen van kinderen tegen gevaar door hun 

zelfstandigheidd aan banden te leggen, maar anderzijds, met het toenemen van de leeftijd, 

henn de vrijheid te geven om zelfstandig in de openbare ruimte te functioneren (Demo, 

1992;; Valentine & McKendrick, 1997). Afgezet tegen het feit dat jongeren 

onafhankelijkheidd van hun ouders nastreven om zelfstandig of met vrienden de openbare 

ruimtee te verkennen, lijk t het voor de hand te liggen dat het hier geschetste streven van 

ouders,, gericht op veiligheid, zo nu en dan zal botsenn met het streven van kinderen dat zich 

richtt op avontuur. Er is nog weinig bekend over hoe ouders en hun kinderen met deze 

tweeslachtigee situatie omgaan. 

Inn de volgende paragraaf (1.2) scherp ik deze aanleiding tot het onderzoek aan door ten 

eerstee stil te staan bij de positie van jongeren en ten tweede bij de positie van ouders. In de 

daaropp volgende subparagrafen worden aanvullende redenen genoemd waarom onderzoek 

naarr sociaalruimtelijke netwerken van jongeren van belang is. Bovendien zal blijken dat het 

tijdruimtelijkk handelen van jongeren en het handelen van ouders in specifieke 

sociaalruimtelijkee contexten gesitueerd zijn. Zeggenschap van jongeren over het 

sociaalruimtelijkk netwerk is daarmee direct en indirect — via de ouders — verbonden met de 

mogelijkhedenn en de beperkingen die de sociaalruimtelijk context biedt. Vervolgens ga ik 

inn op de doelstelling en vraagstelling en volgt er een korte beschrijving van een aantal 

uitgangspuntenn en de aanpak van het onderzoek (par. 1.3). De indeling van het boek wordt 

inn paragraaf 1.4 kort toegelicht. 

1.22 Aanleidin g 
Dee aanleiding voor deze studie is enerzijds gelegen in gevoeligheid voor de veiligheid van 

jongerenn in de openbare ruimte en de eventuele gevolgen hiervan voor het tijdruimtelijk 

handelenn van jongeren. Anderzijds biedt het vraagstuk een goede mogelijkheid om een 

aantall  centrale thema's in de sociale geografie verder uit te werken. 

1.2.11 Ruimt e voor de jeug d 
Waarr ouders voor hun kinderen veiligheid zoeken, zoeken jongeren het avontuur, aldus 

eenn citaat uit het NRC Handelsblad in 1998 (zie figuur 1.1). Voor jongeren is juist een 

bepaaldee mate van bewegingsvrijheid en participatie in het publieke domein van belang 

voorr de vorming van een persoonlijke identiteit, zelfstandigheid, sociale competenties en 
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omm te experimenteren met risico's. Ruimte, openbaar of privé, neemt binnen de 

ontwikkelingg een belangrijke plaats in. Verschillende soorten plaatsen, de straat, parken, 

winkelcentra,, vrijetijdsclubs, de school, een eigen kamer spelen een belangrijke rol in het 

levenn van jongeren en worden door hen op verschillende manieren en voor verschillende 

doeleindenn gebruikt. 

Figuu rr  1.1 Citaten in diverse media tussen 1998-2003: een willekeurige selectie 
"Kinderenn vinden straat gevaarlijk" (...) "AMSTERDAM, 4 JUNI. Twee van de vijf kinderen tussen de 7 en 9 jaar vinden de 
straatt waar zij wonen gevaarlijk om in te spelen." (Bron: NRC Handelsblad, 4 juni 1998). 

"Groott deel van de kinderen in oude stadswijken speelt nooit buiten. Een vrij grote groep kinderen speelt bijna nooit buiten 
omdatt er voor hen geen aantrekkelijke of goed bereikbare speelgelegenheid is." (Bron: www.jeugdzaken.nl, 7 november 
2001). . 

"Onderr gemeenten en werkende ouders bestaat behoefte aan 'tieneropvang' om te voorkomen dat pubers gaan zwerven. 
Maarr de tieners blijven weg. (...) Op een recente bijeenkomst over tieneropvang bleek dat managers in de kinderopvang 
hett moeilijk vinden zowel ouders als kinderen tevreden te stellen. De ouders willen veiligheid en geborgenheid, de 
kinderenn zelfstandigheid en avontuur." (Bron: NRC Handelsblad, vrijdag 18 september 1998, pp. 8). 

"Koekelbergg 'beschermt'jeugd met avondklok. (...)... de Brusselse deelgemeente Koekelberg, aan de westkant van de 
stad,, een avondklok heeft ingesteld voor kinderen onder de twaalf. Wie na tienen 's avonds zonder begeleiding op straat 
wordtt aangetroffen, wordt naar huis gebracht." (Bron: de Volkskrant, vrijdag 21 augustus, 1998). 

"'Zo'nn moord gebeurt in de stad, niet in Zwaagwesteinde'. (...) Nooit fietste de 16-jarige Marianne Vaatstra 's nachts alleen 
naarr huis. Net als andere jongeren in het Friese Zwaagwesteinde werd ze gehaald en gebracht, reed ze met vrienden mee 
off ging ze na het uitgaan met een taxi terug. Vrijdagnacht fietste zij toch in haar eentje door het Friese platteland. Dat 
kosttee haar het leven." (Bron: de Volkskrant, woensdag 5 mei 1999). 

"Ookk hier worden ouders banger." (Bron: de Volkskrant, 20 oktober 2000). 

"Wapenss en geweld nemen toe onder scholieren. (...) Acht procent van de vijftienjarige scholieren in Amsterdam gaat met 
eenn wapen naar school. Veertien procent heeft bij het uitgaan een wapen bij zich, meestal een mes of een ander 
steekwapen.. Vijftien procent van de vijftienjarigen heeft zich afgelopen jaar schuldig gemaakt aan geweld." (Bron: Het 
Parool,, 6 oktober 2000). 

"Lerarenn op basisscholen nemen de zoemende 'buzzers' en 'maxxers' van hun leerlingen direct in beslag. Maar werkende 
ouderss blijven zo met hun kind in contact "Als ze om tien over vier niet opneemt piep ik haar op"." (Bron: NRC 
Handelsblad,, 13 november 1998). 

"Bigg Brother-mobieltje volgt kinderen op de voet. Voor bezorgde ouders is het een uitkomst en voor overbezorgde ouders 
ook:: een sim-kaart in de mobiele telefoon, die de gangen van het kind registreert en elke afwijking onmiddellijk per sms-
berichtt meldt aan de ouders. Dit najaar komt de 'Big Brother-gsm' ook in Nederland op de markt." (Bron: Het Parool, 26 
maartt 2003). 

"VEENENDAAL,, 29 juli. Een conducteur heeft zondag in Veenendaal voorkomen dat een groepje jongeren een 
levensgevaarlijkee stunt uithaalde. De jongens hadden een plank achter een trein gebonden. Daarop was een stoel 
gemonteerdd en een constructie om de 'surfplank' op de rails te houden." (Bron: NRC Handelsblad, dinsdag 29 juli 2003). 

"Voorr één dag veilig spelen op straat. In het kader van de Nationale Straatspeeldag waren gisteren 2200 straten in ons 
landd afgesloten voor auto's en brommers. Met deze jaarlijks terugkerende dag hoopt initiatiefnemer 3VO meer aandacht te 
krijgenn voor het kind in het verkeer. Vorig jaar kwamen 58 kinderen in de leeftijd tot veertien jaar bij een ongeval om het 
leven."" (Bron: ANP, 21 juni 2001). 

"Speelplekk versus parkeerplaats. 'Buitenruimte voor de jeugd komt er bekaaid vanaf in de Vijfde Nota Ruimtelijke 
Ordening.. Expliciete aandacht hiervoor hebben wij niet kunnen terugvinden in de nota. Een gemiste kans', zo schreef het 
Platformm Ruimte voor de Jeugd onlangs in haar reactie op de Vijfde Nota." (Bron: Binnenlandsbestuur, 6 juli 2001). 

"Eenn beetje kinderparadijs heeft een ballenbak. (...) De laatste jaren zijn er steeds meer overdekte speelaccommodaties 
bijgekomenn (...) De speelhallen zijn duidelijk geïnspireerd door speelruimtes bij publiekstrekkers als McDonald's en IKEA. 
Kid'ss Playground sprong in op de trend door zich te vestigen bij snelwegen en grote winkelcentra. Het concept: schone, 
superveilige,, overdekte speeltuinen, waar kinderen onder toezicht spelen. De veiligheid is voor ouders mede een 
overwegingg om te komen. In één oogopslag zien ze waar hun kroost uithangt. 'Je hoeft de kinderen niet continu in de gaten 
tee houden'." (Bron: De Volkskrant, 14 augustus 2001). 

Openbaree ruimte neemt hierbinnen wel een bijzondere positie in. Kinderen en 

jongerenn zijn, onder meer door hun leeftijd, financiële positie en beperkte mobiliteit, meer 

dann vele andere groepen voor hun vrijetijdsbesteding aangewezen op de openbare ruimte in 

dee eigen woonomgeving. Plaatsen in de openbare ruimte functioneren als een soort 
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vrijplaats,, waar avontuur wordt gecreëerd en het onverwachte kan toeslaan. Het is een 

plaatss waar men zich kan onttrekken aan de invloedssfeer van volwassenen of andere 

groepenn jongeren óf juist de confrontatie aangaat met andere leefstijlen. Deze plaatsen 

kunnenn tevens functioneren als plek waar men leeftijdgenoten zonder afspraak kan treffen. 

Behalvee het belang van openbare ruimte binnen het proces van verzelfstandiging van 

jongerenn is ruimte van belang vanwege de basale reden dat ruimte nodig is voor het 

ondernemenn van activiteiten en om zich te verplaatsen van de ene naar de andere activiteit. 

Tochh weten we niet veel van de wijze waarop jongeren ruimte gebruiken en de betekenis 

diee plaatsen voor hen hebben. 

Dezee leemte in de kennis is verbonden met de positie van kinderen en jongeren in het 

geografischh onderzoek en de samenleving. Geografen (James, 1990; 1991; Philo, 1992; 

Sibley,, 1991; Winchester, 1991) en andere sociale wetenschappers (Mayall, 1994; 

Qvortrupp et al. 1994) hebben de aandacht gevestigd op kinderen en jongeren als een 

verwaarloosdee 'ander'3. Zij geven aan dat de sociale wetenschap en de samenleving lange 

tij dd primair op volwassenen waren georiënteerd: "the adult world does not recognize 

children'ss praxis, because competence is defined merely in relation to adults' praxis" 

(Qvortrup,, 1994, p. 4; zie ook Alanen, 1990; Valentine, 1997b). 

Dezee en andere kritiek hebben ervoor gezorgd dat sociale wetenschappers de afgelopen 

decenniaa meer en meer de ervaringen van jongeren in het alledaagse leven hebben 

onderzocht.. De onderkenning van de competentie van kinderen en jongeren als 'agents of 

theirr own life' is een centraal thema in het werk van deze wetenschappers (James & Prout, 

1990;; Prout & James, 1990)4. 

Ookk in Nederland wordt, zij het op beperkte schaal, de tijdsbesteding en het 

ruimtegebruikk van kinderen en jongeren in verschillende woonomgevingen onderzocht. 

Hett merendeel van het onderzoek concentreert zich op de kindertijd (zie bijv. Engbersen & 

Engbersen,, 2002; Gramberg & Zuidema, 1997; Karsten, 1995b, 1995c, 1997, 1998; 

Karsten,, et al., 1995; 1997; 1998; Mulderij & Bleeker, 1982; Van der Spek & Noyon, 

1993,, 1997; Torrance, 1998; Wiggers, et al., 1996; Zeijl & Du Bois-Reymond, 1998). 

Anderr onderzoek gaat juist in op een specifiek aspect van tijdsbesteding en ruimtegebruik: 

rondhangenn (zie bijv. Hazekamp, 1985; Beke et al., 1999; Noorda & Veenbaas, 2000). 

Risicojongerenn zijn vaak het onderwerp en niet 'doorsnee' jongeren. De focus op 

bijzonderee groepen jeugdigen en jongeren die problemen ondervinden in hun 

ontwikkeling,, is tevens zichtbaar in aanpalende disciplines zoals jeugdsociologie, culturele 

antropologie,, psychologie en pedagogiek. 

33 Deze ontwikkeling valt te zien als onderdeel van een algemenere discussie binnen de sociale wetenschappen en 
dee sociale geografie meer in het bijzonder. Vanuit verschillende hoeken - bijvoorbeeld de feministische-, 
poststructurele-,, postmoderne geografie - zijn vragen gerezen over wiens gezichtspunt er nu eigenlijk 
vertegenwoordigdd wordt in onderzoek. Een gerichtheid op verschillen en aandacht voor zogenaamde 'andere' 
groepenn in de samenleving zoals kinderen — groepen die verschillen van de modernistische standaard van een 
blanke,, mannelijke, middenklasse —, is lange tijd afwezig geweest in zowel theoretisch als empirisch onderzoek 
(ziee bijv. Cloke et al., 1991; Gregory, 1985). In hoofdstuk 2 wordt hier uitgebreider op ingegaan. 
44 Zie ook: Aitken, 1994; Aitken, 2001b; Aitken & Wingate, 1993; Caputo, 1995; Du Bois-Reymond, 1992; 
HollowayHolloway & Valentine, 2000; Matthews & Limb, 1999; Matthews et al., 2000a, 2000b; Percy-Smith, 1998; 
Punch,, 2000; Smith, 1997; Skelton, 2000; Skelton & Valentine, 1998; 2000; Sibley, 1995; Torrance, 1998; De 
Waall  1989. 
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1.2.22 Veili g opgroeie n in apart e Jeugddomelne n 
Veiligheidd maakt een belangrijk deel uit van het discours rond de vraag hoe ouders hun 

kinderenn moeten opvoeden. Dit is verbonden met het feit dat ouders tegenwoordig bewust 

kiezenn voor het krijgen van kinderen en minder kinderen krijgen dan vroeger. Terwijl 

kinderenn voorheen een rol hadden als arbeidskracht en in de oudedagvoorziening van 

ouders,, krijgen ze nu meer individuele aandacht en is de emotionele waarde belangrijker 

dann voorheen. Het ontstaan van een brede middenklasse van 'anderhalfverdieners' maakt 

hett bovendien mogelijk om relatief veel geld te investeren in de ontwikkeling van 

kinderen.. Ouders stellen hogere eisen aan de opvoeding (Van den Brink, 1999). 

Mett name in gezinnen waar beide ouders werken, vergt de combinatie van werk met 

zorgtakenn binnen het gezin een complexe organisatie (Droogleever Fortuijn, 1993; 

Karsten,, 1992). Sport- en culturele clubs worden door ouders uit de midden- en hogere 

klassenn gezien als onderdeel van de opvoeding. Mede door toegenomen welvaart, 

veranderendee verwachting omtrent kinderen en het feit dat veel moeders werken, is een 

groott aantal jeugdeigen voorzieningen gecreëerd (afgeschermd van het openbare gebied) 

(Karstenn et al., 2001; Karsten, 2002a). Naschoolse opvang en tieneropvang zijn hiervan 

voorbeelden.. Ouders moedigen hun kinderen aan deel te nemen aan deze door 

volwassenenn georganiseerde activiteiten, zoals muziek- en sportlessen (Van der Spek & 

Noyon,, 1993; Valentine, 1997a). 

Daarnaastt zijn de mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding thuis toegenomen. Het 
beschikkenn over een eigen kamer is 'normaal': 80 procent van de kinderen heeft een eigen 
kamerr (Peeters & Woldringh, 1993). Waarschijnlijk is dit percentage onder jongeren iets 
hoger.. Bovendien is het aantal vermaaksattributen, zoals speelgoed, stereo, televisie en 
computerr gegroeid. Onderzoek laat zien dat ouders het prefereren dat kleine kinderen 
thuiss tijd door brengen met vriendjes of vriendinnetjes in plaats van buitenshuis (Wyness, 
1994). . 

Inn de huidige opvoedcultuur wordt door ouders een grote rol toebedeeld aan de 
vrijetijdsclub,, de naschoolse-/tieneropvang en activiteiten op de eigen kamer. Deze 
'afgeschermde'' opvoeding heeft gevolgen voor de functie van het openbare gebied en de 
ervaringg van kinderen en jongeren met het publiek domein. Ongeveer een kwart van de 
kinderenn in Nederland blijk t bijna nooit buiten te spelen (Van der Spek & Noyon, 1993; 
Wiggerss et al., 1996). Behalve dat ze minder buitenspelen gaan kinderen ook tot op latere 
leeftijdd minder vaak zelfstandig naar school en clubs (Hillman et al., 1990; Karsten 1995c; 
Vann der Spek & Noyon, 1993). 

Eenn aantal studies gaat specifiek in op de relatie tussen de bezorgdheid van ouders over 

dee veiligheid van kinderen én de hiermee verbonden representaties van ruimte én de 

gevolgenn hiervan voor het tijdruimtelijk handelen van de kinderen (Blakely, 1995; Goodey, 

1995;; Hillman et al., 1990; Hillman, 1997; Kytta, 1997; Van der Spek & Noyon, 1993; 

Valentine,, 1996a, 1996b, 1997a, 1997b, 1997c, 1997d). Deze richten zich echter op 

kinderenn en niet op jongeren. Over deze laatste groep is weinig bekend. 

1.2.33 De soclaalruimtelijk e contex t 
Eenn aantal maatschappelijke ontwikkelingen heeft belangrijke sociaalruimtelijke gevolgen 
gehadd voor het leven van kinderen en hun ouders. Onder andere 
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schaalvergrotingsprocessen,, gestegen grondprijzen en het Compacte-stad-beleid (Karsten 

ett al., 2001) hebben tot gevolg dat er in de stedelijke leefomgeving weinig informele 

plaatsen,, zoals braakliggend terrein, resteren voor de jeugd. Daarbij komt dat door de 

aanwezigheidd van gemotoriseerd verkeer veel straten onveilig zijn om te spelen. 

Verderr zijn veel voorzieningen in de nabijheid van de woning verdwenen. De scheiding 

vann woon-, werk- en recreatiefuncties en schaalvergrotingsprocessen hebben hieraan 

bijgedragen.. Bovendien is er in de jaren tachtig gesnoeid in lokale laagdrempelige sociaal-

culturelee voorzieningen in de woonomgeving (en daarbuiten). Het eigen huis, de school, 

dee vrijetijdsclubs, het huis van vriendjes, het werk van (beide) ouders en de winkels liggen 

dikwijl ss niet op een steenworp afstand van elkaar, wat de geografische mobiliteit van 

ouderss en kinderen heeft vergroot. Door toegenomen mobiliteit zijn mensen minder 

gebondenn aan de directe woonomgeving. De toegenomen mobiliteit onder (kinderen en) 

jongerenn maakt hun omgeving minder vast en heterogener en complexer van aard dan 

voorheen. . 

Behalvee de fysieke omgeving zijn ook de sociale omstandigheden waarbinnen jongeren 

opgroeienn veranderd. Steeds meer jongeren groeien op in een gezin waarin beide ouders 

werken,, in een context waarin de ouders gescheiden van elkaar leven of in een 

eenoudergezin.. Dit maakt de tijdruimtelijke organisatie in gezinnen complexer. Mede door 

dee toegenomen participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt — en meer in het algemeen 

doorr processen als emancipatie en individualisering — is bovendien de traditionele besloten 

buurtcultuurr grotendeels verdwenen. De directe woonomgeving van jongeren is hierdoor 

anoniemerr dan vroeger. 

Kortom,, verschillende maatschappelijke en ruimtelijke processen hebben gezorgd voor 

eenn grote differentiatie van gebieden in de stedelijke samenleving. Afhankelijk van de 

mogelijkhedenn en de beperkingen, die een specifieke sociaalruimtelijke context biedt, 

krijgtt het sociaalruimtelijk netwerk van jongeren vorm. De kindertijd en jeugdfase worden 

opp deze manier ruimtelijk verbijzonderd. Wat betekenen verschillen in woonmilieus voor 

hett tijdruimtelijk handelen van jongeren en voor de bezorgdheid van ouders? Terwijl 

ouderss buitenwijken en landelijke dorpen vanwege woning- en woonomgevingskenmerken 

eenn haast paradijselijke omgeving lijken te vinden om kinderen groot te brengen, valt in 

dezee gebieden voor jongeren — vanwege netheid, functiescheiding, gebrek aan levendige 

verscheidenheidd — in feite weinig te beleven (Beke et al., 1999; Geljon, 1997; Mulderij & 

Bleeker,, 1982; Van Vliet, 1981). 

Dee bestudering van conditionerende effecten van woonmilieus op het handelen van 

verschillendee groepen is al lang een thema in de sociale geografie. Mensen passen hun 

handelenn aan hun omgeving aan en mensen proberen de omgeving aan hun handelen aan te 

passenn (zie bijv. Droogleever Fortuijn, 1993; Friedrichs et al., 2003; Mulder, 2002; 

Musterdd & Goethals, 1999; Vijgen & Van Engelsdorp Gastelaars, 1991; 1992; Völker & 

Verhoeff,, 1999; Wacquant, 1993; Wilson, 1987). In hoeverre en op welke wijze de 

omgevingg conditionerend werkt voor menselijk handelen wordt in de geografie hevig 

bediscussieerdd (Friedrichs et a l, 2003; Musterd, 2002; Ostendorf et al., 2001). De 

betekeniss van het woonmilieu voor het handelen van kinderen en jongeren is, zoals in het 

voorgaandee al is gesteld, nauwelijks onderzocht. Het woonmilieu — de ruimte in huis, 

voorzieningenn in de buurt en de ligging ten opzichte van voorzieningen hierbuiten, 
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beschikbaarheidd en de inrichting van de openbare ruimte, en sociale kenmerken —, hebben 

invloedd op de sociale participatie van jongeren in het publieke domein en op hun 

zelfstandigee ontwikkeling. Het betreft zowel een directe als indirecte invloed die 

gereguleerdd wordt door de onveiligheidsbeleving van ouders. 

Verschillendee auteurs wijzen echter op een nieuwe verhouding tussen stedelijkheid en 

dee fysieke omgeving. Door talloze maatschappelijke veranderingen die zich in verschillende 

woonmilieuss voltrekken, heeft zich volgens hen een stedelijkheid ontwikkeld, die niet aan 

eenn plek gebonden is. Klassieke stad-landverschillen verdwijnen. Men zou eerder moeten 

sprekenn van een 'stedelijk veld' (Asbeek Brusse et al., 2002; Friedmann & Miller , 1965; 

Kloostermann & Musterd, 2001; Van der Knaap & van der Laan, 1991; Musterd & Van 

Zelm,, 2001). Er bestaat echter weinig empirisch onderzoek dat de ervaringen en het 

gedragg van ouders en kinderen zelf in het stedelijk veld op dit moment in Nederland 

beschrijftt (zie wel Metaal, 2002; Reijndorp et al., 1998). Is de notie 'stedelijkheid is 

overal'' zichtbaar in het tijdruimtelijk handelen van jongeren en de onveiligheidsgevoelens 

vann hun ouders, of maken zij tijdens het handelen gebruik van een stad-landdichotomie? 

Tenn slotte lijken de geschetste gevolgen van maatschappelijke en ruimtelijke 

veranderingenn en de bezorgdheid van ouders over de veiligheid van hun kinderen elkaar te 

versterken.. Dit gevoegd bij de toegenomen mobiliteit van jongeren en ouders geeft de 

indrukk dat de vrije tijd van jongeren steeds meer bestaat uit een netwerk van kleine 

afgeschermdee jeugdeilandjes in tijd en ruimte. Jeugdeilandjes die niet alleen in de eigen 

buurtt gesitueerd zijn, maar ook hierbuiten. 

1.2.44 Verschille n In soclaalruimtelljk e netwerke n 
Sociaalruimtelijkee netwerken variëren, zo werd hiervoor duidelijk. De geschetste 

maatschappelijkee en ruimtelijke veranderingen doen vermoeden dat er variatie zichtbaar is 

inn tijd (vroeger en nu) en in woonmilieus (stad, buitenwijk, platteland). Maar het gaat niet 

alleenn om variatie in tijd en in woonmilieus, de onderkenning van de grote diversiteit in de 

wijzee waarop kinderen en jongeren opgroeien, maakt ook verschillen in sociale en 

persoonlijkee identiteiten zichtbaar (leefstijl, leeftijd, sekse, sociaal-economische status, 

etniciteit). . 

Hett accentueren van deze variatie sluit aan bij feministische, post-structuralistische en 

postmodernee sociaal-wetenschappelijke benaderingswijzen waarin de heterogeniteit van het 

alledaagsee leven bestudeerd wordt. Dit perspectief vraagt om een nuancering van het idee 

datt er sprake zou zijn van een universele kindertijd en jeugdfase. Er zijn niet een standaard 

kindertijdd en jeugdfase, maar er is sprake van een veelheid aan vormen. 

Dee 'realiteit' wordt door kinderen en hun ouders verschillend ervaren en wijk t 

bovendienn vaak af van de dominante westerse verbeelding van de kindertijd en jeugdfase uit 

dee 20ste eeuw. De jeugdfase is niet alleen een vrolijke tijd zonder verantwoordelijkheden 

enn verplichtingen en jongeren zijn niet alleen kwetsbaar, onschuldig, incompetent en 

afhankelijk.. Verschillende onderzoeken laten zien dat de betekenis van jong-zijn 

doorsnedenn wordt door de betekenis van andere identiteiten, zoals de betekenis vrouw te 

zijnn of in sociaal-economisch opzicht kwetsbaar te zijn (zie bijv. Karsten, 1998; Matthews 

ett al., 2000a; Skelton, 2000; Valentine, 1997a; 1997b). 
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Dee toegang tot het netwerk van jeugdeilandjes en de betekenis ervan voor jongeren kan 

doorr contextuele variabelen verschillen tussen jongeren. Met als uiterste een groep 

jongerenn die een hoge actieradius en een gedifferentieerd, maar georganiseerd 

vrijetijdspatroonn onder toezicht van volwassenen heeft en afhankelijk is van de begeleiding 

vann volwassenen van de ene activiteiten en plaats naar de andere. Het andere uiterste kan 

omschrevenn worden als een groep sociaal-economisch kwetsbare jongeren, die op de straat 

inn de eigen buurt is aangewezen (Du Bois-Reymond et al., 1998; Karsten et al., 2001). 

Eenn eventuele ongelijkheid in toegang is des te meer van belang in het licht van het 

Verdragg over de Rechten van het Kind, dat in 1989 door de algemene vergadering van de 

Verenigdee Naties is aangenomen en sinds 1995 in Nederlands van kracht is. Het verdrag 

vermeldtt dat de overheid het recht van kinderen op vrije tijd moet onderkennen en het 

biedenn van passende en voor ieder gelijke kansen op culturele, artistieke en recreatieve 

bezighedenn en vrijetijdsbesteding moet stimuleren (CRC, 1989; KRC, 2003) . 

1.2.55 Territorial e uitsluitin g 
Niett alleen de relatie van ouders en hun kinderen is doordrongen van veiligheids vragen, het 

vraagstukk rond veiligheid en jeugd heeft nog een andere kant. De regulatie van het 

tijdruimtelijkk handelen van jongeren speelt zich ook af op het niveau van de gehele 

samenleving.. In tegenstelling tot de geschetste verbeelding van jeugd als kwetsbaar, 

wordenn jongeren in de openbare ruimte door de samenleving als problematisch gezien. Dit 

beeldd is een centraal kenmerk van nationale en internationale debatten over de rechten en 

verantwoordelijkhedenn van jongeren en de plaats van jongeren in de samenleving. Het 

gebruikk van openbare ruimte door jongeren wordt óf als bedreigend voor de ontwikkeling 

vann het kind, óf als bedreigend voor 'anderen' gezien. 

Verschillendee maatschappelijke organisaties formuleren en hanteren regels waardoor 

eenn bepaalde ruimtelijke ordening ontstaat waaraan jongeren onderworpen worden 

(Massey,, 1998, p. 127). Tieners mogen bijvoorbeeld niet komen in bepaalde speeltuinen 

voorr kinderen (deze plaatsen zijn gereserveerd voor jongere kinderen) of in 

uitgaansgelegenheden,, bioscopen die bepaalde films laten zien (deze plaatsen zijn 

gereserveerdd voor personen ouder dan deze leeftijdgroep). De regels hebben duidelijke 

doelen,, bijvoorbeeld de bescherming van kleuters (waarachter aannamen schuilgaan over 

mogelijkk gedrag van tieners op een kinderspeelplaats), of de bescherming van tieners zelf 

tegenn invloeden waarvan wordt verwacht dat ze er nog niet mee om kunnen gaan. Verder 

wordtt er op verschillende plaatsen in de wereld gebruik gemaakt van regulatie- en 

uitsluitingstrategieënn die territoriaal van aard zijn, bijvoorbeeld maatregelen voor de 

veiligheidd van kinderen als 'curfews', of het weren van tieners uit winkelcentra en het 

gebruikk van camerabewaking in uitgaanscentra. 

55 Artikel 31.1, CRC - De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op rust en vrije tijd, op 
deelnemingg aan spel en recreatieve bezigheden passend bij de leeftijd van het kind, en op vrije deelneming aan 
hett culturele en artistieke leven. 
Artikell  31.2, CRC - De Staten die partij zijn, eerbiedigen het recht van het kind volledig deel te nemen aan het 
culturelee en artistieke leven, bevorderen de verwezenlijking van dit recht, en stimuleren het bieden van 
passendee en voor ieder gelijke kansen voor culturele, artistieke en recreatieve bezigheden en 
vrijetijdsbesteding. . 
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Dezee voorbeelden - de pogingen het gedrag van jongeren in tijd en ruimte te reguleren 

(vann zowel de eigen ouders als de samenleving) — maken duidelijk dat deze alledaagse 

regelss verbonden zijn met ideeën over de identiteit van jongeren, met andere woorden, 

overr wat het betekent om jong te zijn. Ik zal dit punt aangrijpen om te laten zien hoe de 

definitiee van leeftijdsgrenzen en de definitie van jeugddomeinen, plaatsen waar jongeren 

mogenn komen, onderdeel uitmaken van het begrip 'jeugd'. Ook door (regulatie van) het 

tijdruimtelijkk handelen van jongeren, wordt 'jeugd' geconstrueerd. 

Recentt geografisch onderzoek richt zich op de marginalisatie van kinderen en jongeren 

inn de openbare ruimte en de wijze waarop de territoriale regulatie invloed heeft op 

kinderenn en jongeren. De wijze waarop de territoriale regulatie bijdraagt aan de ordening 

vann de samenleving en de reproductie van machtsrelaties wordt benadrukt. Openbare 

ruimtee wordt gezien als ruimte voor volwassenen waarin jongeren hoofdzakelijk 'out of 

place'' zijn (zie bijv. Aitken, 1998; Massey, 1998; Valentine, 1996b). Een kenmerk van 

dezee studies is dat de conceptualisering van het ruimtegebruik van jongeren met name 

plaatsvindtt op macroniveau. Daarnaast vloeien de ideeën hieruit voort dat ruimte compleet 

geordendd is én dat de ordening van ruimte hoofdzakelijk plaatsvindt op het niveau van de 

machtigee volwassen groepen in de samenleving (vgl. Robinson, 2000). 

Hett is echter van belang erop te wijzen dat jongeren ook hun eigen plaatsen hebben en 

diee claimen. De pogingen om ruimte te territorialiseren of te reguleren zijn geen 

eenrichtingsverkeerr en bovendien ook op microniveau zichtbaar. De door graffiti 

gemarkeerdee en begrensde territoria van jeugdbendes zijn een duidelijk en veel aangehaald 

voorbeeldd hiervan (zie bijv. Davis, 1992a; Lucas, 1998). Hetzelfde is echter zichtbaar in 

alledaagsee praktijken, van het hebben van een eigen kamer, rondhangen op een straathoek, 

tott participatie in clubs waar alleen je eigen leeftijds- en leefstijlgroep komt. In dit boek 

wordtt de eigen ervaring en het eigen perspectief op ruimte wel aan de orde gesteld. 

1.33 Doelstelling, onderzoeksvragen en aanpak 
Inn dit boek worden de aanleidingen die in het voorafgaande zijn genoemd verder 

uitgewerktt en wordt het ruimtegebruik van jongeren in een context geplaatst. Uit de 

maatschappelijkee en wetenschappelijke aanleidingen wordt de volgende tweeledige 

doelstellingg afgeleid: 

""  Ten eerste gaat het er in dit onderzoek om inzicht te geven in het tijdruimtelijk handelen van 

jongerenjongeren en in de contextuele mogelijkheden en beperkingen die ze hierbij ervaren. 

 Ten tweede staat het geven van inzicht centraal in de betekenis die plaatsen innemen in de 

bezorgdheidbezorgdheid van ouders over de veiligheid van hun kinderen en in de daarmee verbonden regulatie 

vanvan het tijdruimtelijk handelen van deze kinderen. 

Dee doelstellingen worden vertaald in de volgende globale onderzoeksvragen: 

 Hoe ziet het tijdruimtelijk handelen van verschillende groepen jongeren in de naschoolse tijd eruit? 

 Op welke wijze zijn ouders bezorgd over de veiligheid van hun kinderen in de naschoolse tijd en in 

hoeverrehoeverre reguleren ze dit tijdruimtelijk handelen? 
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 Wat vertellen de verhalen en handelingen van ouders en jongeren over de betekenis van 'plaats' — 

vanvan het gebruik van en de ervaring met alledaagse plaatsen en van de bredere sociaalruimtelijke 

woon-woon- en leefomgeving? 

Inn de gezinnen worden 'regels' ten aanzien van het waarborgen van de veiligheid van 

jongerenn in de naschoolse tijdsbesteding niet top-down door de ouders opgelegd aan de 

kinderen.. Steeds meer gezinnen komen gezamenlijk tot 'afspraken' wat betreft het 

tijdruimtelijkk handelen. Het bevelsgerichte huishouden is hoe langer hoe meer vervangen 

doorr een onderhandelingsgericht type (Du Bois-Reymond, 1992; De Swaan, 1979). Deze 

interactiee tussen jongeren en hun ouders die de sociaalruimtelijke netwerken uiteindelijk 

medee vormgeeft is daarom een belangrijk element in het onderzoek: 

 Wat is de rol van onderhandelingen tussen jongeren en ouders bij de totstandkoming van het 

sociaalruimtelijksociaalruimtelijk netwerk van die jongeren? In hoeverre en op welke wijze worden er binnen het 

gezingezin 'regels' en 'afspraken' gemaakt met het oog op het waarborgen van de veiligheid van de 

kinderenkinderen en in hoeverre zijn deze 'regels' en 'afspraken' territoriaal van aard? 

Dee sociaalruimtelijke netwerken van jongeren worden in het boek als uitgangspunt 

genomen.. Ik zal verkennen hoe ouders de veiligheid van jongeren in verschillende plaatsen 

construerenn en het tijdruimtelijk handelen reguleren en daardoor de grenzen van het 

sociaalruimtelijkk netwerk van jongeren definiëren. Aandacht zal worden gegeven aan de 

wijzee waarop ouders en kinderen 'onderhandelen' om de toegang tot verschillende plaatsen 

tee bepalen. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar de manier waarop jongeren aan deze 

'onderhandelingen'' deelnemen, beperkingen betwisten met het doel de naschoolse 

tijdsbestedingg naar eigen wens vorm te geven. De betekenis van plaatsen in deze processen 

enn de invloed van de sociaalruimtelijke omgeving (woonmilieu) vormen samen het centrale 

elementt van de studie. Aandacht voor verscheidenheid is er verder door te focussen op 

gender-- en sociaal-economische verschillen. 

Ikk hanteer kortweg een perspectief op jongeren en hun sociaalruimtelijke netwerken 

datt diversiteit zichtbaar maakt. Diversiteit in sociaalruimtelijke netwerken is enerzijds het 

gevolgg van factoren die 'buiten' de jongeren zelf staan, zoals de kenmerken van de 

ruimtelijkee omgeving (ruimtelijke en sociale mogelijkheden en beperkingen in de buurt en 

inn het huis), de opvoedpraktijken van ouders (de betekenis van 'goed ouderschap') en 

socialee en persoonlijke identiteiten van zowel de jongeren als de ouders (leeftijd, sekse, 

sociaal-economischee klasse, etcetera.). De diversiteit is anderzijds te herleiden tot de wijze 

waaropp jongeren actief invulling geven aan hun handelen — 'agency' . 

Voordatt de vragen kunnen worden aangescherpt, moet een aantal basisbegrippen en 

uitgangspuntenn worden gedefinieerd. Belangrijke bijdragen aan het actuele debat in de 

socialee geografie over de relaties tussen mensen en plaatsen hebben betrekking op 

ruimtelijkee identiteiten, macht, moraliteit en heterogeniteit. Deze vormen bronnen van 

inspiratiee voor het onderzoek. 

66 Vergelijk Matthews, Limb & Taylor (2000b). 

21 1 



INLEIDIN G G 

Eenn belangrijk uitgangspunt van mijn onderzoek is de overtuiging dat men 

interpretatiekaderss nodig heeft om de empirie te kunnen kennen, verschijnselen te duiden 

enn vervolgens te generaliseren. Empirie, zo wordt dus betoogd, is niet 'objectief kenbaar. 

Normatievee uitgangspunten liggen niet alleen verscholen in het handelen van de ouders en 

kinderenn die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, maar ook in het door mijzelf 

gehanteerdee theoretisch kader. 

Verderr sluit ik aan bij de hierboven beschreven 'nieuwe' sociologische inzichten waarin 

jongerenn als competente actoren beschouwd worden. Op deze manier tracht ik bij te 

dragenn aan debatten over de ruimtelijkheid van en het belang van plaats in het leven van 

jongerenn en hun ouders. Het onderzoek is in die zin geïnspireerd op ideeën van geografen 

diee gepleit hebben voor een "reassertion of space" (Soja, 1989: p. 12) in de sociale theorie, 

mett het argument dat onze kennis van sociale relaties verdiept kan worden door een nadere 

beschouwingg van de plaats waar deze relaties bestaan of tot stand komen. 

Hett onderzoek kan getypeerd worden als een exploratief onderzoek en het omvat een 

omvangrijkk empirisch deel. Om de alledaagse ervaringen en handelingen van 

'doorsneejongeren'' in verschillende tijdruimtelijke contexten in kaart te brengen evenals 

dee manier waarop deze tijdruimtelijke ervaringen en handelingen beschermd en begrensd 

wordenn door bezorgde ouders, wordt gebruik gemaakt van zowel kwantitatieve als 

kwalitatievee methodologie en van verschillende methoden. Triangulatie zorgt voor toetsing 

vann verschillende resultaten tijdens het onderzoeksproces. Behalve de literatuuranalyse en 

secundairee statistieken omvatten de analysemethoden analyses van vragenlijsten, 

dagboekjess (N=91), interviews en aantekeningen uit beknopte veldjournalen. Vragenlijsten 

zijnn afgenomen bij jongeren (N=441) én bij hun ouders (N=190). Hetzelfde geldt voor de 

diepte-interviewss (N=51*2). 

Hett onderzoek is uitgevoerd in verschillende woonomgevingen in de provincie 

Groningen.. De woonomgevingen verschillen van elkaar wat betreft sociaal-economische en 

fysiekee kenmerken. Zowel de plattelandsgemeenschap, binnenstedelijke buurten en meer 

suburbanee woonmilieus zijn vertegenwoordigd. 

1.44 Leeswijzer 
Omm de onderzoeksvragen van een antwoord te voorzien moet een aantal stappen gezet 

worden.. Het boek bestaat daartoe uit vier delen. In deel I is aandacht voor theorie, 

methodologiee en methoden. Deel II focust op het tijdruimtelijk handelen van jongeren. 

Omdatt de betekenis van plaats de hoofdinvalshoek van het onderzoek is, ga ik uitgebreid in 

opp verschillende alledaagse plaatsen in het sociaalruimtelijk netwerk van jongeren. De 

tijdruimtepadenn en de betekenis van deze plaatsen liggen niet vast, maar de toegang tot de 

plaatsenn wordt in 'dagelijkse onderhandelingen' met ouders 'afgedwongen'. De 

bezorgdheidd van ouders en de wijze waarop ouders het tijdruimtelijk handelen van hun 

kinderenn reguleren — de tweede doelstelling - wordt in deel III beschouwd. Deel IV vormt 

hett besluit. Hieronder volgt een kort overzicht van de inhoud van de afzonderlijke 

hoofdstukken.. De hoofdstukken kunnen in principe onafhankelijk van elkaar gelezen 

worden. . 
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Allereerstt wordt in hoofdstuk 2 (Deel I) nagegaan welke theoretische noties van belang zijn 

voorr een beter begrip van het tijdruimtelijk handelen van jongeren en de regulatie hiervan 

doorr ouders. Ik wend me daarvoor onder andere tot de 'time-geography' (Hagerstrand, 

1970).. Dit is een theoretische benadering die inzicht geeft in relaties tussen mensen en 

plaatsen.. Er is echter niet slechts één geografische benaderingswijze. Verschillende 

paradigmatischee veranderingen hebben door de tijd heen de sociale geografie en de manier 

vann onderzoek doen veranderen7. Deze verschillende stromingen dragen alle op hun eigen 

manierr bij aan een beter begrip van relaties tussen mens en plaats en 'de betekenis van 

plaats'. . 

Hoofdstukk 3 geeft een globaal overzicht van de literatuur op het gebied van jongeren en 

vrij ee tijd, jongeren en hun ouders, veiligheid en de veiligheidsbeleving van ouders en ten 

slottee de ruimtelijke context. In dit hoofdstuk wordt het onderwerp 'balanceren tussen 

veiligheidd en (avontuurlijke) ruimte voor de jeugd' verkend en tevens internationaal 

ingekaderd.. Het levert als resultaat een aantal handvatten voor de empirische analyse. 

Dee methodologie die gehanteerd wordt en de methoden die aangewend worden om de stap 

vann theorie naar empirie en omgekeerd te zetten, staan centraal in hoofdstuk 4. De 

onderzoeksvragenn worden hier aangescherpt en geoperationaliseerd. Onderzoeken 

betekentt keuzes maken. De voor dit onderzoek gemaakte keuzes en de consequenties 

hiervann worden beschreven8. Verder wordt er een beknopte beschrijving gegeven van de 

onderzoekslocatiess en van de respondenten. 

Inn hoofdstuk 5 (Deel II) wordt gefocust op het tijdruimtelijk handelen van jongeren in de 

naschoolsee tijd. Verschillen in leefstijloriëntaties worden samengevat in sociaalruimtelijke 

netwerkprofielen.. Dit gebeurt op basis van een analyse van de interviews, enquêtes en 

dagboekjes. . 

Inn de daarop volgende hoofdstukken wordt telkens een alledaagse plek in het 

sociaalruimtelijkk netwerk van jongeren uitgelicht: het huis, de club, de straat en de disco 

(hoofdstukkenn 6, 7, 8 en 9). In deze hoofdstukken staan zowel het gebruik van de 

verschillendee plaatsen door jongeren als de betekenissen in termen van veiligheid en 

avontuurlijkheidd van deze plaatsen voor enerzijds de jongeren en anderzijds de ouders 

centraal.. Hierdoor wordt de verscheidenheid aan betekenissen die de plaatsen hebben voor 

jongerenn en ouders duidelijk. Bovendien wordt er geschetst in hoeverre en op welke wijze 

dee bezorgdheid van ouders het handelen van jongeren in deze verschillende plaatsen 

reguleertt en op welke manieren jongeren gestelde grenzen verleggen. In de hoofdstukken 

iss aandacht voor sekse- en sociaal-economische verschillen, en voor verscheidenheid 

gerelateerdd aan de sociaalruimtelijke netwerkprofielen en het woonmilieu. 

77 Zo heeft binnen de sociale geografie een beschrijvende regionale geografie plaatsgemaakt voor een 
kwantitatievee revolutie in de jaren 1960, welke op zijn beurt uitgedaagd werd door stromingen als historisch 
materialisme,, humanistische studies, behaviorale geografie en postmoderne oftewel kritische stromingen in de 
socialee geografie. 
88 Het betreft onder andere, de keuze voor onderzoekseenheden en -gebieden, een beschrijving van de 
dataverzamelingsmethoden,, steekproef en non-respons, aandacht voor betrouwbaarheid en validiteit en de 
gebruiktee analysemethoden. 
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Inn deel III (hoofdstuk 10 en 11) wordt ingezoomd op het verhaal van de ouders. De 

betekeniss die 'plaats' inneemt in de bezorgdheid van ouders over de veiligheid van hun 

kinderenn en in de daarmee verbonden regulatie van het tijdruimtelijk handelen van deze 

kinderen,, worden uitgediept. Het gaat om twee bijzondere kenmerken van ruimte: 

'openbaarr versus privé' en 'stad versus land'. 

Inn hoofdstuk 12, het slothoofdstuk, worden algemene conclusies getrokken en besproken 
(Deell  IV) . 

Tenn slotte dient opgemerkt te worden dat er verschillende termen zijn om jongeren aan te 

duiden.. De termen 'jeugd', 'jongeren', 'kinderen', 'tieners', 'pubers' en 'adolescenten', 

wordenn in verschillende wetenschappelijke disciplines gehanteerd en hebben verschillende 

connotaties.. Doorgaans wordt er in jeugdstudies een scheiding aangebracht tussen de 

leeftijdgroepp tot 12 jaar en de leeftijdgroep van 12 jaar en ouder. Hier zullen de begrippen 

jongeren,, jeugd en tieners dan ook afwisselend worden gebruikt voor de groep van 12 jaar 

enn ouder. Het empirische gedeelte heeft betrekking op veertien- en vijftienjarigen — 

derdeklassers. . 
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2.. Jongeren, ouders en alledaagse plaatsen 
Eenn theoretisch perspectief 

2.11 Inleiding 
Hett alledaagse leven is iets dat gewoon daar is. Het is datgene waar we gewoonlijk niet bij 

still  staan, alleen op die momenten dat het verstoord wordt door iets buitengewoons, iets 

niett alledaags. Alledaags verwijst naar gewoontes en routinematige gedragingen die 

plaatsvindenn thuis, op school, op straat, in de buurt, op de vrijetijdsvereniging, enzovoorts 

(ziee Giddens, 1984; Holloway & Hubbard, 2001, pp. 33-36; Lefebvre, 1991). Het leven 

vann alledag en de plaatsen waar 'gewone' mensen alledaagse activiteiten ondernemen 

verdwijnenn in onderzoek al snel naar de achtergrond. 

Ideeënn over tijdruimteroutines, zoals deze geformuleerd zijn in de tijdgeografïe 

(Hagerstrand,, 1970), laten zien dat alledaagse activiteiten gesitueerd zijn in: "a range of 

placess which are so close, so familiar and so fundamental to our lives that their very 

importancee is often forgotten" (Holloway & Hubbard, 2001, p. 13; Skelton & Valentine, 

1998;; Valentine, 2001). Geregeld zijn het de 'shopping malls' in plaats van de 'gewone' 

winkels,, themaparken zoals Disneyland in plaats van de 'gewone' vrijetijdsclub en de 

'gatedd community' in plaats van de 'gewone' buurt, die in het onderzoek naar de relatie 

tussenn jeugd en plaats, vrije tijd en plaats of veiligheid en plaats, centraal staan. Hoewel 

dezee fenomenen op interessante en belangrijke ontwikkelingen duiden, wil ik hier betogen 

datt in het leven van een grote groep jongeren in Nederland vooral alledaagse 'lokale' 

plaatsenn centraal staan. Bovendien valt uit deze interactie tussen jongeren, ouders en 
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alledaagsee plaatsen het een en ander op te maken over de wijze waarop het hedendaagse 

socialee leven ruimtelijk geconstrueerd is. 

Hett alledaagse handelen van jongeren — wat ze in hun naschoolse tijd doen, wat ze 

ervarenn en de wijze waarop ze met leeftijdgenoten en hun ouders omgaan — staat in 

verschillendee relaties tot 'plaats'. Het alledaagse leven kan op verschillende manieren 

wordenn opgevat als de geografische relatie tussen mensen en plaatsen: "Social practices are 

inherentlyy spatial, at every scale and all sites of human behavior" (Dear & Wolch, 1988, p. 

9).. In eerste instantie kan er gewezen worden op de fysieke relaties tussen mensen en hun 

dagelijksee omgeving. Verder kan er naar verwezen worden dat plaats niet alleen betekenis 

genereertt voor verschillende groepen mensen, maar ook gebruikt en bezet wordt door 

verschillendee actoren (sociale ruimte), verbonden is met morele waarden en normen en 

gerepresenteerdd wordt in 'verhalen' (symbolische ruimte) (Holloway & Hubbard, 2001). 

Plaatss en ruimte — hetzelfde geldt voor jeugd en ouderschap — zijn allesbehalve 

eenduidigee begrippen. De termen zijn en worden in de geografie en andere sociale 

wetenschappenn op verschillende manieren gebruikt. De manieren waarop het alledaagse 

levenn kan worden opgevat als geografische relatie tussen mensen en plaatsen, verwijzen 

naarr de verschillende benaderingswijzen en staan daardoor voor bepaalde opvattingen over 

dee relaties tussen mensen en plaatsen. De tijdgeografïe is het vertrekpunt. Deze theorie 

heeftt echter tekortkomingen. Om deze lacunes aan te vullen, krijgen in dit hoofdstuk 

verschillendee theorieën en benaderingswijzen aandacht. Het 'thirdspace' perspectief (Soja, 

2000)) zal uiteindelijk dienen als globaal concept om de verschillende perspectieven op 

plaatss en ruimte te verenigen. Dit perspectief onderkent het bestaan van verschillende 

opvattingenn en verenigt de hierboven genoemde fysieke, sociale en symbolische relaties 

tussenn mens en plaats. 

Eerstt wordt er in dit hoofdstuk stilgestaan bij theoretische noties over de ruimtelijkheid van 

hett dagelijks leven van jongeren (en ouders) aan de hand van de verstrengeling van 

mondialee en lokale sociale relaties en plaatsen (par. 2.2). Vervolgens zal de ruimtelijkheid 

vann het dagelijks handelen van jongeren (en ouders) uitgewerkt worden voor de dimensies 

ruimtee en in mindere mate tijd. De tijdgeografïe van Hagerstrand (1970) en kritiek op deze 

'traditionele'' tijdgeografïe staan hierbij centraal. 

Inn paragraaf 2.3 worden vanuit een sociaal constructivistisch perspectief de individuele 

handelingenn gerelateerd aan collectieve verbeeldingen van plaats. De structurerende 

werkingg van sociale identiteit en van discoursen staat centraal. In paragraaf 2.4 wordt de 

sociaalconstructivistischee epistemologie door middel van de structuratietheorie (Giddens, 

1984)) verbonden met actor-gerichte handelingstheorieën. Paragraaf 2.5 brengt ten slotte 

dee beschrijvingen samen in een begrippenkader dat oog heeft voor de fysieke, sociale en 

symbolischee dimensies van ruimte en plaats. Het begrippenkader wordt voor de verdere 

analysess gebruikt. Hetgeen ik definieer als 'sociaalruimtelijke netwerken van jongeren', 

neemtt hierin een centrale plaats in. 
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2.22 Geografi e van het dagelijk s leven 
Dee relaties tussen jongeren, ouders en plaatsen kunnen op verschillende hiërarchisch 

geordendee schaalniveaus bekeken worden (lokale plaatsen zoals het huis en de straat, de 

buurt,, de woonplaats, een regio, het nationale schaalniveau, transnationale schaalniveau of 

hett mondiale schaalniveau). De aard van de relaties op een bepaalde ruimtelijke schaal, 

latenn we zeggen de buurt, wordt beïnvloed door de aard van de relaties die zich afspelen op 

eenn ander schaalniveau, de natiestaat of de wereld. 

Processen,, zoals globalisering, hebben grote invloed op het alledaagse handelen van 

individuen,, inclusief hun individuele ervaringen met plaatsen. Castells (1996), spreekt 

bijvoorbeeldd over de opkomst van een 'space of flows' in de (post)moderne samenleving. 

Dezee 'ruimte van stromen' vervangt een 'space of places'. Lokale identiteit en relaties zijn 

inn hoge mate afhankelijk geworden van bovenlokale, mondiale processen, terwijl diezelfde 

processenn minder dan ooit afhankelijk zijn van specifiek lokale condities (Castells, 1997). 

Hierr zal ik betogen dat dit allerminst betekent dat de lokale omgeving onbelangrijk is 

voorr alledaagse sociale praktijken (par. 2.2.1). De tijdgeografie focust op het routinematige 

karakterr van het alledaagse handelen en laat juist de lokale gesitueerdheid ('situatedness') 

vann interactie in tijd en ruimte zien (par. 2.2.2). De tijdgeografie is echter een 

vereenvoudigdd perspectief op de geografie van het dagelijks leven. Ze doet geen recht aan 

dee complexe relaties die er bestaan tussen mensen en plaatsen (par. 2.2.3). 

2.2.11 De lokal e leefwerel d in de netwerksamenlevin g 
Omm de complexe aard van de relaties tussen jongeren en verschillende lokale alledaagse 

plaatsenn te begrijpen is tevens een bewustzijn van mondiale processen noodzakelijk 

(Castells,, 1996; Harvey, 1990; Holloway & Hubbard, 2001; Massey, 1991; 1993). Met 

globaliseringg wordt over het algemeen verwezen naar processen waardoor verschillende 

delenn van de wereld onder dezelfde invloeden komen te staan. De verbindingen tussen 

verschillendee plaatsen en ruimtelijke schaalniveaus zijn door een combinatie van 

technologischee innovaties en transportverbeteringen toegenomen. 

Veranderendee economische, sociale, culturele en politieke omstandigheden hebben 

invloedd op het begrip en de definities van plaats, of het nu materiële, sociale of symbolische 

ruimtee betreft. Harvey (1990) verwijst naar de veranderende condities van mobiliteit en 

communicatiee als 'time-space compression'. Hij schetst in 'The Condition of Postmodemity' 

(1990)) een beeld van postmoderniteit als het product van verschillende transformaties die 

aann het einde van de 20ste eeuw hebben plaatsgevonden binnen het kapitalisme . Een 

extremee 'time-space compression' heeft gezorgd voor een grote complexiteit en een 

specifiekee ervaring met tijd en ruimte. Alles in het hier en nu is met elkaar verbonden. 

Tegelijkertijdd staat echter alles tegenover alles op een dusdanige manier dat verschillen 

tussenn mensen onderling en tussen plaatsen onderling steeds duidelijker worden (vgl. 

Sassen,, 1991). 

99 Hij neemt bijvoorbeeld een verschuiving waar binnen de organisatie van productie en consumptie van 
'Fordisme'' naar 'flexible accumulation'. Deze beweging heeft in zijn visie een belangrijke verschuivingen 
veroorzaaktt in de 'cultural condition' in Westerse samenlevingen (Harvey, 1990). 
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Hett idee van 'time-space compression' suggereert dat de relaties tussen verschillende 

mensenn zich uitstrekken over een grotere afstand en tijdspanne dan vroeger het geval was. 

Hett kunnen beschikken over televisie, mobiele telefoons en een personal computer met 

internetverbindingg wekt de indruk dat iedereen, overal en op elk willekeurig moment, 

deell  kan uitmaken van een mondiaal netwerk van sociale interactie en informatie. Internet 

enn mobiele telefoons maken contact tussen individuen mogelijk ongeacht de locatie waar 

menn zich bevindt. De televisie verschaft informatie over de hele wereld in de lokale 

contextt van het huis. Kortom, interactie op afstand is, door de scheiding van communicatie 

enn lichamelijke aanwezigheid, van grote invloed op de relaties tussen individuen en 

plaatsenn : "(.. .) modern social lif e is characterised by profound processes of the 

reorganisationn of time and space, coupled to the expansion of disembedding mechanisms — 

mechanismss which prise social relations free from the hold of specific locales, recombining 

themm across wide time-space distances." (Giddens, 1991, p. 2; vgl. Castells, 1996). 

Watt betekenen deze postmodernistische concepten — 'space of flows', 'time-space 

compression'' — en een postmoderne leefomgeving concreet voor de percepties en het 

handelenn van ouders en jongeren? In een postmoderne wereld getypeerd door sociale en 

ruimtelijkee mobiliteit speelt, ten eerste, het leven van mensen zich steeds meer af in 

verschillendee omgevingen, die dus alle deel uitmaken van iemands plaats: "Whereas die 

experiencee of place was formerly connected firmly with one or a small number of 

localities,, individuals nowadays have themselves become 'places' in which socio-spatial 

experiencee connected with numerous localities (bodi concretely 'here' and through the 

mediaa etc. 'there') accumulate" (Paasi, 1996, p. 103). 

Eenn ruimte van stromen, ten tweede, betekent echter geenszins dat de lokale 

leefwereldd onbelangrijk is voor dagelijkse sociale praktijken. Verschillende onderzoekers 

wijzenn op het belang van face-to-face-contacten (of 'co-presence') en van de lokale 

omgevingg voor sociale interactie en het dagelijkse routinematige handelen (zie bijv. 

Kloosterman,, 1997; Massey, 1993). Terwijl lokale identiteit en lokale relaties in hoge mate 

afhankelijkk geworden zijn van mondiale processen, blijven we, omdat ons alledaagse 

bestaann zich altijd onder specifieke, lokale condities afspeelt, voor onze identiteit en 

relatiess met anderen in hoge mate van die lokale condities afhankelijk. 

Giddenss (1984, pp. 122-123) spreekt in dit verband over 'presence-availability'. Twee eeuwen geleden 
werdenn gemeenschappen gekenmerkt door 'high presence-availability'; groepen individuen die in directe 
fysiekee nabijheid van elkaar leefden. Interactie betekende dat er slechts een kleine afstand in tijd en ruimte 
overbrugdd diende te worden. "The corporeality of the agent, the limitations upon the mobility of the body in 
thee trajectories of the durée of daily activity, together with the physical properties of space, ensured that this was 
so.. The media of communication were always identical to those of transportation. Even with the use of fast 
horses,, ships, forced marches, etc., long distance in space always meant long distance in time.'1 (Giddens, 1984, 
p.. 123) In onze samenleving, zoals hierboven geschetst, zijn er talloze mogelijkheden voor interactie op afstand 
ontstaan,, welke gevolgen hebben voor de 'presence-availability'. "The mechanization of transport has been the 
mainn factor leading to the dramatic forms of time-space convergence noted previously as characteristic of the 
modemm age. But the most radical disjuncture of relevance in modern history (whose implications today are very 
farr from being exhausted) is the separation of media of communication, by die development of electronic 
signalling,, from the media of transportation, the latter always having involved, by some means or another, the 
mobilityy of the human body." (Giddens, 1984, p. 123) De scheiding van communicatie (interactie) en 
transport,, waarbij communicatie dus geen lichamelijke aanwezigheid vereist, is van grote invloed op de relatie 
tussenn mens en plaats. Giddens (1991) prefereert overigens in tegenstelling tot Harvey (1990) te spreken van 
laat-- of hoogmoderniteit in plaats van postmoderniteit. 
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Hett belang van de relatie tussen lokale sociale praktijken aan de ene kant en mondiale 

processenn aan de andere wordt door Massey getypeerd als 'a progressive sense of place'. "I t 

iss a sense of place, an understanding of 'its character', which can only be constructed by 

linkingg that place to places beyond. A progressive sense of place would recognize that, 

withoutt being threatened by it. What we need, it seems to me, is a global sense of the 

local,, a global sense of place" (Massey, 1991, p. 29). Voor de analyse van het tijdruimtelijk 

handelenn van jongeren en de ervaring van ouders betekent dit dat de lokale geografie en de 

mondialee geografie in specifieke situaties met elkaar verstrengeld zijn". 

Behalvee dat de manieren, waarop mensen zich bevinden in deze 'time-space 

compression',, gecompliceerd zijn, zijn ze, ten derde, ook van een grote diversiteit. 

Hoewell  globalisering het leven van iedereen raakt, is het niet zo dat iedereen op dezelfde 

wijzee in processen van globalisering participeert. Verschillende sociale groepen en 

individuenn verschillen in hun relatie tot de 'stromen'. Massey (1991) spreekt in dit verband 

overr 'power- geometry of time-space' . 

Voorr velen is de mobiliteit gelimiteerd. In het alledaagse leven van jongeren is dit goed 

zichtbaar.. Veel jongeren zullen een lokaal leven leiden: huis, school, clubs, 

uitgaansgelegenhedenn en vrienden zijn in de nabijheid van elkaar gesitueerd (deze hoge 

matee van beschikbaarheid van relevante andere personen en sociale systemen duidt op 'high 

presencee availability' in termen van Giddens (1984)). Aangezien het overbruggen van 

afstandenn tijd en geld kost, jongeren niet over een rijbewijs beschikken, een groot deel van 

dee dag verplicht op school doorbrengen en daarnaast zich aan 'huisregels' van het 

opvoedkundigg regime moeten houden, kunnen zij in hun naschoolse tijd niet al te grote 

afstandenn afleggen. Het alledaagse leven van jongeren speelt zich, zo zou men kunnen 

zeggen,, in hoge mate afin een verzameling van lokale plaatsen. 

2.2.22 Tljdrulmteroutine s en beperkinge n volgen s de tljdgeografl e 
Dee interactie tussen jongeren en ouders en de interactie tussen jongeren, ouders en 

maatschappelijkee structuren, is ingebed in alledaagse 'time-space settings', of, in andere 

woorden,, vindt plaats op bepaalde momenten in bepaalde plaatsen (Giddens, 1984; 

Gregory,, 1996). In de traditie van de tijdgeografïe worden zeer expliciet de alledaagse 

activiteitenruimtenn van individuen of groepen in kaart gebracht (zie Cloke et al., 1991; 

Droogleeverr Fortuijn, 1993; Giddens, 1984; Hagerstrand, 1970; Karsten, 1992). 

Dee tijdgeografïe is in de jaren zestig ontwikkeld door geografen aan de universiteit van 

Lundd in Zweden. Hagerstrands aanpak (1970) laat het routinematige karakter van het 

alledaagsee handelen en de gesitueerdheid ('situatedness') van interactie in tijd en ruimte 

zien.. Ruimte en tijd worden gezien als gelimiteerde hulpbronnen die individuen gebruiken 

""  Dit blijkt bijvoorbeeld duidelijk uit een studie naar het leven van kinderen in New York en Sudan (Katz, 
1998).. Katz geeft structuur aan mondiale veranderingen door een aantal lokale consequenties voor het leven 
vann jongeren nader te onderzoeken. Hij maakt daarmee duidelijk dat mondiale en lokale processen niet los van 
elkaarr staan, maar integendeel juist met elkaar verbonden zijn. 
122 Dit benadrukt dat er verschillen zijn in de manier waarop plaats gerepresenteerd en ervaren wordt door 
mensenn en de verbondenheid hiervan met machtsrelaties. Wat voor een studie naar enerzijds jongeren en 
anderzijdss ouders en bovenal naar de machtsrelaties tussen ouders en jongeren een zeer belangrijke notie is. 
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omm persoonlijke activiteiten — 'projects' — te realiseren . Hagerstrand laat zien dat 
individuenn in het dagelijks leven routinematig en herhaaldelijk aanspraak maken op de 
hulpbronnenn tijd en ruimte. De ruimtelijke reikwijdte van de bewegingen van een individu 
inn een bepaalde tijdspanne kan zichtbaar worden gemaakt in tijdruimtediagrammen (zie 
figuurr 2.1). 

Opp een bepaalde dag vormt het geheel van deze bewegingen een dagpad. Het geheel 
vann dagpaden vervolgens produceert een levenspad ('lif e biographies'). De tijdgeografie 
wijstt erop dat de dagpaden en levenspaden van individuen op verschillende schaalniveaus 
restrictiess ondervinden afhankelijk van de kenmerken van het menselijk lichaam, sociale 
verplichtingenn en de fysieke omgeving waarin de activiteiten zich afspelen. De 
mogelijkhedenn van activiteitenruimten, gebaseerd op het idee dat een persoon zich 
beweegtt tussen verschillende 'stations' waar tijd gespendeerd wordt aan 
projectgerelateerdee activiteiten, worden goed zichtbaar in deze diagrammatische 
presentatiess (zie bijv. Cloke et al., 1991; Dijst, 1995; Droogleever Fortuijn, 1993; 
Giddens,, 1984; Hagerstrand, 1970; Holloway & Hubbard, 2001; Karsten, 1992). 

Figuu rr  2.1 Tijdruimtediagram: dagpad van gezinsgericht asymmetrisch huishouden 

dagpadd vrouw s 24.00 -

T T 

^^ te voet 

(2$%)) per fiets 

(ï**(ï** per auto 

22.00-i i 

-i i 
20.000 H 

1 1 
18.000 H 

166 00-j 

14.000 i 

12.00-; ; 

10.000 \ 

08.00 ^ 0 ^ 

-j j 
06.00^ ^ 

dag g 

~& ~& 

_Jft»» B 1 

padd man 

werk k 

«LL óc XXXX \ 

Bron:: Droogleever Fortuijn, 1993, p. 211. Met toestemming van de auteur. 

Err is een eindigheid aan wat mensen dagelijks kunnen ondernemen, aangezien 

activiteitenn gebonden zijn aan een bepaalde tijdsduur en plek. Men spreekt van een beperkt 

tijdruimtebudget.. Bepaalde activiteiten in bepaalde leefsituaties zijn in tijdruimtelijke zin 

onmogelijk.. Onmogelijkheden komen tot uitdrukking in de beperkingen waarmee mensen 

HagerstrandHagerstrand erkent dat mensen intentioneel handelen en doelen nastreven, wat hij 'projects' noemt (zie 
Giddens,, 1984, pp. 110-119). 
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dagelijkss bij de uitvoering van activiteiten kampen. Hagerstrand (ibid.) onderscheidt fysieke 

beperkingenbeperkingen ('capability constraints'), sociale beperkingen ('coupling constraints') en 
machtsbeperkingenmachtsbeperkingen ('authority constraints'). De tijdgeografie maakt duidelijk dat de mate 
waarinn jongeren (en ouders) beperkt zijn in hun tijdruimtelijk handelen, verschilt per 
individu,, sociale groep en naar sociaal ruimtelijke omgeving. 

Fysiekee beperkingen komen voort uit eisen die het lichaam stelt. Zo moet er tijd 
ingeruimdd worden om te eten en te slapen. De verplaatsingsmogelijkheden van een 
individuu hangen voornamelijk samen met de vervoermiddelen, waarover zij al dan niet 
kunnenn beschikken. Voor jongeren, die zelf niet over een auto en vaak niet over een 
brommerr beschikken, betekent dit dat het ondernemen van sommige activiteiten op een en 
dezelfdee dag niet haalbaar is. Beperkingen van sociale aard komen voort uit afspraken die 
mensenn aangaan om ergens op een bepaalde tijd te zijn. Schooltijden leggen een belangrijk 
deell  van de tijd van jongeren vast. De vrij te besteden tijd neemt hierdoor af. Daarnaast 
kann ook gedacht worden aan huishoudelijke verplichtingen binnen het gezin. 
Machtsbeperkingenn ten slotte, laten zien, zoals hierboven uiteen is gezet, dat de ene mens 
off  groep de andere de toegang tot bepaalde domeinen kan ontzeggen. In de context van het 
gezinn kunnen ouders jongeren bijvoorbeeld het bezoeken van een park, café of discotheek 
verbiedenn of ontraden. Daarnaast zijn bepaalde domeinen slechts onder bepaalde 
voorwaardenn of op vastgestelde tijdstippen toegankelijk voor bepaalde groepen. Zo zijn 
volgenss de wet cafés alleen toegankelijk voor personen boven de zestien jaar, tenzij zij zich 
inn het gezelschap van een ouder iemand bevinden14. 

2.2.33 Een kritiek : over 'menta l maps ' en persoonlijk e ervarin g 
Dee tijdruimtediagrammen, geïntroduceerd door Hagerstrand en gebruikt door anderen in 

dee traditie van de tijdgeografie, maken de ruimtelijkheid van het dagelijks leven en de 

beperkingenn die individuen ondervinden goed zichtbaar. Uit tijdruimtediagrammen is af te 

lezenn dat de dagelijkse bewegingen van jongeren in en tussen plaatsen verschillen laten zien 

naarr sociale, lichamelijke en ruimtelijke karakteristieken. Bovendien is de tijdgeografie 

voorr dit onderzoek interessant doordat ze focust op de korte termijn, het individu, de 

kleinee schaal en het praktische, routinematige karakter van het dagelijks leven. De 

tijdruimteroutiness zijn gestructureerd rond een beperkt aantal lokale plaatsen. En hoewel 

dee leefstijlen van jongeren beïnvloed worden door mondiale processen, zijn 

sociaalruimtelijkee netwerken verschillend vanwege de individuele relaties met lokale 

plaatsen. . 

Omm echter te zeggen dat jongeren op verschillende manieren gevormd worden door de 

omgevingg door alleen te wijzen op verschillen in het tijdruimtegedrag (de manier waarop 

zee verschillende plaatsen gebruiken en de bewegingen tussen deze plaatsen), is 

onbevredigend.. Dit zou namelijk geen recht doen aan de complexe relaties tussen mensen 

enn plaatsen (Cloke et al., 1991; Dijst, 1995; Droogleever Fortuijn, 1993; Giddens, 1984, 

144 Deze driedeling in fysieke-, sociale- en machtsbeperking is maar één soort categorisering. Jackson (1993) 
hanteertt bijvoorbeeld een verfijnder onderscheid gericht op jongeren. Hij komt tot verschillende categorieën 
vann beperkingen: sociale isolatie, toegang, persoonlijke redenen, kosten, tijd en verplichtingen, en faciliteiten. 
Ziee verder (Raymore, Godbey & Crawford, 1994; Hultsman, 1993a; 1993b; Jackson, 1990; 1994; Jackson & 
Rucks,, 1995; McMeeking & Purkayastha, 1995). 
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p.. 117; Holloway & Hubbard, 2001, p. 38; Karsten, 1992; De Pater & Van der Wusten, 

1991,, p. 17S). 

Doorr het dehumaniseren van de relaties tussen mensen en plaatsen blijk t duidelijk dat 

dee tijdgeografie is ingebed in de geografische 'ruimtelijke analyse'-traditie uit de jaren 

vijfti gg en zestig. De tijdgeografie van Hagerstrand, aldus Giddens (1984, p. 117), "(.. .) 

tendss to treat individuals' as constituted independently of the social settings which they 

confrontt in their day-to-day lives. Agents are regarded as purposive beings in the sense that 

theirr activities are guided by 'projects' which they pursue. But the nature and origin of 

projectss is left unexplicated." De individuele motieven, cognitieve processen, mentale 

beeldenn en besluitvorming zijn onderwerpen die in de 'traditionele' tijdgeografie niet 

expliciett zichtbaar zijn. De Pater en Van der Wusten (1991, p. 175) schrijven hierover: 

"Dee mens als homo psychologies blijf t voor de tijdgeograaf een gesloten boek. De figuren 

vann de tijdgeografie hebben iets 'fysicalistisch': alsof mensen natuurkundige deeltjes zijn die 

zichh verplaatsen door de tijd-ruimte." 

Bovendienn richten de uitgangspunten van de theorie zich grotendeels op het duiden van 

dee beperkingen van het handelen. Er is weinig aandacht voor de wijze waarop mensen 

situatiess kunnen veranderen. Giddens (1984, p. 117) wijst erop dat de beperkingen 

tegelijkertijdd mogelijkheden — 'media for the enablement of action' — zijn. Kortom, het 

conceptt 'macht' blijf t in de tijdgeografie onvoldoende uitgewerkt. Dit is duidelijk zichtbaar 

inn de behandeling van machtsbeperkingen, die volgens Giddens vaag geformuleerd is en 

waarinn macht alleen als bron van grenzen voor het menselijk handelen gezien wordt: "If 

powerr is conceived of as generative, on the other hand, the 'constraints' of which 

Hagerstrandd speaks are all modalities of the engendering and sustaining of structures of 

domination." " 

Hett is om met Holloway & Hubbard (2001, p. 33) te concluderen: "(. . .) that time-

spacee prisms are not simply containers for human behaviours and activities; rather, they are 

activityy spaces which are made meaningful and 'real' by people (e.g. through language, 

actionn and practice), [and] (...) that 'stations' are not just points in space, but are p laces 

whichh are occupied, experienced and changed by human beings who are concerned with 

makingg a living, seeking enjoyment, making friends, etc. In short, these stations are places 

whosee identities are negotiated in the midst of the complex personal and social interactions 

thatt occur there." 

'MENTALL MAPS' 

Belangrijkk is het inzicht dat verschillende mensen dezelfde plaats op uiteenlopende 
manierenn kunnen ervaren. Dit heeft onder andere te maken met de kennis die men heeft 
vann de desbetreffende plaats (Holloway & Hubbard, 2001; Lynch, 1996; De Pater & Van 
derr Wusten, 1991). In onder meer de behaviorale geografie bestrijdt men het idee dat 

'55 Zoals verderop in het hoofdstuk zal blijken kies ik voor een visie op het tijdruimtelijk handelen van mensen 
diee machtsfactoren niet als aparte categorie onderscheidt, maar als inherent onderdeel van alle sociale en fysieke 
beperkendee en mogelijkheid creërende factoren. 
166 De invloed van deze aanpak was vooral groot in de jaren zestig; de aanpak kan worden gezien als exponent 
vann de cognitieve revolutie in de psychologie. De cognitieve psychologie stelt de mens voor als een actief 
wezen,, als een informatieverwerkend systeem (niet als passieve besluitvormer die alleen handelt op basis van de 
perceptiee van de omgeving). 
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plaatsenn 'objectieve' ruimten zijn die door iedereen op dezelfde wijze ervaren en gekend 

worden.. Elk individu heeft in beginsel een uniek, 'subjectief begrip van de omgeving 

gevormdd door perceptie en cognitieve processen. Belangrijk is het idee dat in de interactie 

tussenn mensen en plaatsen de kennis, die mensen hebben van hun omgeving, gepercipieerd 

wordtt door zintuigen als zicht, gehoor, reuk, gevoel en smaak en verwerkt wordt in de 

hersenen.. Het gevolg hiervan is dat mensen geen beslissingen nemen op basis van volledige, 

objectievee informatie van hetgeen er bestaat in de wereld, maar op basis van hetgeen de 

zintuigenn aangeven dat er bestaat en van hetgeen de hersenen kunnen verwerken. 

Tijdruimtegedragg en het nemen van beslissingen zijn vanuit dit perspectief, zo schrijven 

Hollowayy & Hubbard (2001, p. 43) meestal 'boundedly rational'. Met deze term wordt 

verwezenn naar het feit dat individuen rationeel proberen te handelen binnen de grenzen 

vann de kennis die ze hebben van een bepaalde omgeving. 

Overigenss heeft de wijze waarop de behaviorale geografie mensen afschildert als 

beslissingsmachines,, een soort robots, veel kritiek gekregen. Het 'behaviorale' idee dat 

mensenn ruimte gebruiken en zich in een bepaalde plaats gedragen op basis van hun 

perceptiee van de fysieke karakteristieken van de omgeving, is simplistisch. In dit verband 

kann bijvoorbeeld gewezen worden op het belang van 'purposive behaviour' (Canter, 1977; 

19911 in: Holloway & Hubbard, 2001, pp. 61-64; vgl. Giddens, 1984). Motieven om een 

plaatss te bezoeken of een bepaalde route te kiezen hebben grote invloed op de manier 

waaropp de plaats het gedrag van de persoon 'vormgeeft'. 

Watt voor dit onderzoek belangrijk is, is dat de relatie tussen jongeren, ouders en 

plaatsen,, jongeren en hun ouders kennis oplevert over de omgeving. De relatie kan zowel 

betrekkingg hebben op het gebruik van plaatsen en de fysieke kenmerken van plaatsen als op 

dee representatie van plaatsen in bijvoorbeeld de media of in verhalen van anderen (zie par. 

3.3).. In het geschetste behaviorale en cognitieve perspectief wordt informatie door de 

jongerenn en hun ouders gepercipieerd en verwerkt, geordend en geïnterpreteerd door 

mentalee (cognitieve) processen om vervolgens beelden van verschillende plaatsen te 

construeren:: 'mental maps' (Holloway & Hubbard, 2001; Lynch, 1960). Jongeren en 

ouderss hebben dus verschillende mentale beelden van verschillende plaatsen en 

verschillendee schaalniveaus, die ze gebruiken en (her)construeren in het alledaagse 

handelen.. Deze 'mental maps' vormen de basis voor beslissingen. Het feit dat de beelden 

vereenvoudigdd zijn en dat mensen actief ruimtelijke beelden creëren in samenhang met hun 

persoonlijkee en sociale identiteit, geeft aan dat de mentale kaarten van ouders en jongeren 

betreffendee dezelfde ruimte en plaatsen van elkaar kunnen verschillen. 

Specifiekk met het oog op onveiligheidsbeleving kan gewezen worden op de functie van 

hett verbeelden van ruimte waarin die ruimte teruggebracht wordt tot overzichtelijke en 

'natuurlijk'' georganiseerde elementen — in veilige versus gevaarlijke plaatsen en in 

hiërarchischh geordende ruimtelijke schalen zoals de buurt versus het stadscentrum — om de 

sociaalruimtelijkee complexiteit te verminderen. De constructie van een geordende 

geografischee verbeelding in mentale kaarten is een manier om controle te creëren met 

behulpp waarvan men als ouder bijvoorbeeld de wereld kan begrijpen en veilig kan maken 
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voorr kinderen (Massey, 1998) . Indirect kunnen ouders natuurlijk door regulatie van het 

gedragg van hun kinderen op deze wijze tevens de ruimtelijke kennis van jongeren 

beïnvloeden. . 

PERSOONLIJKEE ERVARING EN VERBONDENHEID MET PLAATS 

Dee betekenis van de relatie tussen jongeren, ouders en plaatsen is nog niet besproken. De 
ervaringg van individuen met plaatsen en de emotionele verbondenheid met plaatsen (op 
verschillendee ruimtelijke schaalniveaus) staan centraal in de humanistisch geografische 
benadering18.. De humanistische geografie focust op plaats en niet op abstracte ruimte uit de 
tijdgeografïee (en behaviorale geografie)1 . Plaatsen verschillen in betekenis. 

Belangrijkk is dat plaats in dit perspectief als subjectief geconstrueerd wordt beschouwd. 

Dee individuele relaties van mensen met 'hun' omgeving leveren verschillende 'senses of 

place'' op. Niet alleen hechten mensen betekenis aan plaatsen, het is bovendien zo dat deze 

betekenisvollee relaties met plaats een rol spelen in de identiteitsvorming van individuen. 

"( . . .)) meaningful places become part of who we are, die way we understand ourselves and, 

literally,, our place in the world" (Holloway & Hubbard, 2001, p. 71). 

Hett tijdruimtegedrag (dat in de tijdgeografïe en behaviorale geografie onderwerp van 

onderzoekk is) wordt gerelateerd aan de ervaring met plaats. Pas als dat verband is gelegd, is 

hett mogelijk de 'leefwereld' van individuen te begrijpen. Interessant is het belang dat 

Seamonn (1979, in: Holloway & Hubbard, 2001, pp. 78-81) toekent aan 'beweging' als 

onderdeell  van de manier waarop een persoon plaatsen ervaart . Beweging betekent hier de 

manierr waarop een individu zich op dagelijkse routinematige basis door de ruimte 

beweegt21.. De veiligheid van thuis — geassocieerd met rust — vormt in zijn visie een 

contrastt met een gevoel van avontuur of gevaar dat voornamelijk geassocieerd is met 

beweging. . 

2.33 Een sociaalconstructivistisch perspectief 
Inn de vorige paragraaf is gewezen op het belang van heterogeniteit: er zijn verschillende 

relatiess tussen mensen en plaatsen. Uit tijdruimtediagrammen kunnen verschillen naar 

individuen,, sociale groepen en ruimtelijke omgeving afgeleid worden op basis van 

individueel,, groepsspecifiek en omgevingsspecifiek tijdruimtelijk handelen. Verder bleek 

datt de relatie tussen jongeren en plaatsen kunnen verschillen doordat jongeren (en hun 

177 Holloway & Hubbard (2001, p. 49) wijzen erop dat de beelden (of 'mental maps') relatief stabiel zijn maar 
mett toegenomen ervaringen en daarmee verbonden tijdruimtegedrag veranderen. Volgens deze 'transactional 
approach'' zorgt verandering ervoor dat individuen op zoek gaan naar nieuwe informatie en tegelijkertijd oude 
informatiee blijven hanteren om te voorspellen hoe men zich zou moeten gedragen. Vergelijk de 'cognitive 
theoryy of cultural meaning' van Strauss & Quinn (1997, in: Eckert, 2002). 
188 Zie voor een beschrijving van humanistische geografie uit met name de jaren zeventig van de vorige eeuw 
bijvoorbeeldd Tuan (1974) en Cloke et al. (1991), Holloway & Hubbard (2001), De Pater & Van der Wusten 
(1991). . 
"Hett perspectief is geassocieerd met ideeën uit existentiële- en fenomenologische filosofieën. 
200 In de 'triad of environmental experience' zijn mensen emotioneel en lichamelijk verbonden met plaats. 
Seamonn ziet individuen als 'body-subjects'. Naast het feit dat mensen cognitief omgevingen kennen, beelden 
vann omgevingen vormen, kent ook het lichaam de omgeving. 
211 In contrast met en in aanvulling op de eerder besproken inzichten uit de tijdgeografïe en behaviorale 
geografie. . 
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ouders)) verschillen in kennis van plaatsen. En plaatsen verschillen in de betekenis die ze 

hebben. . 

Achterr de behandelde perspectieven schuilt echter het idee dat de 'ware' en 

'authentieke'' aard van een plaats te ontdekken valt. De afgelopen decennia komt uit het 

gedachtegoedd van feministische, poststructurele en postmoderne sociaal-wetenschappelijke 

benaderingenn nadrukkelijk naar voren, dat plaatsen meervoudige identiteiten hebben. 

Bovendienn zijn deze plaatsidentiteiten aan verandering onderhevig (zie bijv. Massey, 1998; 

Valentine,, 1996b). Identiteit wordt geconceptualiseerd als reflexief project, waardoor de 

meervoudigheid,, het onstabiele en de vloeibare aard van identiteit wordt benadrukt22. 

Hett huis bijvoorbeeld heeft niet één enkele, duidelijke, vaststaande betekenis voor elk 

individuu — een veilig thuis — maar de ervaring die mensen met het huis hebben, varieert 

naarr leeftijd, gender, sociale klasse, enzovoorts. De betekenis van het huis als een veilig 

thuiss kan bijvoorbeeld verstoord worden door ongelijke machtsrelaties tussen ouders en 

kinderen,, in het ergste geval door huiselijk geweld of kindermisbruik. 

Inn deze paragraaf worden vanuit een sociaalconstructivistisch perspectief worden de 

relatiess tussen jongeren, ouders en plaatsen verder uitgediept. De wijze waarop het 

individuelee tijdruimtelijke handelen verweven is met impliciete collectieve 

interpretatiekaderss of discoursen, is hierin van belang (par. 2.3.2). In het bijzonder zal de 

collectievee verbeelding van kindertijd en jeugdfase aandacht krijgen (par. 2.3.3). Het 

begripp representatie, belangrijk om het idee van meervoudige identiteiten te begrijpen, 

wordtt eerst toegelicht (par. 2.3.1). 

2.3.11 SodaalconstructMsm e en representati e 
Off  er een 'ware' betekenis van plaats, zoals verwoord in positivistische en 

fenomenologischee benaderingen (zie par. 2.2) bestaat, kan worden betwijfeld (o.a Cloke et 

al.. 1991; Crang & Thrift, 2000; Hubbard & Holloway, 2001; Johnston, 1997). 

Poststructuralistischee en postmodernistische benaderingen laten zien dat het onmogelijk is 

dee betekenis, die plaats kan hebben onafhankelijk van 'taaV te begrijpen. Taal creëert de 

conceptenn en betekenissen die nodig zijn om de wereld te begrijpen (zie bijv. Burr, 1995; 

Hall,, 1997; Koningsveld, 1987). Het is niet mogelijk als individu (jongere of ouder) de 

wereldd te benaderen zonder concepten en theorieën. Het alledaagse handelen van jongeren 

enn ouders en de betekenis die zij hechten aan plaatsen ontlenen ze aan sociaal 

geconstrueerdee en cultureel gedeelde verbeeldingen van plaats23. Denk bijvoorbeeld aan 

eenn cultureel gedeelde verbeelding van de stad als anonieme, drukke, vreemde, onveilige 

plaatss en van het huis als veilige, intieme plaats. Het alledaagse gebruik van plaats en de 

betekeniss van plaats — de relatie tussen mensen en plaatsen — is daarmee niet alleen 

individueel,, maar tevens een collectieve, sociale creatie. Omdat deze collectieve 

verbeeldingenn van plaats de houding van jongeren en ouders ten opzichte van specifieke 

Dee definitie van identiteit wordt in onderzoek op verschillende manieren gebruikt. Hier wil ik benadrukken 
datt binnen het sociaalconstructivisme identiteit niet essentialistisch wordt opgevat. Sociale categorieën en 
persoonlijkee identiteit reflecteren niet een "core or fixed sense of self" (Pratt, 1998; Valentine; 2001, pp. 343-
344). . 

DezeDeze verbeeldingen van plaats zijn niet voor iedereen gelijk. Verschillende mensen, sociale en culturele 
groepenn hanteren verschillende ideeën of interpretatiekaders. 
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plaatsenn en het alledaagse gedrag van jongeren en ouders beïnvloeden, is het belangrijk 

hierbijj  stil te staan . 

Dezee collectieve verbeeldingen van plaats worden gecommuniceerd door allerlei 

vormenn van representatie. Ze zijn zichtbaar in gesproken en geschreven teksten, visuele 

beeldenn als films en kunst, alledaags gedrag en de gebouwde omgeving. Representatie is 

eenn belangrijk element van het alledaagse leven. Collectieve representaties van een plaats 

beïnvloedenn de betekenis, die individuen — ouders en jongeren — aan specifieke plaatsen 

hechten,, en beïnvloeden op deze wijze de ervaring met en het gedrag in plaatsen 

(Hollowayy & Hubbard, 2001, p. 144; Jones III et al.; 1997). Omdat er verschillende 

manierenn zijn waarop plaatsen gerepresenteerd kunnen worden, is de representatie van een 

plaatss niet onomstreden. Representatie kan daarmee opgevat worden als onderdeel van de 

strijdd om de controle over mensen en plaatsen. Ik zal dit in paragraaf 2.4 toelichten aan de 

handd van het verschil in plaatsverbeeldingen tussen ouders en jongeren en de hiermee 

verbondenn strijd om de ruimte. Alvorens hierop in te gaan wordt kort stilgestaan bij de 

vragen:: wat zijn representaties zijn en hoe werkt representatie? 

Hett concept representatie verbindt betekenis en taal met cultuur. Representatie vormt 

eenn essentieel deel van het proces waarin betekenis geproduceerd en uitgewisseld wordt 

tussenn 'leden' van een cultuur. Het begrip representatie heeft op dit moment een 

belangrijkee plaats ingenomen in onderzoek binnen culturele studies en sociale 

wetenschappenn (Hall, 1997). De wijze waarop representatie gebruik maakt van taal, van 

'signs'' en concepten ('images'), die bepaalde zaken in de wereld representeren, wil ik hier 

kortt beschrijven aan de hand van het werk van Hall (1997). Hall baseert zich op de 

semiotiekk — die sterk beïnvloed is door het gedachtegoed van Ferdinand de Saussure in het 

beginn van de 20ste eeuw en Roland Barthes in de jaren zestig en zeventig van de 20ste 
25 5 

eeuww . 

Halll  onderscheidt twee 'systems of representation': de 'conceptual map' (of 'mental 

representations')) en 'signs'. Allereerst is er een systeem dat objecten, mensen, plaatsen en 

gebeurtenissenn verbindt met concepten in de gedachten van individuen en dat op deze 

manierr betekenis aan 'dingen' in de wereld geeft. Het heet een 'system of representation' 

omdatt het bestaat uit verschillende manieren van organisatie, groepering en classificatie van 

conceptenn en van het leggen van relaties tussen concepten. Een 'system of representation' 

bestaatt dus niet uit een individueel concept en niet uit een toevallige hoeveelheid aan 

concepten.. In hoeverre verschilt deze conceptuele kaart van individu tot individu, van 

ouderr tot kind? Hall schrijft hierover het volgende: "In fact, each of us probably does 

understandd and interpret the world in a unique and individual way. However, we are able 

too communicate because we share broadly the same conceptual maps and thus make sense 

off  or interpret the world in roughly similar ways. That is indeed what it means when we 

244 De verbeelding die geassocieerd wordt met bepaalde groepen in de samenleving, zoals jongeren en ouders, 
kunnenn bestudeerd worden om iets te zeggen over de mensen zelf. Zie hoofdstuk 10 en 11. 
255 Semiotiek of 'semiology' komt voort uit het klassieke werk van De Saussure als de oprichter van de 
wetenschapp van 'signs'. Het basale idee is dat betekenis verborgen ligt in de structuur van taal 
(structuralistischee aanpak). Barthes' werk was van grote invloed op de ontwikkeling van de 'semiology' en opde 
poststructuralistischee aanpak, weg van de statische structuralistische ideeën (Wood & Kroger, 2000, pp. 215-
216). . 
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sayy we 'belong to the same culture'. Because we interpret the world in roughly similar 

ways,, we are able to build up a shared culture of meanings and thus construct a social 

worldd which we inhabit togedier: That is why 'culture' is sometimes defined in terms of 

'sharedd meanings or shared conceptual maps'" (Hall, 1997, p. 18). 

Tenn tweede is er om betekenis en concepten uit te wisselen een gedeelde taal nodig. De 

gedeeldee conceptuele kaart moet vertaald worden naar een gedeelde taal. Op deze manier 

wordenn concepten en ideeën verbonden met bepaalde woorden, visuele beelden, geluiden 

enn objecten welke betekenis dragen, 'signs' genoemd. "These signs stand for or represent 

thee concepts and the conceptual relations between them which we carry around in our 

headss and together they make up die meaning-systems of our culture." (Hall, 1997, p. 

18)26.. Hall (ibid., p. 19) schrijft dat het de relatie tussen 'dingen', concepten en 'signs' is, 

diee aan de basis ligt van de productie van betekenis in taal. Het proces dat deze drie 

elementenn met elkaar verbindt heet representatie. Representatie is dan samengevat de 

productiee van betekenis door taal . 

Dee 'signs' waaruit een taal bestaat, kunnen alleen betekenis krijgen door het bestaan 

vann codes die het mogelijk maken concepten in taal te vertalen en taal in concepten. Codes 

—— anders gezegd: het interpretatieve kader - zijn cruciaal voor betekenis en representatie, 

aangezienn de betekenis niet in objecten, personen of plaatsen zelf verborgen ligt en niet in 

woordenn als 'jeugd' of 'openbare ruimte'. Wat betekent dit voor cultuur? "One way of 

thinkingg about 'culture' then, is in terms of these shared conceptual maps, shared language 

systemss and the codes which govern the relationships of translation between them. Codes 

fixfix  the relationships between concepts and signs. They stabilize meaning within different 

languagess and cultures. They tell us which language to use to convey which idea. The 

reversee is also true. Codes tell us which concepts are being referred to when we hear or 

readd which signs. By arbitrarily fixing the relationships between our conceptual system and 

ourr linguistic system (...)> codes make it possible for us to (...) establish the translatebility 

betweenn our concepts and our languages which enables meaning to (...) be effectively 

communicatedd widiin a culture." (Hall, 1997, p. 22). Verder is het belangrijk op te 

merkenn dat de codes, niet natuurlijk zijn, maar het resultaat van sociale, culturele en 

taalkundigee conventies. Dit betekent dat betekenis nooit voor altijd vast kan liggen ('finally 

fixed').. Betekenis ligt niet verscholen in dingen. Betekenis is geconstrueerd, geproduceerd, 

doorr 'signifying practice' (p. 24). Bovendien, omdat betekenis gebaseerd is op de relatie 

tussenn een 'sign', dat arbitrair is, en een concept, dat gefixeerd is door een code, is 

betekeniss 'relationeel' te noemen . 

266 Taal moet in een brede zin van het woord worden opgevat. Denk bijvoorbeeld aan dingen die normaal 
gesprokenn niet als linguïstiek worden opgevat als gebaren, kleding en gebouwen. "Any sound, word, image or 
objectt which functions as a sign, and is organized with other signs into a system which is capable of carrying and 
expressingg meaning is, from this point of view, 'a language'." (Hall, 1997, p. 19). Vandaar dat de theorieën die 
dee manier waarop betekenis geproduceerd wordt in en door taal beschrijven, tot de 'linguistic turn' in de 
socialee wetenschappen en culturele studies behoren. 
277 Hall (1997, p. 17) definieert representatie als volgt: "Representation is the production of the meaning of the 
conceptss in our minds through language. It is the link between concepts and language which enables us to refer 
too either the 'real' world of objects, people or events, or indeed to imaginary worlds of fictional objects, 
peoplee and events." 

Arbitrairr betekent dat er geen natuurlijke relatie bestaat tussen 'signs' en hun betekenis (of concept). 
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Dee wijze waarop representatie betekenis en taal verbindt met cultuur is beschreven in 

verschillendee representatietheorieën. De constructivistische epistemologie verklaart hoe 

representatiee van betekenis door middel van taal plaatsvindt29. Hall (1997, p. 25; vgl. Burr, 

1995)) beschrijft het constructivisme als volgt: "[constructionist approach] recognizes this 

public,, social character of language. It acknowledges that neither things in themselves nor 

thee individual users of language can fix meaning in language. Things don't mean: we 

constructconstruct meaning, using representational systems - concepts and signs. Hence it is called 

thee constructivist or constructionist approach to meaning in language." Volgens deze 

epistemologiee moet de fysieke wereld — waar dingen en mensen bestaan — niet worden 

verwardd met de praktijken en processen waardoor betekenisgeving plaatsvindt. Het idee 

datt de fysieke wereld in zichzelf geen betekenis herbergt, wil niet zeggen dat er geen 

fysiekee wereld bestaat.30 

Uitt deze constructivistische aanpak blijkt duidelijk de verwevenheid van representatie 

enn de individuele ervaring met de fysieke wereld van mensen en plaatsen enerzijds en de 

verbeeldee wereld — de constructie van mensen en plaatsen in de verbeelding - anderzijds. 

Aann de hand van een voorbeeld zal duidelijk worden hoe representaties van mensen en 

plaatsenn het handelen van jongeren en ouders kan beïnvloeden. De schets van het platteland 

alss idyllisch, als de juiste plaats om kinderen groot te brengen, in bijvoorbeeld de media, 

kann ertoe leiden dat mensen op de leeftijd dat ze aan eigen kinderen beginnen te denken, 

dee stad verlaten. Bovendien kan deze manier van voorstellen de houding van instanties die 

zichh bezighouden met stedenbouw en ruimtelijke ordening, beïnvloeden, in die zin, dat er 

weinigg aandacht is voor woon- en recreatieruimte voor gezinnen met kinderen in steden. 

Eenn ander voorbeeld betreft de representatie van jongeren in de media als 

overlastveroorzakerss in het publieke domein. Deze verbeelding draagt bij aan de publieke 

opiniee en het politieke debat over de wijze waarop deze jongeren behandeld zouden 

moetenn worden. De Winter spreekt in dit verband over de criminalisering van het 

kattenkwaadd (De Winter, 2002)3'. Holloway & Hubbard (2001, p. 148) schrijven dat 

dergelijkee representaties vaak weinig overeenkomsten hebben met de 'werkelijkheid' in 

eenn bepaalde plaats of betreffende een groep mensen, maar dat ze door bepaalde culturele 

groepenn geaccepteerd worden als 'common-sense view'. 

Representatiee moet dan ook niet worden gezien als iets neutraals. Representatie is 

onderdeell  van een complexe strijd om bepaalde 'wereldbeelden' als 'normaal' 

geaccepteerdd te krijgen (zie ook par. 2.4). Om representatie volledig te begrijpen moet er 

stilss gestaan worden bij het functioneren van machtsrelaties. Giddens (1984, p. 31) schrijft 

Halll  (1997, pp. 24-25) onderscheidt drie aanpakken die ingaan op de manier hoe representatie van betekenis 
doorr middel van taal in zijn werk gaat: 'reflective approach', 'intentional approach' en 'constructionist 
approach', , 

'Signs'' kunnen wel een materiele dimensie hebben. Representatie is een praktijk dat gebruik maakt van 
materiëlee objecten. De betekenis hangt echter niet af van de materiële kwaliteit van de sign, maar van de 
symbolischee functie. "It is because a particular sound or word stands stands for, symbolizes or represents a concept that it 
cann function, in language, as a sign and convey meaning - or, as the constructionists say, signify (sign-i-fy)." 
(Hall,, 1997, p. 26). 

Interessantt opmerking van jongeren uit rapport van De Winter "wij doen overlast". Wordt inderdaad als 
doelbewustee activiteit benaderd door gemeenschap, hoewel overlast veroorzaken impliceert dat het een gevolg 
iss van iets anders en voor een deel afhangt van de wijze waarop de omgeving van jongeren het 
construeert/ervaart). . 
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hierover:: "Structures of signification always have to be grasped in connection with 
dominationn and legitimation."32 

2.3.22 Machtsrelatie s en discourse n 
Dee semiotiek zoals deze hierboven is beschreven, beperkt het proces van representatie tot 
taall  en benadert representatie als gesloten systeem. Andere benaderingen vatten 
representatiee op als bron van de productie van sociale kennis — een meer open systeem, 
duidelijkerr verbonden met sociale praktijken en macht (Hall, 1997, p. 44). Ik zal hier kort 
stilstaann bij de discursieve aanpak, die vaak in verband wordt gebracht met de Franse 
filosooffilosoof en historicus Foucault. 

Dee productie van kennis (en betekenis) door discours staat centraal in het werk van 
Foucaultt (1972; 1976; 1977 in: Burr, 1995; zie ook Hall, 1997; Holloway & Hubbard, 
2001;; McDowell 1995; Philo, 2000). Net als in de semiotiek worden in de discursieve 
benaderingg teksten en representaties geanalyseerd. Deze laatste aanpak focust echter meer 
dann de semiotiek op de gehele discursieve formatie ('discursive formation') waartoe 
teksten,, representaties en praktijken behoren, dan op een afzonderlijke tekst of 
representatie. . 

Hoewell  zijn werk duidelijk beïnvloed is door de 'linguistic turn' die de 
constructivistischee aanpak van representatie markeert, omvat de definitie, die Foucault 
geeftt aan discours, dus meer dan taal alleen. "By 'discourse', Foucault meant a group of 
statementss which provide a language for talking about — a way of representing the 
knowledgee about — a particular topic at a particular historical moment. ... Discourse is 
aboutt the production of knowledge through language. But ... since all social practices 
entaill  meaning, and meanings shape and influence what we do — our conduct — all practices 
havee a discursive aspect" (Hall, 1992, p. 291, in: Hall, 1997, p. 44). Discoursen zijn in 
dezee opvatting niet puur taalkundige concepten, maar omvatten praktijken. De 
conventionelee scheiding tussen idee en daad wordt doorbroken aangezien in Foucaults 
termenn alle sociale praktijken een discursief element in zich hebben (zie Burr, 1995; Hall, 
1997;; McDowell, 1995). 

Betekeniss en betekenisvolle praktijken zijn in de visie van Foucault geconstrueerd 
binnenn een discours. Omdat we alleen kennis kunnen hebben van dingen die iets 
betekenen,, is het een bepaald discours dat kennis produceert en niet de dingen zelf. Het 
ideee dat materiele dingen en praktijken bestaan, maar alleen betekenis krijgen en object van 
kenniss worden binnen een discours, is een belangrijk uitgangspunt van de 
constructivistischee theorie — zoals in de vorige paragraaf is geschetst. Voor dit onderzoek 
betekentt dit dat concepten zoals onveiligheid, opvoeding, vrije tijd en jeugd alleen 
betekeniss hebben binnen een bepaalde discursieve formatie in een specifiek historisch 
culturelee context". 

322 Structuren van betekenisgeving zijn alleen analytisch te scheiden van dominantie en legitimatie (Giddens, 
1984,, p. 33). 
333 Discoursen zijn aan verandering onderhevig, open voor kritiek aangezien ze sociale praktijken omvatten. De 
vestigingg van een nauw met elkaar verbonden set van dominante (effectieve) discursieve formaties in een 
bepaaldee periode of bepaalde culturele context is in Foucaults termen een 'regime of thruth' (McDowell, 1995; 
Hall,, 1997, p. 49). 
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Dee productie van kennis/betekenis ('knowledge') is altijd verbonden met macht 

( 'power'):: "Knowledge linked to power, not only assumes the authority of 'the truth' but 

hass the power to make itself true. All knowledge, once applied in the real world, has real 

effects,, and in that sense at least, 'becomes true'. Knowledge, once used to regulate the 

conductt of others, entails constraint, regulation and the disciplining of practices. Thus, 

'Theree is no power relation without the correlative constitution of a field of knowledge, 

norr any knowledge that does not presuppose and constitute at the same time, power 

relations'' (Foucault, 1977, p. 27)" (Hall, 1997, p. 49)34. 

Di tt betekent dat bepaalde discursieve formaties op bepaalde momenten in een bepaalde 

culturelee context domineren en geaccepteerd worden als 'common sense'. Hegemoniale 

discoursenn lijken daardoor natuurlijk en onaantastbaar. Alternatieve discursieve formaties 

blijvenn in vergelijking met de dominante discursieve formaties op de achtergrond. 

Machtt ten slotte wordt niet 'top-down' opgelegd in een bepaalde richting, vanuit één 

bronn en één bepaalde plaats. Machtsrelaties kunnen gezien worden als een netwerk, ze 

zittenn in alle aspecten van het sociale leven, ze zijn inherent aan het menselijk handelen: 

"Withoutt denying that the state, the law, the sovereign or the dominant class may have 

positionss of dominance, Foucault shifts our attention away from the grand overall strategies 

off  power, towards die many, localized circuits, tactics, mechanisms and effects through 

whichh power circulates - what Foucault calls the 'meticulous rituals' or the 'microphysics' 

off  power" (Hall, 1997, p. 50; vgl. Giddens, 1984, pp. 31-33). 

Voorr de relaties tussen jongeren en ouders enerzijds en jongeren (ouders) en plaatsen 

anderzijds,, betekent dit dat ze gezien kunnen worden als complex. Deze machtsrelaties zijn 

zichtbaarr op allerlei schaalniveaus; in de relaties tussen jongeren en hun ouders op het 

niveauu van het huishouden, maar ook in de aanwezigheid en afwezigheid van bepaalde 

groepenn in het publieke domein. 

TERRITORIAA LIS ATIE 

Dee in de vorige paragraaf beschreven inzichten, uit de traditie van de tijdgeografie, de 

behavioralee geografie en de humanistische geografie geven over het algemeen geen blijk van 

eenn kritische houding ten opzichte van machtsverschillen en de daarmee verbonden relatie 

mett plaats (gebruik en ervaring). Door de representatietheorie te verbinden met het begrip 

'macht'' worden de complexiteit en het relationele karakter van het begrip zichtbaar. 

'Territorialiteit'' en 'territorialisatie' veronderstellen het bestaan van ongelijke sociale 

relatiess én van ruimte. Sack analyseert 'territoriality' door het te zien als een 

beïnvloedings-- en controlestrategie: "By human territoriality I mean the attempt to affect, 

influence,, or control actions and interactions (of people, things, and relationships) by 

assertingg and attempting to enforce control over a geographic area" (1986, pp. 55). 

Territorialiteitt maakt verschil in interactie (communicatie) en toegang mogelijk. Een 

bepaaldee groep controleert de gebeurtenissen — wat goed en slecht is — in een bepaald 

ruimtelijkk domein: 'hun' territorium. Een plaats kan daarmee voor 'andere' groepen en 

activiteitenn niet toegankelijk zijn. 'Anderen' worden van het gebruik van het territorium 

Ditt is vergelijkbaar met het 'dominantie'-concept van Giddens (1984, p. 33). 
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uitgeslotenn (Holloway & Hubbard, 2001, p. 97; Hubbard, 1999; Massey, 1998; Pratt, 

1998;; Sack, 1983; 1986)3S. Als voorbeeld van een territoriale strategie in relatie tot 

jongerenn en ouders en plaats noemt hij dat ouders een kind verbieden in de studeerkamer 

tee komen, hoewel de eigenlijke reden is dat het kind niet met de boeken mag spelen. 

Behalvee territoriale strategieën bestaan er niet-territoriale strategieën. Het begrip 

verondersteltt overigens het bestaan van grenzen, om aan te geven wie en wat binnen of 

buitenn het territorium vallen. Plaatsen zijn dus op te vatten als onderdeel van netwerken 

vann sociale relaties, sociale relaties die van macht doordrongen zijn. Interactie en toegang 

kunnenn zowel met territoriale als niet-territoriale strategieën tot stand komen. 

2.3.33 De betekeni s van Jeugd en Jeugddomelne n 
Vanuitt het idee dat 'jeugd' ge(re)construeerd en ge(re)produceerd wordt in tijd, cultuur 

enn ruimte, laat een aantal wetenschappers zien dat in het bijzonder in de 20ste eeuw een 

Westerss concept van een universele kindertijd en een universele jeugdfase is ontstaan, als 

eenn tijd waarin jongeren gescheiden zijn van de volwassenenwereld (Holloway & 

Valentine,, 2000a; James et al., 1998; Valentine, 1996a; 1997b). Deze universele jeugdfase 

wordtt tegelijkertijd door dezelfde auteurs genuanceerd (Holloway & Valentine, 2000b; 

Valentine,, 2000). Territorialiteit — regulatie van het tijdruimtelijk handelen van jongeren — 

draagtt bij aan en reflecteert de betekenis van jeugd in onze samenleving. 

VRIJEE EN VEILIGE KINDERTIJD 

Mett als basis Piaget wordt de kindertijd en jeugdfase voorgesteld als een lineaire 
opeenvolgingg van ontwikkelingsstadia op weg naar volwassenheid waarin het gedrag van 
kinderenn en jongeren zich progressief ontwikkelt van eenvoud naar complexiteit en van 
irrationaliteitt naar rationaliteit; dit inzicht is wijdt verbreid (James, et al., 1998; Prout & 
James,, 1990; Valentine, 1997b). Deze structurering weerspiegelt de biologisch-
psychologischee ontwikkeling en drukt tegelijkertijd een maatschappelijke bepaaldheid van 
levensfasenn uit. Jongeren, zoals het woord 'jeugdfase' aangeeft, worden gezien als 'in 
wording'' in plaats van 'zijnde'. Zij worden verbeeld als anders dan volwassenen en minder 
competentt dan volwassenen (Alanen, 1990; Holloway & Valentine, 2000b; Valentine, 
1997b). . 

Vanuitt deze definitie van het kind als niet-volwassene worden de kindertijd en de 
jeugdfasee gezien als fase van socialisatie en identiteitsontwikkeling waarin kinderen en 
jongerenn leren — door instituties als onderwijs en het gezin — zelfredzaam te zijn 
(onafhankelijkk en verantwoordelijk), met andere woorden volwassen te worden. Verder 
brengtt deze opvatting met zich mee dat kinderen en jongeren in onze Westerse 
samenlevingg recht hebben op een 'vrije' en 'veilige' jeugd. De kindertijd en jeugdfase 
kunnenn worden omschreven als een 'vrolijke', 'vrije tijd', zonder verantwoordelijkheden 
(Eckhart,, 2002; Frith, 1987; Valentine, 1997b, p. 66). Kinderen worden voorts 

'55 Vgl. Hagerstrands discussie over de tijdruimte aspecten van 'authority' (1974, p. 16). Hij gebruikt het 
conceptt 'domain' om te verwijzen naar "( . . .) a time-space entity within which things and events are under the 
controll  of a given individual or a given group." (Ibid.). Giddens (1984) spreekt van 'regionalization', wat 
vergelijkbaarr is met het begrip territorialiteit. Zie Soja (1989, p. ) voor een kritische bespreking van het begrip 
'regionalization'' zoals Giddens (1984) het gebruikt. 
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overwegendd voorgesteld als 'onschuldig', 'kwetsbaar' en afhankelijk van hun ouders 

(Valentine,, 1996a). Afhankelijkheid en de status van niet volledig verantwoordelijk zijn 

houdenn tevens in dat jongeren relatief beperkte bewegingsvrijheid en beslissingsmacht 

hebben'6. . 

Dee betekenis van ouderschap is nauw verweven met de betekenis van de kindertijd 

(Manen,, 1990; Ambert, 1994; Valentine, 1997a). Verantwoord opvoeden betekent er de 

verantwoordelijkheidd voor dragen dat kinderen en jongeren zelfredzaam worden, geen 

economischee of zorgtaken voor het gezin hoeven te vervullen en hen te beschermen tegen 

gevaar. . 

VARIATI EE IN EN BETWISTING VAN DE IDYLLISCHE KINDERTIJD 

Omm aan te tonen dat de jeugdfase niet zo universeel is als deze op het eerste gezicht lijk t en 
niett een puur biologisch bepaalde categorie is, wordt vaak verwezen naar de betekenis van 
kindertijdd in andere tijden en in andere culturen in niet-westerse landen. Het werk van 
Ariess (1962) wordt in dit verband vaak aangehaald. 

Ariess beschrijft de ontstaansgeschiedenis van de kindertijd. Hij laat zien dat in de 
Middeleeuwenn het concept kindertijd een andere invulling kreeg dan het in de oudheid had 
enn dat het concept van betekenis verschilt van de universele idyllische kindertijd uit de 
20stee eeuw. In de Middeleeuwen werden kinderen en jongeren gezien als kleine 
volwassenen,, in plaats van anders dan volwassenen. In de 16de eeuw verschenen kinderen 
opp het toneel als speeltje voor volwassenen van goede afkomst. Dit was het beginpunt van 
eenn proces waarin kinderen steeds meer als 'anders' dan volwassenen werden gezien, en 
tijdenss de Verlichting werd deze constructie van kindertijd steeds dominanter (Holloway & 
Valentine,, 2000b; Jenks, 1996; Koops, 2000; Postman, 1982)37. 

Hett idee dat er historisch en cultureel specifieke jeugdbetekenissen bestaan betekent 
ookk dat de volwassene-kinddichotomie en de betekenis van jeugd gedeconstrueerd kunnen 
worden.. Zo zou men kunnen zeggen dat er sprake is van een veelheid aan vormen van 
jeugdd in plaats van één universele kindertijd. Het alledaagse leven wordt door verschillende 
jongerenn verschillend ervaren en wijk t bovendien vaak af van de dominante westerse 
verbeeldingg van jeugd uit de 20ste eeuw. De jeugdfase is niet alleen een vrolijke tijd zonder 
verantwoordelijkhedenn en verplichtingen en jongeren zijn niet alleen kwetsbaar, 
onschuldig,, incompetent en afhankelijk. Verschillende onderzoeken laten zien dat de 
betekeniss van jong-zijn samenhangt de betekenis van andere identiteiten, zoals gender, 
etniciteit,, sociaal-economische status (zie bijv. Karsten, 1998; Matthews et al., 2000a; 
Skelton,, 2000; Valentine, 1997a; 1997b). 

366 In de literatuur wordt vaak benadrukt dat de definitie van de tienerjaren is gebaseerd op 'boundaries of 
exclusion',, op wat jongeren niet zijn en niet mogen (zie bijv. Frith, 1987; James, 1986; De Waal, 1989). De in 
dezee paragraaf aangegeven 'rechten' op een 'vrije' en een 'beschermde' jeugd impliceert echter mijns inzien 
eenn investering in jeugd, die een eenzijdig negatieve definitie van jeugd niet rechtvaardigt. Leeftijd maakt de 
positiee van jongeren in de samenleving dus niet alleen marginaal. 
77 Hoewel er ook kritiek mogelijk is op het werk van Aries (zie James et al., 1998), maakt het de historische 

specificiteitt van de betekenis van de kindertijd inzichtelijk. De historische specificiteit van kindbeelden is goed 
tee herleiden uit afbeeldingen van kinderen en jongeren uit verschillende tijden. Waar kinderen in veertiende en 
vijftiendee eeuw als volwassenen werden afgebeeld, veranderde dit in de loop van de tijd. Kinderen werden hoe 
langerr hoe meer verbeeld als kinderen; met een groot voorhoofd en grote ogen en attributen als stokpaardjes 
(Bedauxx & Ekkart, 2000; Koops, 2000). 
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Jongerenn nemen een bijzondere positie in binnen de discursieve formatie en binnen de 
volwassene-kinddichotomiee in het bijzonder. Jongeren zijn vaak tegelijkertijd kinderen (ze 
zijnn bijvoorbeeld verplicht tot onderwijsdeelname en hebben recht op bescherming), 
tienerstieners (sociaal gedefinieerd als lastig, humeurig, rebels of gevaarlijk) en jong volwassenen 
(aangeduidd met epitheta als de toekomst hebbend en energiek). Jongeren zijn niet 
eenduidigg en netjes aan de ene kant (kind) en evenmin eenduidig en netjes aan de andere 
kantt van de volwassene-kinddichotomie te plaatsen. "The boundary separating child and 
adultt is a decidedly fuzzy one. Adolescence is an ambiguous zone within which the 
child/adultt boundary can be variously located according to who is doing die categorizing. 
Thus,, adolescents are denied access to the adult world, but they attempt to distance 
themselvess from the world of the child. At the same time they retain some links with 
childhood.. Adolescents may appear threatening to adults because they transgress the 
adult/childd boundary and appear discrepant in 'adult' spaces." (Sibley, 199S, p. 34-35). 

Dezee tussenpositie maakt duidelijk dat de grenzen van de twee afzonderlijke delen van 
dee dichotomie arbitrair en betwistbaar zijn en dat er andere discursieve formaties zijn dan 
diee van een veilige vrije jeugd38.Er bestaan ogenschijnlijk tegenstrijdige beelden van jeugd. In 
eenn artikel over de 'moral landscapes of childhood' schetst Valentine (1996a) hoe de 
geschetstee dominante verbeelding tegelijkertijd onder druk staat van gewelddadige incidenten 
waarbijj  kinderen zelf betrokken zijn. 

Jenkss (1996, in Holloway & Valentine, 2000b) laat zien dat er al lange tijd twee van 
elkaarr verschillende manieren zijn waarop er over kinderen en jongeren gedacht en 
geschrevenn wordt: de kindertijd zou Dionysisch of Apollinisch39 zijn, met andere woorden 
kinderenn kunnen 'devils' of 'angels' zijn (Valentine, 1996a). Het Dionysische beeld van de 
jeugdd ontstond als eerste. Vanuit dit gezichtspunt gezien zijn kinderen kleine schurken, 
ondeugendd en onhandelbaar. Apollinische gezichtspunten ontstonden later, in de 18de 
eeuw.. Dan worden kinderen afgeschilderd als kleine schatjes, die als onschuldige wezentjes 
geborenn worden. Deze ideeën zijn bijvoorbeeld terug te vinden in de groeiende 
bezorgdheidd over onderwijs voor en het welzijn van kinderen aan het einde van de 19ste 
eeuw,, en ze zijn in overeenstemming met de kenmerken van de hierboven geschetste 
conceptualiseringg van de universele jeugdfase. 

Voorr jongeren in onze samenleving betekent dit, dat ze enerzijds gerepresenteerd 
wordenn als Apollinische schatjes die risico's lopen en bescherming nodig hebben, en dat ze 
anderzijdss verbeeld worden als Dionysische schurken die zelf een risico vormen. Dit is 
terugg te zien in bijvoorbeeld de wijze waarop plaatsen waar jongeren rondhangen als 
gevaarlijkk gedefinieerd worden en in de angsten die er in de samenleving zijn rond het 
uitgaansgedragg van tieners. 

388 Voor een kritische bespreking van het gebruik van dichotomieën zie Bondi (1998), Derrida (1974; 1978; 
1981)) in Burr (199S, pp. 105-108). 
J'' Apollinisch (gevormd van Apollo, wiens naam mogelijk 'verdrijver van het kwaad' betekent] betekent hier: 
evenwichtigg beheerst, harmonieus. Wordt gebruikt tegenover Dionysisch. Dionysisch betekent door 
vervoeringg bewogen, uitbundig (Van Dale, twaalfde druk, 1993). Apollo, de zoon van Zeus, was de god van 
wett en orde. Hij was de beschermer van dichtkunst en zang — hij stond aan het hoofd van de negen Muzen — en 
hijj  was met name bekend door zijn orakel in Delphi. Dionysos (Bacchus, Liber) was de god van de 
vruchtbaarheidd in de natuur, maar meer in het bijzonder van de wijnstok. Hij was vooral populair — onder het 
volkk — vanwege zijn (Dionysos)feesten die met grote uitgelatenheid werden gevierd (Hoffmann, 1978). 
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PUBLIEKK DOMEIN ALS VOLWASSENENRUIMTE EN APARTE JEUGDDOMEINEN 

Dee geschetste hegemoniale betekenis van jeugd wordt ruimtelijk ge(re)produceerd40. In de 

19dee eeuw bijvoorbeeld was met name in de middenklasse sprake van een scheiding van 

domeinenn tussen mannen en vrouwen. Waar het publieke domein het domein van de man 

was,, was het private domein de plaats van vrouwen. De plaats van het kind werd vanaf dat 

momentt dan ook vooral bij de moeder thuis en niet in de werkplaats (Aitken, 1998; 

Hubbard,, 1999). Met de suburbanisatie van huishoudens werden kindertijd en jeugd 

bovendienn hoe langer hoe meer een suburbaan concept. De ontstaansgeschiedenis en de 

huidigee sociaalruimtelijke structuur van suburbane woonomgevingen vormen en 

reflecterenn opvoedkundige (en patriarchale) structuren. "In Western societies and 

especiallyy those of die middle class, the city has developed from a public space to a private, 

adultt place, one which they, as children have littl e access to (...) Thus the history of the 

cityy is marked by a developing segregation of space in terms of class, gender and, most 

importantlyy for our purposes, age."41 (James et al., 1998, pp. 48-49). 

Eenn concreet voorbeeld wordt gegeven door Mille r (1995) in een studie naar 

vrijetijdsbestedingg in een suburbane omgeving. Het ideaalbeeld van een suburbane 

woonomgevingg is altijd gekoppeld aan een beeld van het huis als de plek voor de vrouw en 

dee kinderen. Het gezin was volgens haar van bijzondere betekenis. In samenhang met de 

prominentee positie van het gezin werd ook de vrijetijdsbesteding beschouwd als 

gezamenlijkee familieactiviteit. De sociaalruimtelijke structuur van suburbane gebieden 

promoot,, door een gebrek aan publiek domein, het eigen huis als prominente plaats en het 

belangg van vrijetijdsbesteding in huis. Dit heeft isolatie van het gezin tot gevolg. Ook kan 

gewezenn worden op de speciaal voor kinderen en jongeren ontworpen kinderdomeinen, 

institutionelee plaatsen zoals school, speeltuin en nog recenter de eigen kamer (Karsten, 

2002a). . 

Dezee ruimtelijke structurering van 'jeugd' is, zoals op basis van de uiteenzetting over 

representatietheorieënn en de discursieve benadering geconcludeerd kan worden, een 

'selectieve'' representatie. Selectief in die zin dat dominante representaties geproduceerd 

zijnn door bepaalde groepen om bepaalde redenen. Op deze manier kunnen alledaagse 

plaatsenn dus gezien worden als het product van pogingen door dominante culturele 

groepen,, zoals volwassenen, ruimte te territorialiseren (Valentine, 1996b). Plaats en de 

relatiess tussen jongeren en plaatsen zijn onderdeel van een complexe culturele politiek (zie 

bijv.. Hajer, 1997; Hajer & Halsema, 1997b). 

Verschillendee auteurs wijzen wat dit betreft op de marginale positie van jongeren in 

openbaree ruimte. James, Jenks en Prout (1998, p. 37) definiëren de 'kindertijd' als: "that 

statuss of personhood which is by definition often in the wrong place." Openbare ruimte 

wordt,, zowel vanuit een Apollinische als vanuit een Dyonisische verbeelding, gezien als 

ruimtee voor volwassenen waarin geen plaats is voor jongeren (zie bijv. Aitken, 1998; 

Massey,, 1998; Valentine, 1996b). 

400 Met hegemonie wordt hier verwezen naar een bepaalde mate van consensus in de acceptatie van bepaalde 
ideeënn en waarden. Zie: Holloway & Hubbard (2001, p. 180). Vgl. hegemoniaal discours. 
411 Zie 'sequestration of experience' (Giddens, 1991). 
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Ideeënn van Foucault over de spreiding van macht over alledaagse plaatsen en instituties 
kunnenn gebruikt worden om deze regulatie van het tijdruimtelijk handelen van jongeren te 
beschrijven.. Verschillende plaatsen in de samenleving worden gekarakteriseerd door 
machtsrelatiess die zichtbaar worden in controle en disciplinering (Holloway & Hubbard, 
2001,, p. 187; vgl. Gregory, 1996)42. Voor de positie van jongeren valt bijvoorbeeld te 
denkenn aan het huis als plaats waar het gedrag van jongeren continu gereguleerd wordt 
doorr regels en straffen en waar goed gedrag beloond kan worden door bepaalde privileges 
tee geven als aan gestelde voorwaarden is voldaan, zoals televisiekijken als het huiswerk af is. 

Behalvee in privé-plaatsen wordt het gedrag van jongeren gereguleerd in openbare en 
semi-openbaree plaatsen. De camera's op uitgaansplekken in steden en veiligheidscamera's 
inn winkels en bioscopen kunnen worden opgevat als continue surveillance ter voorkoming 
vann deviant gedrag. Sibley (1995; zie ook Karsten & Pel, 2000) laat bijvoorbeeld zien hoe 
tienerss worden geweerd uit geprivatiseerde winkelcentra door de veiligheidsdienst als hun 
uiterlijkk en gedrag niet passen binnen de lokaal geldende regels en normen. 

Eenn ander voorbeeld komt naar voren uit een studie van Lees (2000) in de Verenigde 
Staten,, dat ingaat op de pogingen van volwassenen om plaatsen te ontwerpen die voor 
jongerenn onaantrekkelijk zijn om zodoende het gebruik van deze openbare ruimtes te 
ontmoedigen.. Ze beschrijft hoe winkeliers er alles aan doen om jongeren van de stoep voor 
hunn winkels te weren. De installatie van zogenaamde 'soundscapes', luidsprekers waar 
klassiekee muziek uit buldert, vormt één van de strategieën. Verder beschrijft Lees (2000), 
hoee een skateplek verbannen werd naar een zeer onaantrekkelijke, onveilige plaats aan de 
randd van de stad. Jongeren zijn op deze manier onderdeel van regulatienetwerken en zij 
gevenn op hun beurt vorm aan de relatie die ze hebben met plaatsen en aan de wijze waarop 
zee plaatsen gebruiken . 

Dezee controle en bijbehorende disciplinering van het gedrag tot normaal gedrag wijzen, 
tenn slotte, op territoriaal geformuleerde waarden en normen. Recentelijk is er binnen de 
geografiee ruim aandacht voor de wijze waarop morele oordelen verbonden zijn met ruimte 
(Aitken,, 1998; Cresswell, 1994; Hubbard, 1999). Morele geografie gaat over de acceptatie 
vann bepaalde mensen en bepaald gedrag in bepaalde plaatsen: "concern assumptions about 
whatt is right or wrong, just or unjust, good or bad, these assumptions, it is suggested, 
differr from place to place (...)" (Hubbard, 1999, p. 211). In 'Familyfantasies and community 

spacespace laat Aitken (1998) bijvoorbeeld zien, dat het samenvallen van 'community space' 
mett 'family space' in bepaalde suburbane gebieden resulteert in het weren van mensen uit 
dezee woonwijken, die uitstralen er geen Tamiliy values' op na te houden . Gedrag dat in 
eenn bepaalde plaats passend is, kan in een andere plaats 'transgressive' of 'out of place' zijn. 

422 Vgl. Term 'disciplinary power' Foucault (1977). 
433 Het gaat hier niet alleen om regulatie in termen van wetgeving en de staat, maar ook om regulatie en 
'normalisatie'' buiten formele wetgeving om, organisaties en instituties in de vorm van dominante ideeën over 
gedragg en daarmee een vorm van zelfcontrole. Mensen houden hun eigen gedrag in de gaten op basis van ideeën 
overr wat in bepaalde plaatsen gepast is. 
444 Vgl. Hubbard, 1999 (p. 166). "The idea that streetprostitution was an assault against 'public' decency was 
frequentlyy restated, with resident women and children, not the prostitutes themselves, depicted as the 
vulnerablee 'victims' of street prostitution. The idea that the visibility of street prostitutes was corrupting the 
locall  community, and, more especially, virtuous women and children, thus appeared as a fundamental impetus 
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Dee in deze paragraaf behandelde ideeën over machtsrelaties en discoursen dragen bij aan 
hett kader om de verschillen in ervaring, gebruik en perceptie van alledaagse plaatsen door 
jongerenn en ouders te begrijpen. 

2.44 Structuu r en 'agency ' 

Hett werk van Foucault is van grote invloed op de poststructurele theorie en 

discoursanalytischee benaderingen in het bijzonder. Zijn ideeën zijn ook van verschillende 

kantenn bekritiseerd (Burr, 199S; Hajer, 1995; Hall, 1997). Waar in vergelijking met 

structuralistischee benaderingen (zie bijvoorbeeld de semiotiek van De Saussure in par. 

2.3.1)) individueel handelen een plaats heeft in zijn denken, is het in de discursieve 

benaderingg van Foucault het discours dat kennis produceert en zijn het niet de individuen 

('subjects')) die dit doen. Individuen handelen binnen de context van 'discursive formation' 

enn het 'regime of thruth'. 

'Agency'' moet bekeken worden binnen de context van discoursen die handelen 

mogelijkk maken en belemmeren (Hajer, 1995, p. 50). Hajer (1995, p. 48) benadrukt dat in 

hett gezichtspunt van Foucault discoursen meer zijn dan een 'set of signs', ze bevatten ook 

internee regels, die maken dat discoursen functioneren als een structuur voor het gedrag van 

individuenn op de manier van Giddens, die dat in zijn structuratietheorie 'duality of 

structure'' heeft genoemd (zie Giddens, 1984). Het is volgens Hajer (vgl. Burr, 1995; Hall, 

1997)) vooral de beperkende werking van discoursen die Foucault belicht. Wat kan er 

gezegdd worden over de 'enabling' werking van discoursen? 

Aann de hand van de structuratietheorie van Giddens (1984) wordt in paragraaf 2.4.1 op 

dezee vraag nader ingegaan. Vervolgens wordt in het licht van de theoretische noties over 

handelingsvrijheidd de in de vorige paragraaf geschetste relatie tussen jongeren en plaats 

opnieuww bekeken: de hegemonie van publiek domein als plaats van volwassenen wordt 

bekritiseerdd (par. 2.4.2). 

2.4,11 Structuratietheori e 
Hett is de vraag of er binnen de discoursbenadering van Foucault en in meer algemene zin 

binnenn de poststructurele theorie plaats is voor het begrip 'human agency', of met andere 

woordenn de capaciteit "to make a difference"( Giddens, 1984, p. 14). Met 'human agency' 

wordtt hier verwezen naar de mogelijkheden die individuen hebben om de situatie waarin 

zijj  zich bevinden te veranderen en op een creatieve wijze te reageren op sociaalruimtelijke 

belemmeringen. . 

Alss individuen en de dingen die het object van hun kennis vormen geconstrueerd zijn in 

discoursen,, dan lijk t het erop dat er meer 'agency' toegewezen wordt aan het discours dan 

aann individuen. Burr (1995, p. 90) noemt dit echter een extreem gezichtspunt. Een 

gezichtspuntt dat verworpen wordt door constructivistische auteurs die zich bezighouden 

mett verandering. Verandering, in deze laatste visie, is mogelijk doordat actoren in staat zijn 

dee discoursen die hun leven bepalen kritisch te bekijken en naar gelang de individuele 

bedoelingen,, discoursen respectievelijk te claimen of te bestrijden. Ook in Foucaults 

too the organisation of a predominantly male Street Watch campaign justified in terms of maintaining 
'communityy safety'". 
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discursievee aanpak - hoewel zijn aandacht vooral uitging naar de beperkende werking van 
discoursenn — was verandering mogelijk door "'opening up' marginalized and repressed 
discourses,, making them available as alternatives from which we may fashion alternative 
identities""  (Burr, 1995, p. 90). 

Hoee de relatie tussen individu en samenleving, 'agency' en structuur, kan worden 
begrepenn is al lange tijd onderdeel van debat in de sociale wetenschappen (zie bijv. Bauder, 
2001;; Burr, 1995; Chouinard, 1997; ClokeetaL, 1991; Giddens, 1984; Thrift, 1983). De 
conceptenn 'agency' en 'structuur' zijn te herleiden tot verschillende theorieën over de 
dynamiekk van maatschappelijke veranderingen. Deze theorieën beschrijven enerzijds hoe 
structurelee kenmerken van een maatschappij de mogelijkheid van actoren om 
veranderingenn teweeg te brengen mogelijk maken en beperken. Anderzijds belichten ze 
hoee praktijken gangbare sociale relaties of structuren versterken of uitdagen (Chouinard, 
1997,, p. 364). De concepten spelen een belangrijke rol in de sociale wetenschappen én in 
ditt onderzoek aangezien ze een beter beeld geven van de machtsuitoefening in de 
samenlevingg en de manier waarop verschillende groepen de heersende machtsrelaties 
proberenn aan te vechten. De theoretische scheiding tussen 'agency' en sociale structuren is 
belangrijkk om cultuurpolitieke strategieën met betrekking tot 'empowerment' van 
jongerenn zichtbaar te maken (vgl. Bauder, 2001). 

Giddenss is een van de auteurs, die de dichotomie tussen 'agency' en structuur kritisch 
bespreekt45.. Actor en structuur zijn in de structuratietheorie van Giddens onderling 
verbondenn in sociale praktijken: zij kunnen niet als gescheiden eenheden worden opgevat 
zoalss lange tijd is gebeurd binnen de sociale wetenschappen . Het handelingsbegrip 
'agency'' vooronderstelt een notie van structuur in plaats van hieraan tegengesteld te zijn, 
enn het structuurbegrip vooronderstelt op zijn beurt een notie van het handelen. 

Inn de structuratietheorie worden mensen gezien als kundige actoren die doelgericht en 
reflexieff  handelen. Mensen zijn in staat beslissingen te nemen, keuzes te maken. Achter het 
handelenn van mensen gaan motivaties schuil en reflectie op het handelen leidt in een 
continuu proces tot het sturen en bijsturen van het handelen. Het is belangrijk dat in 
Giddens'' visie dit doelgericht handelen (intentioneel) onbedoelde gevolgen kan hebben en 
datt er niet-onderkende voorwaarden aan vooraf gaan. De kennis, die mensen hebben van 
hethet handelen, is begrensd (zie ook par. 2.3). Onbedoelde en onvoorziene gevolgen van het 
menselijkk handelen zijn van groot belang voor het sociale leven (Munters et al., 1985, 
p.47).. Onbedoelde gevolgen van sociale praktijken zijn betrokken bij de sociale 
reproductiee en worden op deze manier ook voorwaarde voor het handelen. Het is zo dat 
dee dagelijkse activiteiten van sociale actoren altijd structurele eigenschappen van sociale 
systemenn produceren en reproduceren. (Giddens, 1984, p.24). 

Mett andere woorden, de structuratietheorie benadrukt, dat sociale praktijken en 
structurenn onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Op het moment dat sociale praktijken 
geproduceerdd worden, worden sociale structuren gereproduceerd. "Actoren handelen 
doelbewust,, maar reproduceren daarbij ongemerkt structuren. Structuren beïnvloeden het 
gedragg van actoren maar worden tegelijkertijd ook gereproduceerd of gewijzigd." 

455 Of voluntarisme versus functionalisme/structuralisme; of subjectivisme versus objectivisme (Giddens, 1984). 
466 Zie functionalistische, structuralistische aanpakken enerzijds en interpretatieve aanpakken anderzijds. 
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(Wissink,, 2000, p. 57). Door de wederkerigheid van 'human agency', sociale systemen en 

socialee structuur te benadrukken is de dichotomie vervangen door een dualiteit: "(. . .) the 

structurall  properties of social systems are both medium and outcome of the practices they 

recursivelyy organize." (Giddens, 1984, p.25)47. 

Dee dualiteit van structuur is op deze manier verbonden met sociale productie en 

reproductiee (Thrift, 1983). Sociale productie heeft te maken met de manier waarop het 

socialee leven geproduceerd wordt door mensen in sociale praktijken. Mensen creëren 

betekeniss binnen bepaalde sociaalruimtelijke settings en daarom bestaan sociale systemen 

niett los van de activiteiten die ze omvatten. Het begrip sociale reproductie wijst 

daarentegenn op de manier waarop het sociale leven een op routine gebaseerd structureel 

karakterr krijgt. Actoren reproduceren de institutionele/structurele vormen van interactie 

grotendeelss routinematig en reflexief. Deze routinematige handelingen komen echter tot 

standd in specifieke, tijdruimtelijke omstandigheden. Elke (re)productie van regels en 

middelenn vindt plaats onder nieuwe en mogelijk veranderde omstandigheden. Met deze 

voortdurendee beweging van productie en reproductie van het sociale leven, is volgens de 

structuratietheoriee de mogelijkheid tot verandering in potentie altijd aanwezig. 

Hett verschil tussen systemen en structuren in de structuratietheorie is van groot belang. 

Systemenn — net als agency en het proces van structuratie — worden opgevat als concrete 

socialee relaties die in tijd en ruimte bestaan. Structuren kunnen worden geschetst als 

abstracte,, virtuele achterliggende regels en middelen. Bauder (2001, pp. 280-281) 

beschrijftt dat het idee dat structuren zouden bestaan buiten een tijdruimtelijke context veel 

kritiekk heeft ontvangen van bijvoorbeeld postmoderne en poststructurele geografen. Zij 

wijzenn een allesomvattend, niet-ruimtelijk, maatschappelijk organisatieprincipe af. 

Structuurr heeft in Giddens structuratietheorie geen bestaan buiten het handelen. Onder 

structuurr verstaat Giddens de recursief georganiseerde regels en middelen die individuen 

gebruikenn in de diversiteit van tijdruimtelijke contexten van het dagelijks leven: "Rules and 

resources,, recursively implicated in the reproduction of social systems. Structure exists 

onlyy as memory traces, the organic basis of human knowledgeability, and as instantiated in 

action""  (p. 377). Structuren bestaan alleen als eigenschappen van systemen en sociale 

praktijkenn (Wissink, 2000, p. 57). Structuren 'bestaan' dus niet buiten individuen om; ze 

bestaann op het moment dat ze in interactie worden geactualiseerd. 

Socialee praktijken vormen voor Giddens de basis; zij constitueren zowel het individu als de samenleving. 
DezeDeze sociale praktijken spelen zich af in begrensde tijdruimtelijke settings. Het dagelijks leven bestaat dan ook 
uitt tijdruimtelijke routines, tijdruimtelijke gedragspatronen in termen waarvan activiteiten van mensen 
georganiseerdd zijn. Deze sociale praktijken vormen de beste ingang om sociale systemen te bestuderen 
(Giddens,, 1987, p. 39). De samenleving bestaat in Giddens ogen uit sociale systemen die structurele 
eigenschappenn hebben. Sociale systemen bestaan alleen als gebeurtenissen zich gestructureerd door tijd en 
ruimtee voordoen. Sociale systemen zijn "reproduced relations between actors or collectivities, organized as 
regularr social practices (p. 25)". Sociale systemen omvatten dus de in tijd en ruimte gesitueerde praktijken van 
individuenn welke gereproduceerd zijn - zich uitstrekken - door tijd en ruimte. Deze sociale systemen binden 
'contexten'' van 'presence' met contexten van 'absence'; dit betekent, dat hetgeen mensen op een bepaald 
momentt en op een bepaalde plaats doen, is verbonden en vergelijkbaar met hetgeen mensen eerder deden. 
Dezee sociale systemen bestaan dus in tijd en ruimte voor zolang de aan hun vorming ten grondslag liggende 
interactiess van moment tot moment gereproduceerd worden met behulp van de structurerende eigenschappen 
vann de systemen (zie Munters et al., 1985, p. 86). Een voorbeeld van zulke systemen zijn organisaties. 
Institutiess zijn daarentegen praktijken die gedurende lange tijd door structuren worden gestructureerd (zie 
Wissink,, 2000, p. 58). 
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Hoewell  er uit verschillende richtingen kritiek is op de structuratietheorie van Giddens, 

heeftt de theorie het debat over de rol van structuur en handelen in de kritische sociale 

geografiee beïnvloed (Chouinard, 1997; Cloke et al., 1991; Soja, 1989). De 

structuratietheoriee vindt veel navolging in bijvoorbeeld onderzoek naar de ruimtelijkheid 

vann het dagelijks handelen van verschillende groepen mensen (zie bijv. Droogleever 

Fortuijn,, 1993; Karsten, 1992) en in onderzoek naar ruimtelijk beleid (zie bijv. De Vries, 

2002;; Wissink, 2000). 

Eenn belangrijk element van de structuratietheorie voor het onderzoek naar de relatie 

tussenn jongeren, ouders en plaats is de incorporatie van de mogelijkheden van individuen 

'too make a difference' (Giddens, 1984, p. 14) en tegelijkertijd de erkenning dat de 

sociaalruimtelijkee context hen beperkingen oplegt. Structuren stellen niet alleen grenzen 

aann het menselijk handelen, maar bieden het menselijk handelen tevens mogelijkheden. 

Mett de 'dialectic of control' maakt Giddens duidelijk dat machtsuitoefening deel is van 

hett handelen. Macht in sociale systemen — die zich kenmerken door een bepaalde mate van 

continuïteitt in tijd en ruimte — veronderstelt gereguleerde relaties van autonomie en 

afhankelijkheidd tussen actoren in een bepaalde interactie-context. Maar, alle vormen van 

afhankelijkheidd bieden mogelijkheden aan de minder machtigen om de activiteiten van de 

machtigenn te kunnen beïnvloeden (Giddens, 1984, pp. 14-16). 

Inn de huidige kritische geografische stromingen is er veel aandacht voor de beïnvloeding 

vann de dialectische relatie tussen structuur, sociale systemen en handelen door sociale 

verschillenn zoals klasse, etniciteit, leeftijd en seksualiteit en natuurlijk door de 

ruimtelijkheidd van sociale processen4 . "( . . .) we now have conceptions of structure and 

agencyy as a complex set of prisms — with class structure and agency overlain by gendered, 

raced,, sexualized, and ableized sets of social relations, practices, and identities. Peoples' 

capacitiess to effect social change are, then, the outcome of processes of identity formation 

andd practice which are constantly negotiated within multiple and qualitatively different 

powerr structures with associated differences in the kinds of social agents that can be 

created.. The 'dialectical dance' of structure and agency unfolds on these divergent but 

alwayss overlapping planes of social process." (Chouinard, 1997, p. 373) . 

Dee aandacht voor de deconstructie van en de gefragmenteerde en niet constante aard 

vann beelden, representaties en kennis in de sociale wetenschappen heeft er voor gezorgd 

datt de kritische geografie de wijze waarop het handelen sociaal geconstrueerd is in tijd en 

ruimtee in beschouwing neemt: "(...) in particular, at how peoples' socially and spatially 

situatedd knowledges and cultures help to 'filter' and 'mold' peoples' capacities to contest 

orr perpetuate the power relations of structures that prevail in different places." 

(Chouinard,, 1997, p. 372). 

488 Verschillende auteurs wijzen op het belang dat er binnen de structuratietheorie van Giddens wordt gehecht 
aann (tijd) en ruimte in de structurering van sociale relaties (zie bijv. Soja, 1989). Verder heeft de 
structuratietheoriee duidelijk gemaakt dat men als onderzoeker aandacht zou moeten besteden aan de wijze 
waaropp betekenissen gerepresenteerd worden (en juist niet gerepresenteerd worden) en hoe bepaalde sociale 
praktijkenn en relaties gelegitimeerd zijn. Dit sluit aan bij hetgeen in paragraaf is geschetst. 

Inn tegenstelling tot de benadrukking van de klasse structuur en handelen uit de vroege Marxistische geografie 
vann de vorige eeuw. Dit gezichtspunt is gebaseerd op kritiek vanuit postmoderne en feministische geografie. 
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Ikk wil me aansluiten bij deze erkenning van de heterogene aard van het sociale leven, 

datt gespleten wordt door gender, etniciteit, klasse, culturele en ruimtelijke verschillen. Ik 

gebruikk de structuratietheorie niet als een 'grand theory', maar als 'sensitising device' voor 

empirischh onderzoek (Giddens, 1984; Soja, 1989)50. Verder worden de theoretische 

conceptenn van handelen en structuur gekoppeld aan de begrippen discours en identiteit. 

Hierdoorr kunnen de theoretische begrippen van handelen en structuur verbonden worden 

mett de empirische context van representatie en identiteitsvorming van jeugd en de plaatsen 

diee zij gebruiken. Voor dit onderzoek betekent dit dat zowel de ervaringen van jongeren 

watt betreft de mogelijkheid om succesvol met de heersende machtsrelaties in de lokale 

omgevingg om te gaan, als de macht van hegemoniale discoursen om hen het zwijgen op te 

leggenn in acht moeten worden genomen. In de volgende paragraaf zal ik aan de hand van 

voorbeeldenn hierbij stilstaan. 

2.4.22 Publie k domei n als plaat s van volwassene n 'revisited ' 
Inn deze paragraaf sta ik stil bij de manier waarop de alledaagse tijdruimtelijke handelingen 
vann jongeren de dominante betekenis en het normale gebruik van plaats kunnen uitdagen 
enn hierdoor bedoeld of onbedoeld machtsrelaties kunnen veranderen (vgl. Holloway & 
Hubbard,, 2001, p.208-217). In zekere zin refereert dit aan de hierboven aangehaalde 
opvattingg van Foucault en Giddens dat macht overal in de alledaagse praktijk aanwezig is. 
Individuenn — zo ook jongeren — hebben een bepaalde mate van bewegingsvrijheid en 
'agency'' om het alledaagse leven naar hun hand te zetten (James et al., 1998; Prout & 
James,, 1990; Qvortrup et al., 1994). Dagelijks vindt er 'strijd' plaats over tijdruimtelijk 
handelenn in onderhandelingen tussen jongeren en hun ouders (zie bijv. Holloway & 
Hubbard,, 2001; Matthews et al., 1999; 2000a; Punch, 2000; Sibley, 1995; Valentine, 
1996b;; 1996a; 1997b). Een bepaalde conceptualisering van plaats ligt hieraan ten 
grondslag. . 

Inn het kader van de besproken representatietheorie en discursieve benadering is gewezen 

opp de territoriale regulatie van het tijdruimtelijk handelen van jongeren. De geschetste 

relatiee tussen jongeren en plaatsen is ingebed in een collectieve verbeelding van jeugd als 

nog-niet-voll  wassen. Er zijn verwachtingen over de identiteit van jongeren, meer concreet 

overr datgene wat jongeren en kinderen kunnen op een bepaalde leeftijd, soms vastgelegd in 

wetten. . 

Jongerenn mogen niet op een brommer rijden voor ze zestien zijn, mogen niet de school 

verlatenn voor ze zestien zijn, mogen geen alcohol drinken voor ze zestien zijn, mogen niet 

autorijdenn voor ze achttien zijn, niet trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan 

voorr ze achttien zijn, enzovoorts. Op het niveau van de samenleving hebben deze normen 

hett effect dat jongeren in principe onderworpen zijn aan het gezag van volwassenen. 

Dee invloed van ouders is belangrijk voor het stellen van regels over acceptabel gedrag 

opp bepaalde momenten in huis. Het huis kan opgevat worden als plaats waar de waarden 

vann ouders dominant zijn en de bewegingsvrijheid van jongeren begrensd wordt door 

500 Giddens {1984) schrijft zelf dat de structuratietheorie als ontologie te simplistisch is om de complexiteit van 
hett sociale leven te schetsen. 
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ouderss vanuit overwegingen betreffende de persoonlijke ontwikkeling van jongeren tot 
zelfstandigee individuen. Dit uit zich bijvoorbeeld in regels over de tijd waarop jongeren 
naarr bed moeten, over de tijd waarop ze huiswerk moeten maken, over hoe lang er naar de 
televisiee mag worden gekeken of er achter de computer mag worden doorgebracht. 

Dezee interpretatie verwijst naar het feit dat het volwassenendiscours dat van kinderen 
domineertt (Holloway & Hubbard, 2001; Sibley, 1995; Valentine, 1996b). Het idee van het 
overall  aanwezige toezicht van volwassenen is echter eenzijdig. Jongeren en kinderen zijn in 
staatt hun eigen plaats te creëren in huis. Jongeren geven bijvoorbeeld hun kamer een eigen 
betekeniss door muren te bekleden met posters en eigen muziek te draaien. Hiermee 
creërenn ze als het ware de grenzen van hun eigen ruimte. 

Inn de openbare ruimte is duidelijker zichtbaar dat jongeren het gezag van volwassenen 
betwistenn bijvoorbeeld door het eerder aangehaalde rondhangen van jongeren op straat. 
Hoewell  straten als openbare ruimte worden beschouwd, zouden ze voor jongeren wel eens 
éénn van de weinige plaatsen kunnen zijn waar ze zelfstandig zonder direct toezicht van 
volwassenenn kunnen verblijven (Hazekamp, 1985; Lieberg, 1997; Valentine, 1996b). 
Behalvee rondhangen kunnen ook de informele vormen van institutionalisering van 
openbaree ruimte als speelplek voor de jeugd door de installatie van zelfgemaakt 
voetbaldoelenn op een lokaal grasveldje als voorbeeld dienen. Lieberg (1997) laat zien dat 
jongerenn actief tijdelijk openbare ruimte 'privatiseren'. Ze zoeken plaatsen waar ze zelfde 
regelss bepalen, onafhankelijk van volwassenen, buurtbewoners zowel als ouders. Het 
samenzijnn van jongeren op straat fungeert op deze wijze als onbewuste of doelbewuste 
aanvall  op het publiek domein als 'volwassenenruimte'. Wat volwassenen, ouders incluis, 
zorgenn baart. 

Inn de aangehaalde voorbeelden zijn mogelijkheden tot 'conflict' wel degelijk aanwezig. 
Dee als eigen territorium gemarkeerde kamer van jongeren kan bijvoorbeeld door ouders 
slordigg gevonden worden. Ook de muziekstijl en de soort muurdecoratie vallen soms niet 
inn goede aarde bij ouders. De eigen ruimte kan dan ingeperkt worden doordat ouders 
regelss opleggen over het schoonmaken van de kamer, over de tijden waarop muziek 
gedraaidd mag worden, enzovoorts. Onderkenning van 'conflict', van meervoudige 
plaatsidentiteiten,, betekent dat het perspectief van óf volwassenenruimte óf 
jeugddomeinenn moet worden ingeruild voor een perspectief dat beide verenigt. 

Kinderenn — en jongeren zeker — kunnen natuurlijk onderhandelen over de grenzen van hun 
zelfstandigee bewegingsvrijheid of opgelegde grenzen overschrijden en hun ruimtegebruik 
zoo zelfstandig bepalen. Deze haast routinematige uitdaging van de manier waarop het 
ruimtegebruikk van jongeren wordt bepaald en begrensd door dominante ideeën 
(representaties(representaties van plaats), kan worden beschreven als 'transgression'. In elk geval is het 
duidelijkk dat aan de relatie van jongeren met plaats — hun tijdruimtelijk handelen -
onderhandelingenn ten grondslag liggen tussen jongeren en ouders. Achter de 
territorialisatiee van plaats en de pogingen om plaatsen te ordenen gaat een complexe strijd 
schuill  die in de traditionele tijdgeografie niet zichtbaar is. In de strijd om de 'sense of place' 
vann één groep op te leggen aan de 'sense of place' van een andere groep wordt de 
natuurlijkk lijkende aard van een plaats gewijzigd (Holloway & Hubbard, 2001, p. 217). Het 
iss belangrijk de context in de beschouwing van deze processen te betrekken, aangezien niet 
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elkee transgressie, niet elke verandering in het alledaagse leven van jongeren en in de relatie 

tussenn jongeren en plaatsen bestaande machtsrelaties wijzigen. "(. . .) it is necessary to 

acknowledgee that acts of resistance may be conservative in one place and radical in another, 

orr even contain elements of both simultaneously. Here then, we need to examine carefully 

thee way that power relations are constructed in the midst of a complex cultural politics in 

whichh the meanings and identities of place are fundamental." (Holloway & Hubbard, 2001, 

p.. 230; vgl. Hajer & Halsema, 1997a)5'. 

2.55 Naar een empirische analyse 
Inn het voorafgaande zijn grofweg twee hoofdlijnen te onderscheiden. Ten eerste heb ik het 

belangg van de context voor de bestudering van het alledaagse handelen van jongeren en de 

wijzee waarop hun gedrag gereguleerd wordt, willen benadrukken. Ook de ideeën van 

ouderss over een goede en veilige opvoeding kunnen niet onafhankelijk van de context 

bekekenn worden. Het zijn de noties van lokaal gesitueerde betekenis en lokaal verankerde 

alledaagsee praktijken die in dit onderzoek centraal staan. Tijdruimtelijke context bestaat 

niett buiten het handelen maar krijgt vorm door en in het handelen. 

Tenn tweede heb ik willen benadrukken dat individueel handelen verweven is met 

implicietee collectieve interpretatiekaders, of wel verbeeldingen, of wel discoursen. 

Kortom,, jongeren en ouders handelen niet vrijelijk , maar doen dit volgens bepaalde 

discursievee regels, die de relatie tussen jongeren en ouders en jongeren, ouders en plaatsen 

structureren.. Een discours wordt door mij opgevat als een min of meer coherent samenstel 

vann ideeën, concepten en praktijken door middel waarvan de wereld gerepresenteerd 

wordt,, empirische verschijnselen betekenis krijgen (zie Burr; 199S; Giddens, 1984; Hajer, 

1995;; Valentine; 2001). 

Dee noties enerzijds van het in een tijdruimtelijke context ingebedde handelen en 

anderzijdss van het discours duiden er op dat de wijze waarop geografen en andere sociale 

wetenschapperss 'plaats' en de relatie tussen mensen en plaatsen analyseren — hier geschetst 

aann de hand van de tijdgeografïe van Hagerstrand —, steeds verfijnder is geworden. In de 

tijdgeografiee werd ruimte naast tijd als beperkende context voor het handelen gezien. 

Geografiee is in deze traditie belangrijk voor de sociale theorie, aangezien alledaagse 

handelingenn zich noodzakelijkerwijs in concrete tijdruimtelijke contexten afspelen. Ruimte 

wordtt opgevat als een objectieve, fysieke oppervlakte met vastliggende kenmerken, 

waaraann bepaalde sociale categorieën zoals leeftijd, gender en sociaal-economische klasse 

wordenn verbonden. Sociale en persoonlijke identiteit worden in deze visie als vaststaande 

gegevenss en elkaar uitsluitende entiteiten opgevat. 

Dee tijdgeografie kan in de woorden van Soja (2000) opgevat worden als een 

'firstspace'-perspectieff  op ruimte. Ruimte en de relaties tussen mens en plaats worden 

bestudeerdd "as a set of materialized "spatial practices" that work together to produce and 

reproducee the concrete forms and specific patternings of urbanism as a way of life. Here 

cityspacee is physically and empirically perceived as form and process, as measurable and 

511 Vgl. concept 'tactics' van De Certau (Crang & Thrift, 2000). 
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mappablee configurations and practices of urban life" (Soja, 2000, p. 10) . Dit 'fïrstspace'-

perspectieff  benadrukt dingen in de ruimte. 

Dee 'mental maps' en 'senses of place' duiden op een meer subjectief perspectief waarin 

dee ervaring met ruimte centraal staat. Soja (ibid.) noemt dit een 'secondspace'-perspectief. 

Vanuitt dit perspectief wordt ruimte gezien als een "mental or ideational field, 

conceptualizedd in imagery, reflexive thought, and symbolic representation, a conceived 

spacee of the imagination ( . . . )" (2000, p. 11). 

Inn de laatste paragrafen is vanuit een sociaalconstructivistisch kader en voortbordurend 

opp concepten uit de structuratietheorie van Giddens, een aantal kanttekeningen geplaatst 

bijj  de manier waarop de relaties tussen mens en plaatsen in de tijdgeografïe, in behaviorale-

enn humanistische stromingen beschreven zijn (beide perspectieven). Het begrip van plaats 

enn van de relatie tussen mens en plaats is de laatste decennia aanzienlijk veranderd. Plaatsen 

spelenn een actieve rol in de totstandkoming en reproductie van identiteiten . Bovendien 

producerenn sociale identiteiten en sociale relaties fysieke, sociale en symbolische plaatsen 

(Dearr & Wolch, 1988; Giddens, 1984; Gregory & Urry, 1985; Lefebvre, 1991; Pratt, 

1998;; Soja, 1985; 1989; Valentine, 2001). De relatie tussen mensen en plaatsen moet 

opgevatt worden als wederzijds geconstitueerd in plaats van als een reflectie van elkaar. Soja 

(ibid.)) schrijft hierover: "( . . .) such a pronounced concentration on real and/or imagined 

surfacee appearances places certain constraints on our ability to recognize cityspace — as well 

ass other forms of human spatiality — as an active arena of development and change, conflict 

andd resistance, an impelling force affecting all aspects of our lives. Viewed exclusively 

withinn these two modes of spatial thinking and epistemology, the spatial specificity of 

urbanismm tends to be reduced to fixed forms, whether micro or macro in scale, that are 

describedd and interpreted as the materialized products of what tend to be seen as non-

spatiall  processes: historical, social, political, economic, behavioral, ideological, ecological, 

andd so on. The intrinsic, dynamic, and problematic spatiality of human lif e is thus 

significantlyy muted in its scope and explanatory power. Cityspace is seen as something to 

bee explained, reduced to an outcome or product of essentially social action and intention. 

Onlyy rarely is it recognized as a dynamic process of (social) spatial construction, as a source 

ofof explanation in itself." (Soja, 2000, p. 11). 

Verderr is in dit hoofdstuk vanuit een sociaal constructivistisch perspectief het idee 

geschetstt dat plaats, individuen en groepen meervoudige identiteiten kunnen bevatten. De 

betekenissenn van jong-zijn, ouderschap en veilige en gevaarlijke plaatsen worden opgevat 

alss sociale constructies. Bovendien kunnen de identiteiten van individuen, groepen en 

plaatsenn niet afzonderlijk — los van andere identiteiten — bekeken worden. Jongeren en 

ouderss nemen op het zelfde moment posities in op basis van verschillende scheidslijnen — 

plaats,, leeftijd, gender, klasse, etcetera. De identiteit van jongeren ontwikkelt zich dus niet 

alleenn op basis van jong-zijn, maar tegelijkertijd onder invloed van de grenzen van andere 

522 'Perceivedspace', zie Lefebvre 1991, in: Soja, 2000, p. 10. 
533 Bauder, (2001, p. 282) spreekt van 'place-structure' aangezien alle sociale relaties verbonden zijn met 
concretee plaatsen. Volgens hem bestaan er tegelijkertijd verschillende ruimtelijke schalen van 'place-structure'. 
Dezee schalen van 'place-structure' representeren verschillende ideologieën en processen van identiteitsvorming 
(off  subjectvorming). 
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socialee categorieën \ Verder staan persoonlijke, sociale en ruimtelijke identiteiten altijd in 

relatiee tot anderen. Jeugd wordt geconstrueerd op basis van overeenkomsten en verschillen 

mett volwassenen en kinderen. Het huis wordt geconstrueerd op basis van overeenkomsten 

enn verschillen met buitenshuis ('relationality'). 

Sojaa gaat in zijn werk uit van een 'thirdspace'-perspectief. In dit perspectief verenigt hij 

dee 'firstspace'- en 'secondspace'- perspectieven, maar maakt hij tegelijkertijd de reikwijdte 

enn de complexiteit van de ruimtelijke verbeelding zichtbaar: "( . . .) the spatial specificity of 

urbanismm is investigated as fully lived space, a simultaneously real-and-imagined, actual-and-

virtual,, locus of structured individual and collective experience and agency." (Soja, 2000, 

p.. 11). Het is dit 'thirdspace'-perspectief, waarin Soja de hier beschreven perspectieven op 

plaatss combineert tot plaats als combinatie van fysieke, sociale en symbolische constructies. 

Di tt perspectief van heterogene of hybride ruimte biedt mogelijkheden voor de 

conceptiee van jongeren, ouders en plaatsen in dit onderzoek. Aandacht voor de 

verschillendee manieren waarop plaatsen tegelijkertijd gebruikt, ervaren en gerepresenteerd 

wordenn door zowel jongeren als ouders, wordt mogelijk door de openheid van dit 

perspectief.. Het dwingt tot aanvaarding van de complexiteit en van de meervoudigheid van 

hett concept 'identiteit'. Het verlegt de aandacht van de 'natuurlijkheid' van sociale en 

ruimtelijkee categorieën naar het proces van representatie. Het biedt de mogelijkheid om 

niett het hegemoniale discours van volwassenenruimte op de voorgrond te stellen, maar ook 

dee ruimteclaims van jongeren te incorporeren. 

Watt betekent dit theoretisch perspectief op mens en plaats meer concreet voor de 

vraagstellingg van het onderzoek naar de relaties tussen jongeren, ouders en plaatsen? 

Tenn eerste is de tijdruimtelijke context van groot belang voor het handelen van 

jongerenn en ouders en voor de relatie tussen jongeren en ouders. Deze context moet naast 

beperkendd ook als mogelijkheden scheppend worden beschouwd. 

Tenn tweede is de relatie tussen jongeren, ouders en plaatsen aanzienlijk complexer dan 

dee aan het begin van dit hoofdstuk geschetste tijdgeografie doet voorkomen. Behalve begrip 

vann het tijdruimtegedrag van jongeren, zoals geformuleerd in de tijdgeografie, zijn ook de 

ervaringenn van jongeren met verschillende plaatsen en de achterliggende collectieve 

interpretatiekaderss en ruimtelijke representaties van belang voor goed begrip van hun 

individuele,, sociaalruimtelijke netwerken. De wijze waarop ouders het sociaalruimtelijke 

netwerkk van jongeren reguleren op basis van bezorgdheid, gebeurt volgens bepaalde 

discursievee regels. De invloed van ouders kan niet alleen verklaard worden door te wijzen 

opp de machtige positie van de ouder, maar er moet ook gedacht worden aan de regels die 

onderdeell  zijn van de discursieve praktijk van het opvoeden, omdat deze de legitimiteit van 

dee positie van de ouder bepalen (vgl. Hajer, 199S, p.Sl). 

Alledaagss handelen is routinematig, maar wordt wel door individuen op specifieke 

manierenn geïnterpreteerd. Verder zijn niet alleen het gebruik en de ervaring met specifieke 

plaatsen,, maar ook de beweging of routes tussen plaatsen van belang om een goed beeld te 

krijgenn van de relatie tussen jongeren, ouders en plaats. 

Socialee categorieën, vgl. de begrippen 'ascribed identity' en 'sociale identiteit'. 
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Tenn derde is duidelijk dat aan de relatie van jongeren met plaats — de individuele 

sociaalruimtelijkee netwerken — onderhandelingen ten grondslag liggen tussen jongeren en 

ouders.. De 'senses of place' van individuen zijn niet allen gelijk. Wat door de ene persoon 

alss een gevaarlijke plaats wordt gezien, geldt voor de ander als een vertrouwde of 

avontuurlijkee plaats. In dit onderzoek naar relaties tussen jongeren, ouders en plaatsen zijn 

verschillendee 'senses of place' belangrijk. Zo is het mogelijk dat bepaalde plaatsen, zoals 

uitgaansplekken,, door ouders met vrees worden bekeken, terwijl dezelfde plekken voor 

jongerenn avontuurlijk of zelfs vertrouwd zijn. De territorialisatie van plaats en de pogingen 

vann zowel ouders als jongeren om plaatsen te ordenen, gaan gepaard met een complexe 

strijd,, die in de traditionele tijdgeografie niet zichtbaar is. Plaatsen herbergen meervoudige 

betekenissen.. Niet alleen de ruimtelijke kwaliteit van plaatsen wordt door jongeren en 

ouderss verschillend gewaardeerd, ook de grenzen ervan worden betwist. 

Tenn vierde verschillen de sotiaalruimtelijke netwerken van jongeren, de bezorgdheid 

enn (niet-)territoriale regulatiestrategieën van ouders niet alleen op basis van de onderlinge 

(machts)relatiee van jongeren en ouders. Het bestaan van verschillende sociale en 

ruimtelijkee identiteiten betekent dat er een heterogeen beeld van jeugd en ouderschap 

bestaat. . 

Tenn vijfde wil ik de complexiteit van de relatie tussen mensen en plaatsen in een 

netwerksamenlevingg accentueren. Voor het toekennen van betekenis aan en voor het 

gebruikk van plaatsen hanteert men collectieve representaties van plaats. De ontwikkeling 

vann een mondiale netwerksamenleving betekent dat in vergelijking met vroeger de 

betekeniss van plaats en de relatie tussen jongeren, ouders en plaatsen niet lokaal begrensd 

zijn.. Discoursen, geconstrueerd op verschillende hogere ruimtelijke schaalniveaus, kunnen 

lokaall  zichtbaar zijn. 

Ditt betekent bijvoorbeeld dat jongeren en ouders sociaalruimtelijke netwerken — 

waarinn 'mental maps' inbegrepen zijn — niet uitsluitend lokaal construeren. Zij verenigen 

kenniss van verschillende ruimtelijke schaalniveaus. Voor sociaalruimtelijke netwerken en 

onveiligheidsgevoelenss betekent dit dat deze niet alleen lokaal geconstrueerd zijn, maar 

tenminstee ook een 'global sense of the local' omvatten. 

Hett individuele, sociaalruimtelijke netwerk moet worden opgevat als een 

aaneenschakelingg van verschillende plaatsen, inclusief de bewegingen tussen plaatsen, 

waarinn de betekenissen op verschillende ruimtelijke schaalniveaus geconstrueerd zijn . 

Belangrijkk is dat deze individuele, sociaalruimtelijke netwerken, of individuele ruimtelijke 

ordeningg op een geaggregeerd niveau niet zo individueel is als ze misschien lijkt . Plekken 

enn woonmilieus worden bezet door jongeren, respectievelijk gezinnen, met gedeelde 

belangstellingenn en dezelfde leefstijlen. 

Hoewell  de samenstelling van een individueel sociaalruimtelijk netwerk een bepaalde 

matee van keuzevrijheid impliceert — Du Bois-Reymond et al. (1998) wijzen erop dat 

jongerenn op dit moment in de samenleving continu voor keuzes staan en hetzelfde geldt 

naarr mijn idee voor ouders — zijn machtsuitoefening, communicatie en sancties inherent 

aann het onderhouden van een sociaalruimtelijk netwerk. Plaatsen worden dus beschouwd 

555 In het volgende hoofdstuk wordt dit begrip samengevoegd met het idee van een 'nieuwe culturele geografie' 
enn een 'archipel van enclaves' van Hajer & Reijndorp (2001). 
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alss onderdeel uitmakend van netwerken van sociale relaties, sociale relaties die van macht 
doordrongenn zijn. 



3.. Veilig opgroeien en ruimte 
voorr de jeugd 
Dee relatie verkend 

3.11 Inleiding 
"Teenagerss [therefore] lie awkwardly placed between childhood and adulthood: sometimes constructed and 
representedd as 'innocent children' in need of protection from adult sexuality, violence, and commercial 
exploitation;; at other times represented as articulating adult vices of drink, drugs, and violence" 
(Valentine,, 1996a, p. S87). 

"Whatt it means to be a 'good parent' therefore, is to walk a tightrope between protecting children from 
publicc dangers by restricting their independence, whilst simultaneously allowing them the freedom and 
autonomyy to develop streetwise skills and to become competent at negotiating public space alone" 
(Valentine,, 1997a, p. 38). 

Bovenstaandee tekstfragmenten zijn afkomstig uit artikelen die de bezorgdheid van ouders 

overr de veiligheid van kinderen in het publieke domein beschrijven. Ze betreffen de situatie 

inn de jaren negentig in Groot-Brittannië. De veiligheid van kinderen in openbare ruimten is 

eenn onderwerp, zo blijk t uit deze onderzoeken, waarover afspraken tussen gezinsleden 

wordenn gemaakt en waarover ouders regels stellen. Met het ouder worden vergroten 

kinderenn hun zelfstandigheid. De overgang van de basisschool naar het voortgezet 

onderwijss betekent vaak ook een grotere ruimtelijke autonomie. Het is aannemelijk dat 

ouderss en jongeren op deze leeftijd zo nu en dan verschillen van mening over wat kan en 

niett kan. Ouders bevinden zich in een lastig parket aangezien ze een balans moeten vinden 

tussenn enerzijds het beschermen van hun kinderen tegen gevaren en anderzijds juist het 

gevenn van bewegingsvrijheid aan hun kinderen om zelfstandig te worden. Een bepaalde 



VEILI GG OPGROEIEN EN RUIMT E VOOR DE JEUGD 

matee van zelfstandige bewegingsvrijheid hoort, zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven, 

bijj  de ontwikkeling van jongeren. 

Verderr suggereren de citaten een hang naar veiligheid (vanuit het oogpunt van ouders) 

enn indirect wordt er gerefereerd aan 'vrijheid', met andere woorden avontuur (vanuit de 

positiee van jongeren geredeneerd). Naast een risicobewustzijn van ouders dat gepaard gaat 

mett het voorzichtig toekennen van meer zelfstandige ruimtelijke bewegingsvrijheid aan 

jongeren,, is er vanuit het gezichtspunt van jongeren tot op zekere hoogte sprake van een 

'omarming'' van risico's. Ook het ervaren van bepaalde risico's vormt een onderdeel van 

hett zelfstandig worden. Deze spanning tussen vrijheid en veiligheid is volgens een aantal 

auteurss een algemeen kenmerk van het 'alledaagse' handelen in de hedendaagse 

samenlevingg (Bauman, 1997 in: Boutellier, 2002, p. 42; Beek, 1992; Giddens, 1991). De 

ruimtelijkee dimensie van deze door Beek (1992) als risicomaatschappij omschreven 

samenleving,, is in dit denken nog weinig uitgewerkt. 

Inn dit hoofdstuk wordt beschreven hoe in uiteenlopende sociaal-wetenschappelijke 

discipliness gedacht wordt over het streven jongeren veilig op te voeden en tegelijkertijd 

ruimtee te bieden aan de jeugd voor autonome naschoolse tijdsbesteding. In het vorige 

hoofdstukk zijn de concepten sociaalruimtelijke netwerken van jongeren en 

regulatiestrategieënn van ouders gepositioneerd binnen de sociaal-geografische en 

aanverwantee disciplines. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op wat er reeds bekend is over de 

sociaalruimtelijkee netwerken van jongeren en de onveiligheidsgevoelens van en regulatie 

doorr ouders. De doelstellingen van het onderzoek worden nader ingevuld (zie par. 1.3). 

Dee notie van een risicomaatschappij dient hierbij als kader. 

Err wordt een kort overzicht gegeven van datgene wat geschreven is over de alledaagse 

ervaringenn en tijdruimtelijke handelingen van jongeren in de vrije tijd (par. 3.3), de 

interactiess tussen jongeren en ouders binnen de context van het hedendaagse gezin (par. 

3.4.)) en onveiligheid en onveiligheidbeleving (par. 3.5). In de laatste paragraaf wordt er 

specifiekk ingegaan op de ruimtelijkheid van de tijdruimtelijke handelingen van jongeren en 

onveiligheidsgevoelenss en regulatiestrategieën van ouders (par. 3.6). Paragraaf 3.7 vormt 

eenn handreiking voor de operationalisering en interpretatie van de onderzoeksvragen die 

ookk in het empirische deel van het onderzoek terugkomen. Allereerst wordt er stilgestaan 

bijj  de posttraditionele samenleving en de betekenis van 'keuzes' en 'risico's' (par. 3.2). 

3.22 Veranderende samenleving: keuzes en risico's 
Eenn kenmerk van de huidige samenleving is wat wel omschreven wordt als 'institutionele 

reflexiviteit'.. In tegenstelling tot het verleden zijn maatschappelijke instituties en de 

persoonlijkee identiteit continu onderwerp van reflectie. Dit is mede het gevolg van het feit 

datt mensen over veel bredere kennis en informatie beschikken dan in het verleden 

(Giddens,, 1991). Paradoxaal genoeg ondermijnt deze reflexiviteit zekerheden die 

verondersteldd werden samen te gaan met toegenomen kennis: "Science depends, not on the 

inductivee accumulation of proofs, but on the methodological principle of doubt." (Ibid., p. 

21).. "High modernity is characterised by widespread scepticism about providential reason, 

coupledd with the recognition that science and technology are double edged, creating new 
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parameterss of risk and danger as well as offering beneficent possibilities for humankind." 

(Ibid.,, p. 27-28). 

Institutionelee reflexiviteit gaat gepaard met veranderingen in het dagelijkse sociale 

leven,, die belangrijke gevolgen hebben voor het individueel tijdruimtelijk handelen. Waar 

vroegeree samenlevingen individuen een min of meer duidelijke rol boden, moeten we in 

eenn posttraditionele omgeving onze 'rollen' zelf vormgeven: "What to do? How to act? 

Whoo to be? These are focal questions for everyone living in circumstances of late 

modernityy — and ones which, on some level or another, all of us answer either discursively 

orr tiirough day-to-day social behaviour." (Ibid., p. 70). Identiteitsvorming en sociale 

relatiess vinden plaats binnen een context van een veelheid aan mogelijkheden. In deze 

contextt van meervoudige keuzes en daarmee gepaard gaande onzekerheden, zijn 

vertrouwenn ('trust') en risico ('risk') volgens Giddens van bijzonder belang. 

3.2.11 Keuzes en leefstijl 
Watt betekent de toegenomen reflexiviteit en keuzevrijheid voor jongeren en hun ouders? 
Maatschappelijkee processen zoals mondialisering, individualisering, emancipatie en 
verbeterdee sociaal-economische omstandigheden leiden ertoe dat de variatie aan contexten, 
waarinn jongeren in Nederland en andere westerse samenlevingen opgroeien, toeneemt. 
Niett iedere jongere volgt dezelfde gestandaardiseerde levensloop. Niet ieder gezin kent 
dezelfdee vorm en opvoedpraktijk. Er is sprake van talrijke momenten en een veelheid aan 
terreinenn waarop jongeren en hun ouders keuzes kunnen en moeten maken. 

Individuenn zijn steeds minder gebonden aan allerlei 'klassieke' sociale structuren — 
traditiess — en geven bewust vorm aan hun levenspad . Mensen 'kiezen' voor een leefstijl. 
Eenn leefstijl kan opgevat worden als een geïntegreerde set praktijken die een individu 
omarmt57.. "Lifestyles are routinised practices, the routines incorporated into habits of 
dress,, eating, modes of acting and favoured milieux for encountering others; but the 
routiness followed are reflexively open to change in the light of the mobile nature of self-
identity.""  (p. 81). Elke beslissing die jongeren en ouders in het dagelijks leven nemen — wat 
tee doen in de vrije tijd, met wie af te spreken na schooltijd, waar te wonen en naar school 
tee gaan — draagt bij aan deze routines5 . 'Leefstijlkeuze' klinkt al snel als een luxe die 
voorbehoudenn is aan welgestelde groepen. Giddens benadrukt echter dat niemand in onze 
(westerse)) samenleving ontkomt aan het maken van leefstijlkeuzen. Hoewel het zo is dat 
groepenn verschillen in de mogelijkheden die ze hebben, vergroot de toegenomen welvaart 
overr het algemeen de keuzemogelijkheden. Du Bois-Reymond et al. (1998; vgl. Beek, 

566 Er wordt in dit verband gesproken van 'life politics' of idcntiteitspolitiek. 
577 In relatie tot sociaalruimtelijke netwerken (zie hoofdstuk 2) wil ik erop wijzen dat in het moderne dagelijkse 
levenn verschillende leefomgevingen onderdeel kunnen uitmaken (differentiatie publieke en private domeinen) 
vann een leefstijl. Handelen in een bepaalde context kan in strijd zijn met het handelen in een andere context (zie 
hoofdstukk 2). Deze verschillende segmenten noemt Giddens (1991, p. 83) 'lifestyle sectors'. Een leefstijltak is 
eenn specifieke tijdruimteschijf uit alle activiteiten van een individu: "within which a reasonably consistent and 
orderedd set of practices is adopted and enacted."(P. 83). Een sociaalruimtelijk netwerk maakt onderdeel uit van 
eenn bepaalde leefstijl maar kan verschillende tijdruimteschijfjes bevatten. Individuele sociaalruimtelijke 
netwerkenn van jongeren in hun naschoolse tijd - onderwerp in dit boek — is in feite al een tijdruimte schijf. Zie 
voorr de relatie tussen leefstijl en geografie Hemel (2002), Metaal (2002), Nio (2002), Van der Wouden & 
Kullbergg (2002), Vijgen & Van Engelsdorp Gastelaars (1991), Wirth, (1938), Zukin (199S). 
588 Bovendien zijn al deze keuzes niet alleen beslissingen over hoe zich te gedragen maar tegelijk over wie te zijn. 
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1992;; Furlong & Cartmel, 1997; Giddens, 1991) stellen in dit verband dat er in het leven 

vann jongeren sprake is van een overgang van een standaardlevensloop naar een 

keuzebiografie. . 

3.2.22 Risicobewustzij n 
Afgezienn van de verruiming van het denken en de toegenomen pluriformiteit aan 

leefstijlen,, leidt 'reflexieve moderniteit' tot grotere onzekerheid en tot een toename van 

hett bewustzijn met betrekking tot risico's. "Refiexively organised life-planning, which 

normallyy presumes consideration of risks as filtered through contact with expert 

knowledge,, becomes a central feature of the structuring of self-identity." (Giddens, 1991, 

p.. 5). De begrippen vertrouwen en risico zullen hieronder kort aangestipt worden. 

Allereerstt moet er gewezen worden op het belang van vertrouwen voor de persoonlijke 

ontwikkelingg en het alledaagse handelen. Dit vertrouwen bestaat onder andere uit een 

gevoell  van 'ontologische zekerheid' ('ontological security') in het alledaagse handelen. De 

routiness die individuen volgen — in dit onderzoek met name de dagelijkse tijdruimte-paden 

—— maken het leven 'normaal' en 'voorspelbaar'. 

Hett basisvertrouwen bestaat ten eerste uit het vertrouwen dat mogelijke gevaarlijke 

situatiess door het vasthouden aan routines worden vermeden. Ten tweede is deel van de 

ontologischee zekerheid het vertrouwen dat anderen zich voordoen zoals ze zijn. Deze 

ontologischee zekerheid wordt aangeleerd. De simpelste dingen zoals fietsen en oversteken 

zijnn op jonge leeftijd aangeleerd. Dit geldt ook voor het vertrouwen in anderen. Het ene 

soortt gedrag — hulp van een volwassene bij het openen van een deur bijvoorbeeld — wordt 

alss normaal aangeleerd, terwijl het andere — het krijgen van een snoepje — als verdacht 

moett worden gezien. 

Vertrouwenn vormt op deze manier in Giddens termen een basis voor de 'protective 

cocoon'' die het individu beschermt tegen potentiële alledaagse gevaren. Dit beschermende 

schildd maakt alledaags handelen mogelijk, zonder angst te hoeven hebben voor talloze 

kleineree en grotere risico's die men loopt. Zo hebben mensen geleerd te vermijden op 

straatt de ongewenste aandacht van onbekenden te trekken, door te doen alsof ze niets 

horenn en niets zien (Brunt, 1996; Gardner, 199S). Door Lofland (1973) is dit het schild 

vann privacy genoemd. Een leefstijl, die een cluster van handelingen en oriëntaties inhoudt 

eenn specifiek sociaalruimtelijk netwerk — vormt dus een bepaalde geordende eenheid die 

vann belang is voor het voortbestaan van het gevoel van ontologische zekerheid59. 

Dee toegenomen reflexiviteit heeft mensen bewuster gemaakt van de risico's die men 

looptt . Het beschermende schild zou daardoor vaker onvoldoende functioneren. De 

huidigee samenleving wordt gekenmerkt door een risicocultuur (Giddens, 1991). In een 

maatschappijj  die niet langer gericht is op het verleden — op traditionele handelswijzen en 

hett noodlot — komt het begrip 'risico' centraal te staan. Een gerichtheid op de toekomst — 

ordeningg van de toekomst vanuit het heden — betekent dat er voortdurend moet worden 

11 Afgezien van de bijdrage aan het persoonlijk leven is vertrouwenn een belangrijk aspect van het functioneren 
vann sociale systemen. 
600 Dit geldt zowel voor 'gewone' mensen (leken) als technische experts (Giddens, 1991, pp. 123-124). Door 
toegenomenn specialisatie zijn mensen behalve specialist op het ene terrein ook leek op een ander: "The risk 
climatee of modernity is thus unsettling for everyone; no one escapes." (ibid., p. 1 24) 
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nagedachtt over en gekozen tussen uiteenlopende wegen met bijbehorende risico's61, 

waarbijj  traditie en gewoontes ('routines') steeds minder houvast bieden. De snelle 

veranderingenn van moderne instituties in samenhang met de structurele reflexiviteit 

betekenenn voor het alledaagse handelen dat het moeilijk is zaken voor zeker aan te nemen. 

Daarr komt bij dat in de mondiale samenleving van vandaag de dag nieuwe risico's 

directerr tot de leefwereld van 'gewone' mensen zijn gaan behoren62. Beek (1992) spreekt 

zoalss reeds is opgemerkt in dit verband van de ontwikkeling van een risicomaatschappij63, 

waarinn angst een belangrijke leidraad is. Modernisering en mondialisering hebben volgens 

hemm geleid tot voorheen ongekende risico's en gevaren. De technologische ontwikkeling 

heeftt zo snel plaatsgevonden, dat ze tot onbeheersbare risico's heeft geleid. De 

mondialiseringg heeft er voor gezorgd dat deze zich overal en altijd kunnen voordoen64. 

Hierdoorr wordt het steeds moeilijker de eigen begrensde leefwereld te zien en te ervaren 

alss een plek die een zekere geborgenheid biedt (Boomkens, 2002). 

Hett risicobewustzijn brengen volgens Beek en Giddens de ontwikkeling van nieuwe 

manierenn om het dagelijks leven het hoofd te bieden met zich mee. Een van die manieren is 

volgenss Boomkens (2002, p. 16) fundamentalisme. Fundamentalisme omvat bewegingen 

enn ideologieën die de onvoorspelbaarheid en openheid van de mondiale 

netwerksamenlevingg trachten radicaal buiten te sluiten door de eigen lokale condities en 

eigenaardighedenn te verabsoluteren en heilig te verklaren. Als voorbeeld noemt hij de 'zero 

tolerance'' politiek ten aanzien van crimineel gedrag in openbare ruimten. Burgers opnieuw 

inn contact brengen met hun directe leefomgeving door het activeren van sociale lokale 

betrokkenheidd is een ander scenario. Dit 'heel de buurt' scenario, probeert niet de 

netwerksamenlevingg buiten de deur te houden, maar negeert het. "We gaan lekker met 

elkaarr 'opzomeren' of 'opvrolijken', maar dat negeert de pregnante vraag wie wij eigenlijk 

nogg zijn en hoe belangrijk het nog voor ons is dat we nu net in deze ene buurt wonen," 

(ibid.,, p. 17). Voor Boutellier (2002) is het verminderen van (de beleving van) risico's 

alleenn mogelijk als de individuele vrijheid wordt ingeperkt. Meer vrijheid, zo schrijft 

Boutellierr (2002, p. 42), gaat gepaard met meer onzekerheid en meer zekerheid gaat ten 

kostee van individuele vrijheid65. 

'Fatefull  moments' zijn hierbinnen van bijzonder belang (Giddens, 1991, pp. 112-114). 
622 Giddens (1991, p. 119 e.v.) spreekt van 'high-consequence risks'. Omdat de specialisatie eigen aan expertise 
betekentt dat experts het grootste gedeelte van de tijd ook gewoon leken zijn, brengt de komst van abstracte 
systemenn vormen van sociale invloed met zich mee die niemand direct kan controleren. Dit fenomeen ligt ten 
grondslagg aan de ontwikkeling van de nieuwe 'high-consequence risks'. 

Dee 'risicomaatschappij' of 'laatmoderniteit' is een samenleving die gekenmerkt wordt door nieuwe risico's 
enn door reflexiviteit. De analyse in 'Risk Society' toont grote overeenkomsten met het werk van Giddens 
(1991).. Bij het hanteren van het concept risicomaatschappij, moet overigens niet uit het oog verloren worden 
datt definities van risico, gevaar en veiligheid historisch, sociaal en cultureel bepaald zijn en aan verandering 
onderhevigg (zie Douglas & Wildavsky, 1983). In het werk van Beek (1992) daarentegen wordt een realistische 
opvattingg van wetenschappelijke kennis gereproduceerd. 

Beekk gaat er overigens niet vanuit dat de risico's gelijk verdeeld zijn in de samenleving, maar de verdeling 
kentt een andere logica dan de klassenstructuur. 
66 Hij baseert zich hier op het werk van Bauman (1997). Ook Giddens (1991, pp. 124 e.v.) besteedt aandacht 
aann de spanning tussen het bewust nemen van risico's om der will e van de sensatie ("the active courting of 
risks")risks") en het algehele risicobewustzijn dat gekoppeld is aann het mijden van risico's. 
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3.2.33 Opgroeie n In een rislcocurtuu r 
Watt betekent de notie van een risicosamenleving voor dit onderzoek? Ten eerste moet in 

herinneringg worden geroepen wat in het vorige hoofdstuk is geconcludeerd. Jongeren 

wordenn enerzijds afgeschilderd als probleem ('het Dionysische beeld'), anderzijds wordt er 

gerefereerdd aan jeugd in de knel ('het Apollinische beeld'). Volgens Aitken (2001a; 2001b) 

iss een kenmerk van de risicosamenleving dat jongeren vaker gedefinieerd worden op basis 

vann het Dionysische beeld. In zijn ogen maakt dit deel uit van een morele paniek waarin 

allerleii  sociale en ruimtelijke veranderingen van de laatste vijfti g jaar gereflecteerd worden 

(vgl.. Kelly, 2000). "In short, the sense of a so-called disappearance of childhood is, in 

actuality,, about the loss of a stable, seemingly natural foundation for social lif e that is 

clearlyy linked not only to laments over the lost innocence of childhood, but also to a 

growingg anger at and fear of young people." (Aitken, 2001a, p. 595). 

Tenn tweede kan geconcludeerd worden dat leefstijlkeuzes juist voor jongeren van groot 

belangg zijn. Het zijn deze leefstijlkeuzes die gepaard gaan met een groot risicobewustzijn bij 

ouders.. De vraag is in hoeverre dit risicobewustzijn ook verbonden is met meer dagelijkse 

keuzess en routinematig handelen. 

Tenn derde liggen in het tijdruimtelijk handelen van jongeren routines besloten die 

fungerenn als onderdeel van het 'protective cocoon'. Jongeren en ouders zullen deze 

routiness in hun verhalen wellicht niet altijd verbinden aan onveiligheidsgevoelens, maar 

dezee zeggen wel iets over wat hen zekerheid geeft. 

Tenn vierde dringt zich de vraag op hoe de behoefte van jongeren om zelf invulling te 

gevenn aan hun sociaalruimtelijk netwerk, met alle (bewust gezochte) risico's — avontuur — 

diee daarbij horen, zich verhoudt tot het verlangen van ouders inhoud te geven aan het 

opvoedingsideaall  van een veilige jeugd. Dit laatste gaat in de risicocultuur alleen samen met 

hett inperken van vrijheden — consumptie van avontuur —, zoals Boutellier (2002) betoogt. 

3.33 Jongeren, vrije tijd en geografie 
Vrijetijdsbestedingg van jongeren is op het eerste gezicht allesbehalve een onontgonnen 

terreinn in de sociale wetenschappen. Een reeks aan studies is verschenen die ingaan op de 

centralee rol die vrije tijd in het leven van jongeren inneemt, op de verschillende 

jeugdculturenn en op het soort activiteiten en de tijd besteed aan verschillende activiteiten 

(ziee bijv. Beker & Merens, 1994; CBS, 2003; McMeeking & Purkayastha, 1995; Roberts, 

1997).. In de Nederlandse context wordt dit vrijetijdsgedrag bijvoorbeeld herhaaldelijk in 

kaartt gebracht door het Sociaal en Cultureel Planbureau, Centraal Bureau voor de Statistiek 

enn het Scholierenonderzoek van het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). 

Dezee onderzoeken zijn kwantitatief en beschrijvend van aard en bieden daarom weinig 

inzichtt in de belevingswereld van jongeren met betrekking tot alledaagse plaatsen. 

Daarnaastt verschijnen er met regelmaat psychologische en sociologische 

onderzoeksresultatenn met betrekking tot specifieke groepen — probleem — jongeren, zoals 

risicojongerenn en jongeren met ontwikkelingsstoornissen. 

Watt betreft de ruimtelijke component van sociale netwerken — het daadwerkelijke 

gebruikk van verschillende plaatsen, de betekenis van deze plaatsen voor jongeren en de 

interpretatiee van het belang van het gebruik van deze plaatsen voor jongeren — is er echter 
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geenn sprake van een Nederlandse traditie van onderzoek (zie wel Hazekamp, 1985; 

Heinemeijerr & Sitter, 1964), Het laatste decennium is er een aantal onderzoeken naar het 

tijdruimtelijktijdruimtelijk  handelen van jonge kinderen in verschillende stedelijke omgevingen en meer 

inn het bijzonder op bepaalde plekken, zoals speelplaatsen, verricht (Karsten, 1995c; 1997; 

Karstenn et al. 1997; 1998; 2001; Wiggers et al., 1996). Deze onderzoeken zijn ingegeven 

doorr de in het afgelopen decennium, met name in de Angelsaksische wereld, toegenomen 

belangstellingg voor de geografie van jongeren (kinderen en gezinnen). 

Opp basis van dit onderzoek wordt in deze paragraaf beschreven op welke manieren 

jongerenn hun vrije tijd besteden en waar ze dat doen. Duidelijk zal worden dat er een grote 

verscheidenheidd bestaat aan vrijetijdsgedrag van jongeren. Deze verscheidenheid past 

binnenn het kader van de posttraditionele keuzemaatschappij. 

3.3.11 'Vrije '  tijdsbesteding 
Watt is vrije tijd? Het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Scholierenonderzoek 
omschrijvenn vrije tijd als de tijd die er van een dag, week of jaar overblijft nadat daaraan de 
tijdtijd  besteed aan verplichte bezigheden (betaalde en onbetaalde arbeid, het volgen van 
onderwijss en het maken van huiswerk) en noodzakelijke dagelijkse behoeften (slapen, eten, 
persoonlijkee verzorging) is afgetrokken (Niphuis-Nell, 1992; Zwart & Warnaar, 1995). 
Mett betrekking tot jongeren wordt ook wel over naschoolse tijd gesproken (Karsten et al., 
2001).. De definitie is een kwantitatieve en enigszins beperkte omschrijving van het begrip 
'vrij ee tijd'66. Voor dit onderzoek biedt de definitie echter een goed vertrekpunt, omdat het 
dee tijd betreft waaraan ouders en jongeren in 'vrijheid' invulling kunnen geven. Hier past 
dee kanttekening bij dat jongeren deze tijd niet geheel als 'vrij ' hoeven te ervaren. Vrij e tijd 
will  geenszins zeggen dat er geen verplichtingen zijn waaraan in die tijd zou moeten worden 
voldaan.. Jongeren zien met name ongestructureerde of informele activiteiten zoals 
rondhangen,, 'niets doen' en tijd doorbrengen met vrienden, als vrije tijd bij uitstek 
(McMeekingg & Purkayastha, 1995). 

Watt kan er gezegd worden over jongeren en tijdsbesteding? Er is sprake van een uitdijend 

aanbodd van vrijetijdsactiviteiten. Als onderdeel van de hierboven beschreven toegenomen 

keuzevrijheidd hebben ook jongeren wat betreft hun naschoolse tijdsbesteding meer te 

kiezen.. Toch blijk t uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat jongeren niet 

meerr vrijetijdsactiviteiten hebben dan vroeger het geval was6 . De diversiteit aan 

naschoolsee 'vrije' tijdsbesteding neemt daarmee, in vergelijking met een aantal jaren 

geleden,, af (Breedveld & Van den Broek, 2001; De Haan & Van den Broek, 2000). 

Tabell  3.1 geeft aan de hand van het tijdsbestedingsonderzoek van het Sociaal en 

Cultureell  Planbureau op hoofdpunten inzicht in ontwikkelingen vanaf 1975 in de 

tijdsbestedingg van jongeren gedurende een gemiddelde week in oktober. Er is een 

onderscheidd gemaakt tussen verplichtingen, persoonlijke verzorging en vrije tijd. Vanaf 

19755 is er sprake van een afnemende hoeveelheid vrije tijd. Wel neemt met name de tijd 

besteedd aan persoonlijke verzorging toe. Dit komt door een toename van de tijd besteed 

666 Zie voor andere definities Du Bois-Reymond et al. (1998); Freysinger (1997); McMeeking & Purkayastha, 
1995;; Ter Bogt (1990). 
677 (1975-1995). 
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1975 5 

8, 2 2 
28, 3 3 
6, 0 0 

81, 4 4 
44, 2 2 

168, 0 0 

1980 0 

5, 5 5 
30, 9 9 
7, 1 1 

82, 7 7 
41, 6 6 

168, 0 0 

iéé S S 

4, 0 0 
33, 7 7 
5, 4 4 

82, 4 4 
42, 6 6 

168, 0 0 

1990 0 

6, 3 3 
35, 2 2 
5, 5 5 

81, 4 4 
39, 6 6 

168, 0 0 

1995 5 

4, 6 6 
35, 5 5 
4, 7 7 

82, 4 4 
40, 9 9 

168, 0 0 

2000 0 

7, 1 1 
35, 3 3 
4, 6 6 

84, 3 3 
36, 8 8 

168, 0 0 

aann lichamelijke verzorging en niet zozeer door een toenemen van de slaaptijd (Breedveld 

&&  Van den Broek, 2001; De Haan & Van den Broek, 2000). 

Di tt algemene beeld geldt in verschillende mate voor de diverse groepen. Meisjes 

beschikkenn over minder vrije tijd dan jongens68. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat 

meisjess meer tijd aan huishoudelijke en verzorgende bezigheden (huishouden, verzorging 

broertjess en zusjes, boodschappen doen) besteden (Niphuis-Nell, 1992), 

Tabell  3.1 Tijdsbesteding van jongeren (12 t /m 19 jaar) in een doorsneeweek in oktober, in uren per 
week,, 1975-200069 

Activiteiten n 
Verplichtingen n 
-arbeid d 
-onderwijs s 
-huishoudelijkee en zorgtaken 
Slapen,, eten en verzorging 
Vrijee tijd 
Totaal l 
Bron:: SCP, Tijdsbestedingonderzoek 1975-2000, website oktober 2001, http://www.scp.nl/onderzoek/tbo 

Watt doen jongeren in hun 'vrije' naschoolse tijd? Jongeren spenderen veel tijd thuis. 

Televisiekijkenn is ronduit de populairste bezigheid van jongeren. Tabel 3.2 geeft een indruk 

vann het aantal uren per week dat jongeren in de leeftijdsgroep van 12 tot en met 19 jaar aan 

activiteitenn besteden. Behalve met televisiekijken houdt een grote groep jongeren zich 

bezigg met sport. Daarnaast wordt een aantal uren per week aan computeren besteed. Dit 

wordtt een steeds belangrijker vorm van tijdsbesteding. Muziek maken en naar radio en 

muziekk luisteren wordt door jongeren veel gedaan. Verder neemt het ontmoeten van 

vriendenn een belangrijke plaats in. Ook het 'nietsdoen', met andere woorden ontspannen 

off  rondhangen als tijdsbesteding individuele of collectief, zijn belangrijke activiteiten. En 

tenn slotte neemt het uitgaan naar kroegen, discotheken en feesten een plaats in de 

vrijetijdsbestedingg van jongeren in (Breedveld & Van den Broek, 2001; Van den Broek, 

2001a;; 2001b; De Haan, 2001; De Haan & Van den Broek, 2000; Huysmans & De Haan, 

2001;; Lieberg, 1997; Niphuis-Nell, 1992; Pare, 1992; Zeijl, 2000; Zeijl & Du Bois-

Reymond,, 1998). 

Niett voor elke jongere zijn deze vormen van naschoolse tijdsbesteding van even groot 

belang.. Er zijn bijvoorbeeld duidelijke verschillen naar sekse en leeftijd70. Meisjes besteden 

duidelijkk minder tijd aan sport en computeren dan jongens en iets minder tijd aan 

televisiekijken.. Jongens hebben een grotere belangstelling voor sport dan meisjes: zij 

bezoekenn vaker een sportwedstrijd en beoefenen ook vaker zelf een sport en zijn vaker lid 

vann een sportvereniging, zoals de voetbalclub. Naarmate ze ouder worden besteden 

Inn 1985 beschikken onder de 12-15 jarigen de meisjes over 5,2 uren minder vrije tijd per week dan de 
jongens.. De belangrijkste oorzaak ligt in de verschillen in huishoudelijke en verzorgende bezigheden 
(huishouden,, kinderverzorging, boodschappen doen). In 1985 besteden 12-15 jarige jongens aan deze 
huishoudelijkee en verzorgende bezigheden 3,0 uren per week; even oude meisjes besteden daaraan 6,5 uren per 
weekk (Niphuis-Nell, 1992). 
h99 N varieert tussen 189 in 2000 en 507 in 1985. 

Verderr laat onderzoek zien dat tijdsbesteding verschilt naar etniciteit, sociaal-economische status en leefstijl 
(Keunee et al., 2002; Lieberg, 1997; Roberts & Parsell, 1994). 
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Tabell  3.2 Tijdsbesteding van jongeren (12 t/m 19 jaar) in aantal uur per week, vrije tijd, persoonlijke 
verzorgingg en huishoudelijke en zorgtaken (onderdeel van verplichtingen) in 200071 

Activiteiten n 

Arbeid: : 

Onderwijs: : 

Huishoudenn en zorg: 

Slapen,, eten en verzorging: 

Vrijee tijd: 

uitoefeningg beroep 
overwerk k 
nevenbaan n 
tijdd voor of na werk 
woon-werkvervoer r 
algemeenn vormend & beroepsonderwijs 
vormingg & cursussen 
onderwegg voor onderwijs en vorming 
werkk aan maaltijden, afwassen etc. 
dagelijkss huishoudelijk werk 
anderr huishoudelijk werk 
wassen,, strijken, kledingonderhoud 
onderwegg voor huishoudelijk werk 
kinderverzorgingg en andere huisgenoten 
kinderbegeleiding g 
inkopenn levensmiddelen 
anderee inkopen.winkelen 
persoonlijkk verzorging buitenshuis 
verkrijgenn van loketdiensten 
wachtenn of onderweg voor boodschappen 
persoonlijkee verzorging 
etenn en drinken 
nachtrust t 
slapen,, dutje overdag 
overige e 
deelnamee politieke organisaties e.d. 
verenigingswerk k 
kerkgang g 
vrijwilligerswerk k 
onderwegg participatie 
socialee kontakten 
etenn in restaurant 
bezoekk sportwedstrijden 
bezoekk evenementen 
cultuurparticipatie e 
feestje,, etentje 
bezoekk café snackbar dancing etc. 
onderwegg voor uitgaan 
sportbeoefening g 
knutselenn handwerken 
computerenn (solitaire hobby's)* 
creatievee activiteiten 
gezelschapsspelen n 
kinderspelen n 
onderwegg voor hobby's e.d. 
karweitjes,, tuinieren, planten verzorgen 
vissenn jagen 
uitstapjess wandelen fietsen 
radioo en muziek luisteren 
muziekk luisteren 
televisie,, teletekst kijken 
boekenn lezen 
krantenn lezen 
tijdschriftenn lezen 
ontspannenn luieren 
Totaall (N) 

Deelname e 
jaar% % 

1990 0 
22 2 

3 3 
22 2 

9 9 
23 3 
92 2 
18 8 
86 6 
72 2 
37 7 
19 9 
14 4 

7 7 
9 9 

16 6 
44 4 
59 9 

7 7 
22 2 
45 5 
99 9 
99 9 
99 9 
26 6 
91 1 

7 7 
6 6 

18 8 
4 4 

19 9 
87 7 
14 4 
16 6 
10 0 
10 0 
25 5 
53 3 
69 9 
58 8 
17 7 
31 1 
25 5 
26 6 
14 4 
56 6 
41 1 

1 1 
19 9 
45 5 
44 4 
97 7 
47 7 
32 2 
60 0 
51 1 

395 5 

122 t/m 

1995 5 
23 3 

2 2 
15 5 

7 7 
20 0 
95 5 
22 2 
86 6 
65 5 
32 2 
19 9 
12 2 
11 1 
7 7 

16 6 
40 0 
53 3 
4 4 

16 6 
51 1 
99 9 
99 9 

100 0 
29 9 
91 1 
10 0 

7 7 
12 2 

7 7 
17 7 
89 9 
18 8 
13 3 
14 4 
14 4 
31 1 
48 8 
71 1 
64 4 
10 0 
44 4 
22 2 
16 6 
23 3 
63 3 
40 0 

3 3 
19 9 
32 2 
34 4 
97 7 
33 3 
31 1 
56 6 
55 5 

382 2 

199 Aantal uur per week 

2000 0 
25 5 

1 1 
21 1 
14 4 
34 4 
90 0 
21 1 
86 6 
61 1 
29 9 
15 5 
8 8 
7 7 
5 5 

22 2 
38 8 
53 3 

4 4 
13 3 
48 8 
97 7 
99 9 

100 0 
29 9 
89 9 

5 5 
9 9 

12 2 
3 3 

16 6 
92 2 
18 8 
10 0 
6 6 

13 3 
35 5 
45 5 
65 5 
63 3 
11 1 
78 8 
20 0 
27 7 
19 9 
51 1 
29 9 

1 1 
15 5 
32 2 
22 2 
97 7 
24 4 
21 1 
41 1 
54 4 

189 9 

1990 0 
4.1 1 
0,0 0 
1,5 5 
0,1 1 
0,5 5 

30,2 2 
0,6 6 
4,4 4 
1.6 6 
0,4 4 
0,3 3 
0,1 1 
0,1 1 
0,3 3 
0,5 5 
0,4 4 
1,1 1 
0,1 1 
0,1 1 
0,6 6 
6,1 1 
7,9 9 

63,0 0 
0,9 9 
3,5 5 
0,1 1 
0,2 2 
0,4 4 
0,1 1 
0,2 2 
6,4 4 
0,3 3 
0,5 5 
0,3 3 
0,3 3 
1,0 0 
2,3 3 
1,7 7 
2,5 5 
0,4 4 
0,9 9 
0,7 7 
0,5 5 
1.0 0 
0,8 8 
1,0 0 
0,0 0 
0,5 5 
0,7 7 
0,9 9 

12,2 2 
1,6 6 
0,4 4 
0,8 8 
1,1 1 

168 8 

1995 5 
3,1 1 
0,1 1 
1.0 0 
0,1 1 
0,3 3 

30,6 6 
0,6 6 
4,3 3 
1,4 4 
0,4 4 
0,3 3 
0,1 1 
0,1 1 
0,0 0 
0,5 5 
0,4 4 
0.8 8 
0,0 0 
0,1 1 
0,5 5 
5,9 9 
7,7 7 

63,9 9 
1,0 0 
3,9 9 
0.2 2 
0,2 2 
0,4 4 
0,2 2 
0,2 2 
6,2 2 
0,3 3 
0,4 4 
0,4 4 
0,3 3 
1,0 0 
2,0 0 
1,5 5 
2,9 9 
0,2 2 
2,0 0 
0,7 7 
0,4 4 
1,4 4 
1,1 1 
0,8 8 
0,1 1 
0,5 5 
0,6 6 
0,7 7 

13,1 1 
0,7 7 
0,3 3 
0,7 7 
1,4 4 

168 8 

2000 0 
4,5 5 
0,0 0 
1,5 5 
0,4 4 
0,6 6 

29,9 9 
0,5 5 
4,9 9 
1,1 1 
0,3 3 
0,2 2 
0,1 1 
0,1 1 
0,1 1 
0,7 7 
0,4 4 
0,9 9 
0,0 0 
0,1 1 
0,7 7 
5,6 6 
7,9 9 

65,2 2 
1,3 3 
4,2 2 
0,1 1 
0,4 4 
0,3 3 
0,1 1 
0,2 2 
5,7 7 
0,2 2 
0,2 2 
0,3 3 
0,4 4 
1,2 2 
1,4 4 
1,2 2 
2,6 6 
0,2 2 
3,5 5 
0,6 6 
0,6 6 
1,1 1 
0,8 8 
0,5 5 
0,1 1 
0,8 8 
0,8 8 
0,3 3 

10,7 7 
0,6 6 
0,2 2 
0.6 6 
1.1 1 

168 8 
Bron:: SCP, Tijdsbestedingonderzoek 1975-2000, website oktober 2001, http://www.scp.nl/onderzoek/tbo 

jongerenn minder tijd aan sport. Meisjes hebben vaker dan jongens creatieve hobby's zoals 

tekenen,, schilderen, het bespelen van een muziekinstrument, zingen, toneel- en 

711 Solitaire hobby's bestaan voor deze leeftijdsgroep vooral uit computergebruik. In 1990 droeg het 
computergebruikk onder 12-19 jarigen 0.8 uur perr week, in 199S 1.9 uur per week, in 2000 3.4 uur per week. 
Dezee leeftijdsgroep die vaak bestaat uit inwonende, schoolgaande of studerende kinderen, is de grootste 
gebruikersgroepp van de pc. Van de 3.4 uur in 2000 werd 0.7 uur aan het internet besteed (Huysmans & de 
Haan,, 2001). 
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mimespelenn en dans. Ook zijn zij vaker lid van een zang-, muziek- of toneelvereniging 

(Niphuis-Nell,, 1992). 

Alss jongeren ouder worden, neemt de tijd besteed aan sociale contacten en uitgaan toe. 

Dertienn jaar is in dit verband een belangrijke leeftijd. Uit onderzoek van Zeijl (2000) komt 

hett beeld naar voren dat jongeren van veertien en vijftien jaar vaker dan jongeren van elf en 

twaalff  jaar in hun naschoolse tijd gericht zijn op samenzijn met leeftijdgenoten en bezoeken 

vann feesten en uitgaan. 

Opp het terrein van de sociale contacten nemen leeftijdsgenoten een belangrijke plaats 

in.. Van belang zijn de kleinere vriendengroep van leeftijdgenoten met wie jongeren sterke 

vriendschapsbandenn voelen en een grotere kring van bevriende en bekende leeftijdgenoten, 

dee jeugdgroep. Uit onderzoek blijk t echter dat meisjes en jongens niet geheel op gelijke 

wijzee in vriendschappen en jeugdgroepen participeren (Hazekamp, 1985; Van der Linden 

&&  Dijkman, 1989; De Waal, 1989; Zeijl, 2000). Dat leeftijdgenoten belangrijke partners in 

dee naschoolse tijdsbesteding zijn is duidelijk. Jongeren spenderen veel tijd met 

leeftijdgenotenn (Van den Broek, 2001b; Zeijl, 2000). Een aantal auteurs wijst op een 

toenemendee invloed van leeftijdgenoten op vrijetijdsbesteding en tegelijkertijd een 

afnemendee invloed van ouders daarop (Van den Broek, 2001b; Zeijl, 2000). Van den Broek 

(2001b)) concludeert bijvoorbeeld dat het aantal sociale contacten tussen leden van een 

huishoudenn vermindert. 

Hett uitgaan betreft verschillende activiteiten en vindt in uiteenlopende omgevingen 

plaats.. Met name een bezoek aan een bioscoop, café, discotheek en het bezoeken van 

feestenn zijn heel populair. Ook popconcerten zijn geliefde doelen voor culturele 

uitstapjess . Meisjes beginnen overigens op jongere leeftijd discotheken te bezoeken dan 

jongenss (Niphuis-Nell, 1992). 

3.3.22 Ruimtegebruik 
Afgezienn van het soort activiteit en de hoeveelheid tijd die daaraan wordt besteed, verschilt 

ookk de plaats waar activiteiten worden ondernomen van persoon tot persoon en van 

activiteitt tot activiteit. Verschillende groepen jongeren gebruiken verschillende plaatsen en 

voorzieningen.. Bovendien worden dezelfde plaatsen en voorzieningen op verschillende 

manierenn gebruikt. Ook wat betreft het ruimtegebruik is sprake van diversiteit. Op basis 

vann de literatuur over het ruimtegebruik door jongeren in hun vrije tijd kan geconcludeerd 

wordenn dat de toegenomen diversiteit zichtbaar is in drie ontwikkelingen. Ontwikkelingen 

diee voor bepaalde groepen meer of minder belangrijk zijn. Ten eerste het toegenomen 

belangg van het huis als plaats voor vrijetijdsactiviteiten. Ten tweede de ontwikkeling dat de 

straatt als zone van vrijheid voor jongeren onder druk komt te staan. Ten derde de 

toenemendee formalisering en tijdsplanning van verschillende activiteiten en het 

'eilandhoppen'' daar tussen. 

Traditionelee culturele evenementen zijn minder in trek. Zo loopt het theaterbezoek onder jongeren terug. 
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VERHUISELIJKING? ? 

Inn een onderzoek naar kinderculturen van jonge tieners in Nederland en Duitsland laat 
Torrancee (1998) zien dat er sprake is van een verhuislijkte kindercuhuur. Zoals we al gezien 
hebbenn brengt een groot deel van de jongeren een substantieel deel van hun vrije tijd 
binnenshuiss door. De mogelijkheden tot vermaak en de ruimte binnenshuis zijn in 
vergelijkingg met vroeger toegenomen. Een eigen kamer en een standaard materiele 
uitrustingg in de vorm van een eigen televisie, stereo en computer blijk t in steeds meer 
gezinnenn aanwezig (Camstra, 1997; Torrance, 1998; Zeijl & Du Bois-Reymond, 1998). 
Di tt zou onder andere het gevolg zijn van de wens van ouders om meer toezicht te houden 
opp hun kinderen. Waar veel jongeren binnenshuis vertoeven, is het toeziend oog van een 
ouderr vaak aanwezig. Waar de eigen slaapkamer jongeren binnenshuis meer zelfstandigheid 
geeft,, kan deze daardoor concurreren met uithuizige activiteiten. Uit onderzoek onder 
ouderss van jonge kinderen (< 12 jaar) blijk t dat ouders kinderen steeds meer aanmoedigen 
hunn tijd thuis door te brengen met vriendjes of vriendinnetjes om zodoende meer controle 
opp de veiligheid van hun kinderen uit te kunnen oefenen (Van der Spek & Noyon, 1993; 
Valentine,, 1997a; Wyness, 1994). 

Resultatenn uit tijdsbestedingsonderzoek lijken de trend van verhuiselijking echter tegen 
tee spreken. De uithuizigheid — het deel van de vrije tijd dat niet thuis wordt doorgebracht — 
neemtt namelijk niet eenduidig af (Van den Broek, 2001a; De Haan & Van den Broek 
2000)73.. Alhoewel jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar als enige 
leeftijdscategoriee geen toename van de uithuizigheid in de periode 1975 - 2000 laten zien, 
blijvenn zij in vergelijking met oudere leeftijdsgroepen in hun naschoolse tijdsbesteding 
meerr op activiteiten buitenshuis gericht (Van den Broek, 2001a; De Haan & Van den 
Broek,, 2000). 

Kortom,, ten aanzien van de verhuiselijking van de naschoolse tijdsbesteding kan 
voorlopigg geconcludeerd worden dat deze twee kanten heeft. Het huis heeft een 
belangrijkee betekenis in vrijetijdsbesteding door onder andere toegenomen ruimte en 
middelen.. De tijd die men na school thuis doorbrengt groeit echter niet. 

Verderr is het beeld divers, doordat er verschillen zijn in de betekenis van het huis naar 

seksee en bepaald door de sociaal-economische status en woonomgeving. Meisjes brengen 

vann oudsher meer tijd door thuis dan jongens. Waarschijnlijk mede verklaarbaar uit de 

eerderr genoemde grotere huishoudelijke en zorgtaak van meisjes. Recent onderzoek geeft 

echterr de duidelijke tendens weer dat jongens zich meer richten op de privé-sfeer en 

meisjess hoe langer hoe meer traditionele mannendomeinen als de straat en clubs opzoeken 

(Lieberg,, 1997; Matthews et al., 2000a; Robert & Parsell, 1994). In het beeld van de 

7JJ Uit het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat er in het algemeen tussen 1975 en 1995 
sprakee is van een toenemende uithuizigheid in de vrije tijd. Het aandeel van de vrije tijd dat men elders dan 
thuiss doorbrengt, steeg tussen 1975 en 1995 voor de gehele Nederlandse bevolking gemiddeld met 10 procent 
(Dee Haan & Van den Broek, 2000). Voor de periode tussen 1995 en 2000 constateert men echter een afname 
vann de uithuizigheid in de vrije tijd. Dit loopt parallel met de afname in de totaal te besteden vrije tijd, het 
vrijetijdsbudget.. De gemiddelde uithuizigheid is met 36 procent terug op het niveau van de jaren tachtig (Van 
denn Broek, 2001a). De mate van uithuizigheid is berekend door allereerst per respondent het aandeel 
buitenshuiss doorgebrachte vrije tijd op de totale hoeveelheid vrije tijd te berekenen. En vervolgens is van deze 
afzonderlijkee berekeningen tezamen het gemiddelde genomen. 
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'girl'ss bedroom culture' treden veranderingen op. Dit betekent overigens niet dat jongens 

enn meiden deze 'nieuwe' plaatsen op dezelfde wijze gebruiken. Jongens die in de privé-

sfeerr vertoeven doen dit in de eerste plaats vanwege hun interesse voor technologie zoals 

video'ss en computers. Dit wil niet zeggen dat zij geen bezoek op hun kamer ontvangen. 

Hett sekseverschil bestaat daaruit dat meisjes meestal relaties tussen vrienden en 

vriendinnenn bespreken als zij elkaar ontmoeten, terwijl jongens zich bezighouden met het 

uitvoerenn van activiteiten. 

Behalvee genderspecifïek is de verhuiselijking van de naschoolse tijdsbesteding 

gerelateerdd aan de sociaal-economische positie van de gezinnen waarvan jongeren deel 

uitmaken.. Veel Nederlandse kinderen beschikken over een eigen kamer, maar dit is niet 

voorr elk kind het geval en zeker de uitrusting van de kamer is niet voor iedere jongere 

hetzelfde.. Hoewel huishoudens met kinderen relatief vaak een computer bezitten, hangt 

hett computerbezit bijvoorbeeld af van de sociaal-economische positie waar het huishouden 

inn verkeert (Huysmans & De Haan, 2001). Ook de toegang vanuit huis tot het 'world wide 

web'' is beperkt tot de hogere en midden sociaal-economische groepen in de samenleving. 

Tenn slotte kan de verhuiselijking verschillen naar ruimtelijke omgeving. Het is 

aannemelijkk dat de kenmerken van het huis en de omgeving van invloed zijn op het feit of 

jongerenn hun vrije tijd in huis besteden. Hierover is nog weinig bekend. 

DEE STRAAT ALS 'ZONE VAN VRIJHEID' ONDER DRUK? 

Verschillendee onderzoeken en het maatschappelijk discours lijken te suggereren dat 
'buitenspelen'' een uitstervend verschijnsel is. Dit wordt in verband gebracht met een 
breedd spectrum van maatschappelijke veranderingen (zie 1.2.3). Er moet echter 
geconcludeerdd worden dat er ten aanzien van jongeren en het gebruik en de betekenis van 
openbaree ruimte nog veel te onderzoeken valt (zie Karsten et al. 2001). 

Bestaandd Nederlands onderzoek onder kinderen geeft bovendien geen eenduidig 
beeldd . Een onderzoek van Van der Spek & Noyon (1993) in verschillende 
woonomgevingenn laat zien dat 44 procent van de Amsterdamse kinderen minder dan 1 
keerr per week buiten speelt . Een ander onderzoek (Wiggers et al., 1996) in Amsterdam 
laatt daarentegen zien dat een kwart van de kinderen minder dan 1 keer per week buiten 
speelt.. Onderzoek naar tijdruimtelijk gedrag van kinderen in Groningen laat opnieuw een 
anderr beeld zien (Karsten et al., 1998). Slechts 9 procent van de 7- tot 12-jarigen speelt 
minderr dan 1 keer per week buiten; 58 procent speelt elke dag buiten. Dit komt in de 

Err bestaan verschillende websites en er zijn verschillende congressen geweest waarin buitenspelen als 
bedreigdd fenomeen wordt gepositioneerd (zie bijv. www.ruimtevoordejeugd.nl; www.jeugdinformatie.nl; 
www.vng.nl). . 

Inn het onderzoek van Van der Spek & Noyon (1993) hebben 434 ouders van kinderen tussen 4-12 jaar in 
verschillendee woonomgevingen: Kinkerbuurt in Amsterdam, Leidsebuurt in Haarlem en enkele 
plattelandskernenn enquêtes ingevuld. Tevens zijn enkele groepsgesprekken met ouders die in dezelfde buurt als 
hunn kinderen zijn opgegroeid afgenomen. De vraag was of het vroeger anders was om op te groeien dan nu. In 
hett onderzoek van Wiggers et al. (1996) hebben 454 kinderen tussen 7/8-12 jaar in verschillende buurten in 
Amsterdamm enquêtes in de klas ingevuld. Het onderzoek van Karsten et al. (1998) vond plaats in verschillende 
buurtenn in de stad Groningen. Hier hebben 360 kinderen van 7-12 jaar enquêtes ingevuld in de klas. Tevens is 
ouderss om aanvullende informatie gevraagd. 
766 Door de auteurs en door Karsten et al. (2001) wordt dit geïnterpreteerd als bijna nooit. 
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buurtt van cijfers uit een onderzoek van Peeters & Woldringh (1993) die laten zien dat 78 

procentt van de 8- tot 11-jarigen in Nederland dagelijks buiten speelt. 

Hoewell  over het feitelijk gebruik van de openbare ruimte door jongeren nog veel 

onbekendd is, lijk t er wel overeenstemming te bestaan over de specifieke functie van de 

openbaree ruimte voor jongeren. Het gaat hierbij om het belang van de openbare ruimte als 

'zoness van vrijheid' voor jongeren (Hazekamp, 1985; Lieberg, 1997; Matthews et al, 

1998;; Matthews et al., 2000a). Door bijvoorbeeld controle van ouders, gebrek aan geld en 

hunn leeftijd kunnen jongeren op bepaalde vermaakplaatsen niet komen. Straten, pleinen en 

anderee openbare plaatsen zijn dan vaak de enige plekken die overblijven. Openbare ruimte 

heeftt ruimtelijke en sociale kwaliteiten die tot op zekere hoogte voldoen aan de behoeften 

vann groepen jongeren. Afgezien van de afwezigheid van controle door volwassenen worden 

activiteitenn in de openbare ruimte gekarakteriseerd door de afwezigheid van doelen en 

verplichtingen.. De activiteiten die plaatsvinden worden niet van tevoren bepaald, het 

onder-elkaar-zijnn is het belangrijkste. Kortom, het gebruik van openbare ruimte kenmerkt 

zichh door informele activiteiten. Deze informele activiteiten worden door jongeren, zoals 

gezegd,, bij uitstek opgevat als 'vrijetijd' (McMeeking & Purkayastha, 1995). 

Dee wijze, waarop de straat als vrijplaats onder druk staat, verschilt tussen groepen 

jongerenn en naar ruimtelijke omgeving. Skelton (2000) wijst er op in een onderzoek naar 

ruimtelijkee identiteiten van jongeren in Engeland dat jongeren uit lagere sociale klassen de 

straatt 'opgedreven' worden. Dit is gerelateerd aan de verhuiselijking: het betreft jongeren 

voorr wie de zelfstandige bewegingsvrijheid binnenshuis beperkt is. Tevens bleek dat 

meidenn hoe langer hoe meer de openbare ruimte gebruiken voor naschoolse tijdsbesteding, 

hoewell  er door andere auteurs tevens op wordt gewezen, dat de manier waarop de 

openbaree ruimte gebruikt wordt, verschilt. Meiden zijn voorzichtiger dan jongens. 

Ookk zijn er onderzoeken, die suggereren, dat de ruimtelijke omgeving verschillen in 

betekeniss veroorzaakt. Lieberg (1997) betoogt dat de binnenstad jongeren een publieke 

ervaringg biedt, die in de buitenwijk niet voorhanden is. Enerzijds heeft dit te maken met de 

diversiteitt aan leefstijlen in binnenstedelijke milieus, anderzijds met de aanwezigheid van 

ogenn van ouders en buren in de 'eigen' buitenwijk. Binnensteden kenmerken zich door 

levendigheid,, 'anderen', risico's en beweging. Hier kunnen jongeren ongestoord samen 

zijn.. Verder is er publiek dat ziet en gezien kan worden. Ook is dit bij uitstek de plaats 

voorr onverwachte gebeurtenissen. 

Volgenss Hazekamp (1985) beïnvloedt de omgeving het gebruik van de openbare ruimte 

nogg op een andere manier. Hij wijst op het feit dat de dichtheid van de bebouwingsgraad 

vann invloed is op het tijdruimtelijk handelen van jongeren. Compacte bouw met relatief 

weinigg open ruimte betekent dat er weinig plekken zijn waar jongeren kunnen 

samenkomenn zonder dat anderen hiermee geconfronteerd worden. Hierdoor wordt het 

rondhangenn van jongeren volgens hem veel sneller als verstorend ervaren voor de openbare 

orde. . 

Verderr is het hebben van sociale contacten in de buurt van belang voor actief 

vrijetijdsgedragg op straat in de buurt. Gezinnen met kinderen wonen met name buiten de 

stad,, maar niet in plattelandskernen. Op het platteland bezoeken vrienden elkaar eerder via 
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formeell  geregelde ontmoetingen en minder informeel en spontaan (Jackson, 1993; 

McMeekingg & Purkayastha, 1995; Van Vliet, 1981). 

TOENEMENDEE FORMALISERING EN PLANNING VAN VRIJE TIJD LEIDEN TOT EILANDHOPPEN? 

Verschillendee auteurs betogen dat er voor bepaalde groepen jongeren gesproken kan 
wordenn over een gestructureerd (of georganiseerd) vrijetijdspatroon (Torrance, 1998; Karsten 
1995c;; Zeil & Du Bois-Reymond, 1998). Aspecten van deze structurering zijn 
formalisering,, planning en eilandhoppen. 

Veell  activiteiten van jongeren zijn formeel van aard en vinden plaats in club- of 

verenigingsverband.. Kenmerkend voor deze activiteiten is dat ze een vaste plaats en tijd 

hebben,, dat toezicht en regie in handen zijn van volwassenen, dat ze vaak verplichtend zijn 

enn dat er kosten aan verbonden zijn. Het verenigingsleven wordt vaak gezien als een 

ondersteuningg van de opvoeding door ouders. Deelname aan activiteiten in 

verenigingsverbandd heeft volgens veel ouders een gunstige invloed op de persoonlijke 

ontwikkelingg van kinderen (Du Bois-Reymond et al., 1998). Verder bieden formele 

activiteitenn een veilige setting voor de vrijetijdsbesteding. Net als bij het verhuislijkte 

vrijetijdspatroonn is er immers sprake van toezicht door volwassenen. Uit onderzoek, 

wederomm onder kinderen, blijk t dat ouders hun kinderen stimuleren om aan door 

volwassenenn georganiseerde activiteiten deel te nemen, zoals muziek- en sportlessen, met 

dee intentie veiligheid te creëren (Van der Spek & Noyon, 1993; Valentine, 1997a; Wyness, 

1994). . 

Hett tweede kenmerk van gestructureerde vrijetijdsbesteding is de tijdsplanning. Een grote 

groepp jongeren onderneemt meerdere vrijetijdsactiviteiten en is lid van meerdere 

verenigingen.. Er is dus een groepje jongeren dat niet één maar wel drie sporten beoefent 

enn daarnaast ook nog naar muziekles gaat. Een gevolg van een dergelijk druk 

vrijetijdsbestaann en de ruimtelijke spreiding van voorzieningen en vrienden is een hoge 

matee van organisatie en tijdsplanning. Dit geldt voor zowel jongeren als voor het gezin. De 

verschillendee activiteiten van gezinsleden moeten op elkaar afgestemd worden. Hierbij 

dientt rekening gehouden te worden met zaken als de beschikbaarheid van ouders, 

reistijden,, vervoersmogelijkheden. Spontane afspraken worden schaarser en er is 

bijvoorbeeldd minder tijd voor rondhangen in de buurt. Deze jongeren (en kinderen) met 

drukkee vrijetijdsagenda's worden wel omschreven als 'kleine managers in de dop' 

(Torrance,, 1998). 

Hett scala aan vrijetijdsactiviteiten impliceert een sociaalruimtelijk gedifferentieerd 

netwerk.. Het laatste kenmerk van gestructureerde vrijetijdsbesteding, het eilandhoppen, is 

hierr een gevolg van. Het sociaalruimtelijk netwerk van jongeren met een sterk 

gestructureerdee vrijetijdsbesteding kan omschreven worden als een archipel van 

vrijetijdsdomeinen.. Veel activiteiten vinden plaats op verschillende locaties, soms op grote 

afstandd van elkaar en steeds minder in de eigen buurt. Het mobiliteitsgedrag wordt dan ook 

well  omschreven als 'island hopping' (Torrance, 1998). Afgezien van het sociale proces van 

formaliseringg van de vrijetijdsbesteding wordt het eilandhoppen versterkt door de 
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ruimtelijkee ontwikkelingen in stedelijke en landelijke gebieden. Zo zijn door stedelijke 

verdichtingg en processen van schaalvergroting sportclubs over het algemeen genomen 

steedss vaker gesitueerd aan de randen van grote steden. In het landelijk gebied zijn 

kleinschaligee voorzieningen vaak verdwenen. Jongeren kunnen, maar moeten ook meer 

reizenn dan vroeger het geval was (zie verder 1.2.3). 

Dee mobiliteit van jongeren neemt dan ook toe77. In de periode 1975-2000 is de totale 

hoeveelheidd reistijd van en naar school, winkel, vrijetijdsbestemming of werk in een 

doorsneee week voortdurend gestegen. Voor thuiswonende jongeren (12 tot en met 19 

jaar)) is het gemiddelde wekelijkse tijdsbeslag door verplaatsingen ongeveer met twee uur 

gegroeid,, van 7,8 uur per week in 1975 tot 10,1 uur in 2000 (Van den Broek et al., 2001). 

Dezee mobiliteit is voor veel ouders een bron van zorg, omdat ze in verband wordt 

gebrachtt met sociale en verkeersonveiligheid. Internationaal onderzoek laat zien dat voor 

kinderenn geldt dat ouders hen vanwege bezorgdheid over hun veiligheid in de openbare 

ruimtee minder vaak zelfstandig naar school en clubs laten gaan (Hillman et al., 1990; Van 

derr Spek & Noyon, 1993). Karsten (1995) spreekt met betrekking tot jonge kinderen van 

eenn 'achterbankgeneratie': kinderen worden vaker en op jongere leeftijd dan vroeger het 

gevall  was door ouders in de auto van de ene naar het andere vrijetijdsdomein vervoerd. 

Ookk wat betreft de structurering van de naschoolse tijd zijn er duidelijke verschillen te zien 

tussenn sociale groepen.De structurering van de vrijetijdsbesteding is hoofdzakelijk een 

middenklasse-- en sociale-eliteverschijnsel. Roberts & Parsell (1994) spreken van de 

'middlee class takeover' in Groot-Brittannië: jongeren uit de middenklasse zijn veruit het 
Tf-tinFvctt K r t r o l ' l - n n Ki i n l l r r l r i f o r m e el O P W T I H ' ' " " - ' ' - ,-••;,•;«,.:» ,..^ H . - / n n n t w i l r l ' r ' l i " " ' 

elitairee activiteiten tot middenklassefenomeen geworden. Dit is niet alleen in de Britste 

contextt het geval, maar geldt ook voor Nederland (Du Bois-Reymond et al., 1998; Zeijl, 

2000).. De sterke formalisering van de vrije tijd geldt voor bepaalde groepen, maar niet 

voorr de meerderheid van de Nederlandse jongeren (Zeijl, 2000; Zeijl & Du Bois-

Reymond,, 1998). Het betreft met name jonge jongeren in hogere-middenklassemilieus en 

mett autochtoon Nederlandse ouders. Het zijn vooral de kinderen uit de hogere sociaal-

economischee (autochtone) milieus die op de achterbank van de auto van de ene naar de 

anderee club worden vervoerd (Broenink & Fooien, 1999; Karsten, 1995a; 1995c; 

Torrance,, 1998; Valentine, 1997c; Wiggers, et al., 1996). 

Verderr is het aannemelijk dat het patroon van eilandhoppen ruimtelijk gedifferentieerd 

is.. Zo zullen voor jongeren in perifere gebieden voorzieningen minder toegankelijk zijn. Ze 

777 Voor alle bevolkingsgroepen tezamen is het aantal uren dat men per week besteedt aan verplaatsingen tussen 
1995-20000 niet verder gegroeid maar gestopt (Van den Broek, Breedveld & Huysmans, 2001). Het gemiddelde 
wekelijksee tijdsbeslag door verplaatsingen van de bevolking van 12 jaar en ouders is in 2000 8,4 uur. 
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hebbenn te maken met een kleiner aanbod van vrijetijdsvoorzieningen in de directe 
omgevingg en meteen minder goed openbaar vervoersnet (Jackson, 1994). 

Off de structurering van het vrijetijdsgedrag voor veertien- en vijftienjarigen even 

belangrijkk is als voor kinderen, is vooralsnog onduidelijk.. Wel weten we dat, als jongeren 

ouderr worden, het aantal lidmaatschappen van verenigingen afneemt; zij verliezen hun 

interessee in formeel georganiseerde activiteiten. De omslag van gestructureerde naar 

ongestructureerdee vrijetijdsbesteding van Nederlandse jongeren vindt ongeveer plaats rond 

dee dertien jaar (Zeijl, 2000). Verder is het de vraag of het verschijnsel van de 

'achterbankgeneratie'' op dezelfde manier voorkomt bij jongeren als bij kinderen. Over het 

algemeenn genomen verplaatsen jongeren zich het grootste deel van de tijd te voet, per 

fiets,fiets, bromfiets of scooter (Van den Broek et al., 2001). 

3.3.33 Diversiteit : buurt- , huis - en archlpelgeoriënteerd e Jongere n 
Terr afronding van deze paragraaf kan op basis van de literatuurverkenning vooralsnog een 
tweetall conclusies worden getrokken. Ten eerste dat er een grote variëteit in soorten 
activiteiten,, plaats van activiteiten en mate van structurering van activiteiten bestaat. 

Tenn tweede dat er op basis van hun ruimtelijke oriëntatie verschillende groepen 
jongerenn te onderscheiden zijn. Er is een groep jongeren, waarvan het sociaalruimtelijk 
netwerkk gekenmerkt wordt door een archipelstructuur en uit mobiliteitsgedrag door 
eilandhoppen.. Dit zijn jongeren, die volle vrijetijdsagenda's hebben, veel formele 
activiteitenn op grote afstand van de woning hebben, weinig tijd spenderen in de eigen buurt 
enn meerdere vriendschappen op verschillende plaatsen onderhouden. Dit impliceert een 
versplinteringg van vriendschapsgroepen. 

Voorr een andere groep is het sociaalruimtelijk netwerk veel meer verbonden met de 
openbaree ruimte in de eigen buurt. De straat heeft voor deze groep vooral een functie als 
ruimtelijkee zone van vrijheid of vrijplaats. 

Eenn laatste groep wordt vooral gekenmerkt door verhuiselijking van het 
vrijetijdsgedrag.. Uit onderzoek naar het vrijetijdsgedrag van kinderen is gebleken dat een 
belangrijkee reden hiervoor is gelegen in de behoefte van ouders om veiligheid te 
garanderenn (zie ook par. 3.5). 

3.44 Jongere n en ouder s 

Nuu we zicht hebben gekregen op de vrijetijdsbesteding van jongeren, kan worden ingegaan 

opp het samenspel tussen ouders en jongeren. In de vorige paragraaf stond de eerste 

doelstellingg van dit onderzoek centraal, waar het gaat om het tijdruimtelijk handelen van 

jongeren.. In deze paragraaf verschuift de aandacht naar de tweede doelstelling waarin de 

regulatiee van het tijdruimtelijk handelen van jongeren centraal staat. Voordat inzicht kan 

wordenn gekregen in de manieren waarop deze regulatie tot stand komt, is het nodig na te 

gaan,, hoe ouders en jongeren in onze samenleving met elkaar omgaan. 

Dee hiervoor beschreven kenmerken van de posttraditionele samenleving (zie paragraaf 

3.1)) zijn van grote invloed (geweest) op maatschappelijke praktijken als 

huishoudensvormingg en opvoeding. Er is een grote pluriformiteit aan gezinsvormen en 
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opvoedstijlenn ontstaan. In het bijzonder zijn in veel gezinnen de opvattingen over de 

rolverdelingenn tussen man en vrouw veranderd en is de gezagsrelatie tussen ouders en 

kinderenn anders dan in het verleden. 

Veranderingg betekent niet dat machtsverschillen in de verhouding tussen jongeren en 

ouderss nauwelijks meer een rol zouden spelen. Ouders hanteren regels en stellen grenzen 

enn jongeren aanvaarden deze regels en grenzen tot op zekere hoogte. Wel is het zo dat 

jongeren,, meer dan in het verleden, machtsmiddelen kunnen aanwenden ten opzichte van 

hunn ouders; zij kunnen regels en grenzen veranderen. Ouders beredeneren de regels en 

grenzenn bovendien meer dan vroeger. In veel gezinnen wordt door middel van 

onderhandelingenn vormgegeven aan het sociaalruimtelijk netwerk; regels krijgen het 

karakterr van afspraken . 

Inn deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op de communicatie tussen ouders 

enn jongeren, op zogenaamde 'opvoedstijlen' (par. 3.4.1), op de regulatie van het 

sociaalruimtelijkk netwerk (par. 3.4.2) en op de strategieën, die jongeren aanwenden om 

zelfstandigee bewegingsvrijheid te verwerven (par. 3.4.3). Tot slot wordt een aantal 

conclusiess getrokken over de betekenis van de sociaalruimtelijke omgeving voor de 

communicatiee over het stellen van grenzen aan het tijdruimtelijk handelen van jongeren 

(par.. 3.4.4). 

3.4.11 Van bevelshulshoude n naar onderhandellngshulshoude n 
Uitt de dominante hedendaagse westerse zienswijze dat kindertijd en jeugd een aparte fase 

vormenn vloeit voort dat jongeren recht hebben op vrije tijd zonder verantwoordelijkheden 

enn verplichtingen. Een bepaalde vrijheidsmarge hoort hierbij, maar ook de opvatting dat 

kinderenn kwetsbare, incompetente wezens zijn die verzorging en bescherming nodig 

hebbenn van hun ouders (zie hoofdstuk 2). Dit beeld van een idyllische kindertijd en jeugd 

draagtt bij aan de manier waarop er gedacht wordt over opvoeden (Alanen, 1990). Meer 

specifiekk draagt de conceptie van jeugd en ouderschap bij aan de manier waarop ouders hun 

kinderenn in de gaten houden en de ruimtelijke bewegingsvrijheid van met name jonge 

kinderenn bepalen (Valentine, 1997a), zoals in de volgende paragraaf zal worden 

beargumenteerd. . 

Dee hedendaagse omgang en communicatie tussen jongeren en ouders wordt over het 

algemeenn gekenmerkt door een liberale en informele houding tussen ouders en kinderen. 

Veranderingenn in de communicatie tussen ouders en jongeren - door veranderende 

emotionelee en affectieve bindingen en een verkleining van machtsverschillen tussen ouders 

enn kinderen — zorgen voor een verhouding op basis van gelijkwaardigheid tussen ouders en 

jongerenn en creëren meer ruimte voor discussie en overleg. Opvoedingsdoelen zijn 

veranderd.. Een opvoedingsideaal van veel ouders is tegenwoordig om zelfstandigheid en 

zelfredzaamheidd bij hun kinderen te bevorderen. Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid -

bravee kinderen - is niet langer het belangrijkste ideaal (De Bois-Reymond, 1992). Deze 

788 Zie voor literatuur over deze pluriformiteit aan gezinsvormen en opvoedstijlen: Niphuis-Nell et al. (1997); 
Ambert,, (1994); Brinkgreve & De Regt (1993); Du Bois-Reymond (1993); Du Bois-Reymond et al. (1990); 
Rispenss et al. (1996); Wittebrood (2000); Zeijl (2000); Zeijl et al. (1998). 
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ontwikkelingg van een vrijere opvoeding wordt ook wel omschreven als de overgang van 

eenn bevelshuishouden naar een onderhandelingshuishouden (De Swaan, 1979). 

Vann een liberale en informele houding tussen ouders en kinderen die kenmerkend is 

voorr de omgang tussen ouders en kinderen vandaag de dag, is echter niet in ieder gezin op 

dezelfdee manier sprake. Ter typering van de verschillende manieren waarop ouders en 

kinderenn met elkaar omgaan keren in de literatuur over opvoedingsgedrag twee elementen 

steedss terug: responsiviteit en controle/eisen. Onder responsiviteit wordt de mate, waarin 

ouderss gevoelig zijn voor de behoeften van het kind en daar adequaat en affectief op 

reageren,, verstaan. De dimensie controle/eisen duidt allereerst op de wijze waarop en de 

matee waarin ouders controle uitoefenen en restricties opleggen. Verder heeft de dimensie 

betrekkingg op de mate waarin ouders hun kinderen aanspreken op de competenties, 

waaroverr ze beschikken. Deze dimensie gaat dus over de mate waarin ouders hun kinderen 

aanmoedigenn van die vaardigheden gebruik te maken en verder te ontwikkelen (Beker & 

Merens,, 1994; Klimidis et al., 1992; Maccoby & Martin, 1983; Meeus, 1994; Rispens et 

al.,, 1996). 

Opp basis van deze twee dimensies kan een viertal opvoedstijlen worden onderscheiden. 
Hett gaat er in dit onderzoek niet om de verschillende opvoedstijlen strikt te hanteren,om 
zodoendee de typologie te kritiseren, te verwerpen of te bevestigen. Ze moet worden 
opgevatt als 'sensitizing concepts' die attenderend en richtinggevend zijn voor de 
onderzoekerr (Wester, 199S). 

Figuurr 3.1 Typologie van opvoedstijlen 

II RESPONSIVITEIT 

Ja a 

hanterenn strikte regels, op de naleving waarvan strenge controle wordt uitgeoefend. 

Gehoorzaamheidd wordt als een deugd beschouwd en bestraffende maatregelen worden 

gezienn als een legitiem middel om het gedrag te beïnvloeden. Men zou ook kunnen spreken 

vann een bevelshuishouding. 

Inn een gezaghebbend-interactieve opvoedingsstijl vindt de communicatie tussen ouders en 

kindd plaats op basis van wederzijds begrip en respect. Ouders hebben oog voor de 

behoeftenn en de mogelijkheden van het kind. Zij stellen eenduidige eisen en houden vast 

aann duidelijke regels. Overtreding van die regels wordt consequent bestraft. 

Eenn permissief-interactieve opvoedingsstijl wordt gekenmerkt door weinig controlerende 

maatregelen.. Aan het gedrag van het kind worden weinig eisen gesteld en 

gedragsrichtlijnenn worden nauwelijks gegeven. Zij laten de jongere haar of zijn gang gaan. 

Dee ouders reageren in hoge mate responsief op wensen en behoeften van het kind. 

Eenn laatste opvoedingsstijl ten slotte wordt omschreven als permissief-weinig 

geïnteresseerd.geïnteresseerd. Hier zou men ook kunnen spreken van afwezige opvoeding. Kenmerkend 

voorr dit opvoedingspatroon is namelijk een grote onverschilligheid bij de ouders voor het 

Nee e 
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doenn en laten van hun kind. Er worden nauwelijks eisen gesteld, er is geen aandacht voor 

dee behoeften van het kind. (vgl. Beker & Merens, 1994; Meeus, 1994). 

Bijj de bovenstaande omschrijvingen van opvoedstijlen wordt vaak uitgegaan van de 

zienswijzenn van ouders (Du Bois-Reymond, 1992; Torrance, 1998). Van belang is hierbij 

opp te merken dat de wijze waarop de opvoeding wordt ervaren, sterk kan verschillen bij 

ouderss en kinderen. Ouders blijken de interactie in het gezin eerder te beschrijven in 

termenn van onderhandelingen dan jongeren. Ongeveer eenderde van de jongeren, die het 

voortgezett onderwijs volgt, geeft aan dat er sprake is van een onderhandelingscultuur, de 

helftt beschrijft de relatie met hun ouders in termen van een bevelscultuur (Du Bois-

Reymond,, 1992). 

Dee manieren waarop ouders en kinderen met elkaar 'communiceren' — opvoedingsstijlen — 

zijnn belangrijk voor de regels en afspraken over de naschoolse tijdsbesteding en het 

ruimtegebruik.. De opvoedstijl is op deze manier verbonden met de grenzen van en de 

zeggenschapp die jongeren hebben over hun sociaalruimtelijk netwerk. Zo ligt het voor de 

handd dat in een gezin waarin de opvoeding weinig responsief is en getypeerd kan worden 

doorr veel controle, regels voor het tijdstip van thuiskomst aan de kinderen worden 

opgelegd.. Jongeren hebben hier zelf weinig of niets over te zeggen. Er worden in algemene 

zinn strikte regels gebruikt. De communicatie tussen ouders en kinderen berust op ouderlijk 

gezagg en gehoorzaamheid met beperkte marges om te onderhandelen. 

Inn een gezin, getypeerd door controle en responsief gedrag, zullen de ouders meer 

belangstellingg tonen voor de wensen van jongeren. Binnen dit gezin zal dan ook eerder 

'onderhandeld'' worden over tijden van thuiskomst en de plekken waar de jongere wel en 

niett mag komen. De communicatie vindt plaats op basis van wederzijds begrip. Dit wil 

overigenss niet zeggen dat onderhandelingen niet conflictueus kunnen verlopen. Hoewel er 

sprakee is van samenhang tussen conflicten in gezinnen en het al dan niet onderhandelen — in 

autoritair-autocratischee gezinnen is het conflictpeil hoger — betekent dit niet dat er in 

onderhandelingsgezinnenn geen conflicten zijn (Du Bois-Reymond, 1992). Conflicten tussen 

ouderss en kinderen over verschillende aspecten van het dagelijks leven zijn 'normaal' en 

mett name door jongere jeugdigen kunnen ze intens beleefd worden (Atkinson, et al., 

1993)79.. Roeders & Van der Linden (1983) constateren dat vinden onder derdeklassers in 

hett voorgezet onderwijs elf procent van de scholieren thuis ruzies met een hevig en 

langdurigg karakter heeft (vgl. Van der Linden & Dijkman, 1989)8 . 

Inn de communicatie tussen ouders en kinderen die getypeerd kan worden door 

responsiviteitt en de afwezigheid van controle kan men verwachten dat er belangstelling is 

voorr het vrijeüjdsleven, maar dat er weinig grenzen zullen worden gesteld. 

Gezinnen,, waarin de opvoedstijl overwegend permissief-weinig geïnteresseerd is, 

komenn niet veel voor (Du Bois-Reymond, 1992). Dit duidt erop dat ouders betrokken zijn 

bijj het leven van hun kinderen (Giddens, 1991). 

799 Jonge jeugdigen zijn in dit geval 11-15 jaar. 
800 Wel moet opgemerkt worden dat in beide gevallen de data betrekking hebben op de belevingswereld van 
jongerenn en niet op die van de ouders (Du Bois-Reymond, 1992). 
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Dee ontwikkeling naar een opvoeding waarin de verhouding tussen ouders en kinderen 

(jongenss zowel als meisjes) gelijkwaardig is, heeft zich in Nederland in alle sociaal-

economischee milieus voorgedaan, maar niet voor alle jongeren en hun opvoeders in 

dezelfdee mate (Beker & Merens, 1994; Du Bois-Reymond et al., 1990; Du Bois-Reymond, 

1992;; 1993; Meeus, 1994; Rispens et al., 1996). In diverse onderzoeken is aangetoond dat 

opvoedingspraktijkenn zowel samenhang vertonen met de sociaal-persoonlijke identiteit van 

dee opvoeders als met sociaal-persoonlijke identiteit van het kind. Zo blijkt bijvoorbeeld uit 

onderzoekk dat moeders meer onderhandelingsgericht zijn dan vaders. Moeders zijn 

flexibelerflexibeler in de opvoeding, zij stemmen hun handelen op de situatie af. Vaders stellen zich 

strengerr en consistenter op in hun opvoedingspraktijk (Best et al., 1994; Du Bois-

Reymond,, 1992; Platz et al., 1994; Valentine 1997a; 1997b). Du Bois-Reymond (1992) 

toontt deze sekseverschillen in een empirisch onderzoek aan: 80 procent van de 

ondervraagdee moeders tegenover 60 procent van de vaders karakteriseert zijn of haar 

opvoedingshoudingg in onderhandelingstermen en tweemaal zoveel vaders als moeders zijn 

bevelsgericht.. Een verklaring hiervoor is dat moeders over het algemeen meer betrokken 

zijnn bij de dagelijkse opvoeding dan vaders. Zij worden vaker met de opvoeding en met een 

groteree variatie aan opvoedingssituaties geconfronteerd en daardoor is het voor hen 

moeilijkerr om altijd op een zelfde manier te reageren. 

Verderr komt uit onderzoek naar voren dat de sociaal-economische status van het gezin 

verbandd houdt met de communicatie tussen ouders en kinderen. In de hogere milieus is 

menn meer onderhandelingsgericht, in de lagere meer gericht op controle en minder gericht 

opp de wensen van het kind, de middenmilieus bevinden zich hier tussenin (Du Bois-

Reymondd et al., 1990; Van der Hoek & Kret, 1992)81. 

Watt betreft de sociaal-persoonlijke identiteit van het kind zijn zowel persoonlijke 

voorkeuren,, leefstijl, de mate van zelfstandigheid, de leeftijd als de sekse van invloed op de 

interactiee tussen ouders en kinderen (Beker & Merens, 1994; Valentine, 1997a). Het 

spreektt natuurlijk voor zich dat de manier van onderhandelen afhangt van de leeftijd van de 

kinderen.. Bij jonge jeugdigen speelt het punt van duidelijk grenzen stellen juist ook in de 

onderhandelingshuishoudingenn een rol van betekenis82. Ook tolerante ouders voeden niet 

opp zonder regels en zonder het stellen van grenzen, en hun kinderen aanvaarden in wezen 

dezee regels (Du Bois-Reymond, 1992). De zelfstandige ruimtelijke bewegingsvrijheid van 

kinderenn blijkt inderdaad samen te hangen met de leeftijd van het kind. Jonge kinderen 

genietenn minder bewegingsvrijheid dan oudere kinderen en jongeren (Hillman et al., 1990; 

Hillman,, 1997; Kytta, 1997; Wiggers, et al., 1996). 

Niett alleen de leeftijd maar ook de gepercipieerde zelfstandigheid van de zoon of 

dochterr is van belang bij het stellen van grenzen. Ouders en kinderen herdefiniëren op 

basiss van het zelfstandige vermogen van het kind als het ware de leeftijd en beslissen op 

grondd daarvan bijvoorbeeld over de toegang tot het publieke domein (Valentine, 1997a). 

11 Zowel onderhandelingsouders als bevelsouders zijn het niet in alle opzichten eens met de partner over de 
opvoeding.. Uit een onderzoek uitgevoerd door Du Bois-Reymond (1992) blijkt dat tweederde van de 
ondervraagdee ouders wel eens onenigheid heeft over opvoedingspraktijken. De meeste ouders geven echter te 
kennenn dat zij ondanks eventueel verschillende opvattingen zoveel mogelijk één lijn tegenover de kinderen 
trekken.. Het is echter de vraag in hoeverre hier niet sprake is van een sociaalwenselijk antwoord. 
822 Jonge jeugdige zijn hier 12-13 jaar (Du Bois-Reymond, 1992). 
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Overr de seksespecificiteit van de opvoeding bestaat minder overeenstemming. De 

tendenss lijkt te zijn naar een opvoeding, waarbij dezelfde soorten gedragsregels ten aanzien 

vann jongen én meisje worden gesteld en dezelfde bewegingsvrijheid wordt verleend (Du 

Bois-Reymond,, 1992; Van der Linden & Dijkman, 1989). Ander onderzoek laat echter 

zienn dat ouders en met name allochtone ouders dochters meer beperken in hun zelfstandige 

bewegingsvrijheidd dan jongens (De Waal, 1989). Het hebben van oudere broers of zusters 

blijktt ten slotte met zich mee te brengen dat kinderen eerder hun zelfstandige 

bewegingsvrijheidd in het publieke domein kunnen verruimen (Valentine, 1997a). 

3.4.22 Kenmerke n van het opvoedkundi g regim e 
Afgezienn van de opvoedstijl is het opvoedkundig regime van belang voor de vrijheid die 

jongerenn hebben om vorm te geven aan hun sociaalruimtelijk netwerk. De opvoedstijl heeft 

betrekkingg op de manier van communicatie tussen ouders en kinderen. Het opvoedkundig 

regimee is het geheel aan regels — of afspraken — waaraan jongeren zich dienen te houden. In 

dee rest van het verhaal wordt dit ook wel regulatieregime genoemd. 

Err zijn verschillende manieren waarop in gezinnen het handelen van jongeren wordt 

gereguleerd.. Voordat deze aan de orde komen, wordt kort aandacht geschonken aan de 

redenenn voor en mogelijkheden van beïnvloeding van het handelen van jongeren. 

Veiligheidd is slechts één reden waarom ouders het handelen van hun kinderen willen 

reguleren.. Verder kunnen een rol spelen: fatsoensnormen, opvattingen over goede 

vrijetijdsbesteding,, verplichtingen van de jongeren zoals het maken van huiswerk of 

huishoudelijkee taken, en een gebrek aan geld (Jackson, 1990; Jackson & Rucks 1995; 

Hultsman,, 1993a, 1993b; De Waal, 1989). 

Watt betreft de mogelijkheden van beïnvloeding van het handelen van jongeren zijn er 

beperkingen.. De opkomst van het onderhandelingshuishouden heeft ertoe bijgedragen dat 

jongerenn op het vlak van de vrijetijdsbesteding veel vrijheid hebben. Daarbij heeft in 

overeenstemmingg met het idee van een aparte kinder- en jeugdfase, bij veel ouders de 

opiniee post gevat dat jongeren recht hebben op eigen tijd waarin ze vrij zijn van 

verplichtingenn en verantwoordelijkheden. 

Dezee ontwikkelingen hebben mede tot gevolg dat leeftijdsgenoten meer invloed op de 

vrijetijdsbestedingg hebben dan ouders. De onderzoeksresultaten zijn wat dit betreft echter 

niett eenduidig. Volgens Hultsman (1993a) blijft de goedkeuring van ouders ook in de 

tienerleeftijdd als beperkende variabele belangrijk. Zij laat zien dat ouders van 13- tot 15-

jarigenn in de Verenigde Staten een grote controle uitoefenen op de participatie van hun 

kinderenn in geïnstitutionaliseerde activiteiten. Zeijl (2000) daarentegen betwijfelt de 

sterktee van invloed van ouders op het vrijetijdsgedrag van jongeren. Toch valt ook uit haar 

onderzoekk in de Nederlandse context op te maken dat ouders het vrijetijdsgedrag van 12-

tott 15-jarigen mede vormgeven; met name door het stimuleren van formele activiteiten. 

Tenn slotte bÜjkt uit het eerder aangehaalde onderzoek van Du Bois-Reymond (1992) dat 

eenn substantieel deel van de Nederlandse ouders zich volgens jongeren bemoeit met hun 

vrijetijdsleven.. Met name worden eisen gesteld waar het gaat om het tijdstip van 

thuiskomst. . 
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Watt betreft de manier waarop in gezinnen het handelen van jongeren gereguleerd wordt, 

kunnenn grofweg twee vormen worden onderscheiden (vgl. Cloke et al., 1991; Giddens, 

1984).. Enerzijds kunnen ouders het directe handelen van hun kinderen proberen te 

beïnvloeden,, door duidelijk normen te stellen en sancties te formuleren. 'Voor het 

avondetenn thuis zijn, anders volgt huisarrest' is hiervan een voorbeeld. Anderzijds 

beïnvloedenn ouders het gedrag van hun kinderen op een meer indirecte manier via het 

betekenisgevendd referentiekader - of in Giddens' (1984) termen 'interpretive schemes' -

vann jongeren, door bepaalde beelden en opvattingen over activiteiten of plaatsen ingang te 

doenn vinden. Een voorbeeld hiervan is het benadrukken van onveiligheid in relatie tot de 

rossee buurt. 

Overigenss zijn deze twee vormen van regulering wel analytisch te onderscheiden maar 

inn de praktijk sterk met elkaar verbonden en bovendien doortrokken van 

machtsverschillen.. De macht van ouders kan zowel gebaseerd zijn op hun autoriteit als 

volwassenee en ouder als op het feit dat ze beschikken over 'materiele hulpbronnen' zoals 

geld.. In het eerste geval doen kinderen wat hun ouders zeggen omdat dit zo hoort. In het 

tweedee geval zetten ouders hun zeggenschap over bijvoorbeeld het huishoudbudget in om 

sanctiess te stellen — het inhouden van het zakgeld — of om gedrag te bevorderen het 

toestaann van het lidmaatschap van een sportvereniging. 

Inn onderzoek van De Waal (1989) komt het belang van beïnvloeding in het 

betekenisgevendd referentiekader van 12- tot 16-jarige meisjes duidelijk naar voren. Uit het 

onderzoekk blijkt dat het opvoedkundige regime, waarmee deze meisjes te maken hebben, 

sterkk gebaseerd is op het bijbrengen van bepaalde opvattingen over 'hoe het hoort' . De 

meisjess vertellen dat hun ouders hen 'verantwoordelijkheidsgevoel' proberen bij te 

brengen.. Ze hebben dat in de ogen van hun ouders, wanneer ze zich gedragen, zoals de 

ouderss vinden dat het hoort. 

Hett betekenisgevend referentiekader wordt op deze manier 'voor het leven' 

gereproduceerdd in het doen en laten van hun kinderen. Dit wil overigens niet zeggen dat 

regelss waaraan sancties worden verbonden geen rol zouden spelen in het opvoedkundig 

regime.. Er worden zowel regels geformuleerd ten aanzien van de begrenzing van het 

sociaalruimtelijkk netwerk als beschermingsmaatregelen die de meisjes moeten treffen. Naar 

matee de meisjes ouder en 'verantwoordelijker' worden, neemt het belang van regels en 

sanctiess af als onderdeel van het opvoedkundig regime. 

Tott slot van deze paragraaf over het opvoedkundig regime worden de verschillende 

terreinenn waarop regels en sancties worden geformuleerd en die voor dit onderzoek van 

belangg zijn, op een rij gezet. Hierbij gaat het zowel om beschermende als begrenzende 

maatregelen.. Het in het vorige hoofdstuk aangebrachte onderscheid tussen territoriale en 

niet-territorialee strategieën wordt hiermee verfijnd. 

Eenn eerste terrein is de ruimte (vgl. De Waal, 1989). Door bepaalde plaatsen voor 

gebruikk uit te sluiten worden jongeren in hun zelfstandige bewegingsvrijheid begrensd. 

Anderzijdss kan het sociaalruimtelijk netwerk van kinderen territoriaal gereguleerd worden 

doorr andere plaatsen toegankelijk te maken. 

Eenn ander terrein waarop regulatie van toepassing kan zijn is tijd. De buitenruimte is 

voorr veel jongeren maar een deel van de dag toegankelijk. Veel meisjes mogen niet 
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buitenshuiss komen als het donker is, of alleen vroeg in de avond onder bepaalde 

voorwaardenn (niet lopend maar op de fiets, met een groepje, langs een bepaalde route, 

bellenn zodra je aangekomen bent), laat op de avond worden de meisjes gehaald en gebracht 

doorr een ouder of een grotere broer (De Waal, 1989). 

Verderr kan het sociaalruimtelijk netwerk beperkt worden naar activiteiten. De Waal 

(1989)) geeft het voorbeeld van 'jongensachtige' bezigheden die niet meer kunnen als 

meidenn de tienerleeftijd bereiken (ruige spelletjes, vuile kleren en grove taal worden 

taboe).. Ook te volwassen activiteiten zijn niet toegestaan zoals roken, drinken en vrijen. 

Dee sociale contacten van jongeren vormen een vierde regulatieterrein (vgl. De 

Waal,, 1989). Bepaalde vrienden kunnen een slechte invloed hebben. Verder dienen meisjes 

zichh gereserveerd op te stellen tegenover jongens (je weet nooit of ze alleen maar op 'dat' 

uitt zijn) en tegenover mensen die ouder zijn en 'onbekend' (niet tot de kennissenkring van 

dee ouders behoren). 

Eenn vijfde terrein is de mobiliteit van jongeren. Ouders kunnen toestemmen in een 

vrijetijdsactiviteitt mits hun kinderen zich met de auto laten halen en brengen of voor het 

openbaarr vervoer kiezen in plaats van voor de fiets. 

Verderr kunnen, op de zesde plaats, wapens, geld en mobiele telefoon als hulpmiddel ter 

beschermingg dienen. 

Tott slot, vormt het lichaam een terrein ten aanzien waarvan regels worden 

geformuleerd.. Hierbij valt te denken aan bescherming van het lichaam tijdens sporten of 

hett dragen van 'fatsoenlijke' kleding tijden het uitgaan. 

3.4.33 Strategieë n van Jongere n ter vergrotin g van de bewegingsvrijhei d 
Overschrijdingg van de grenzen van het opvoedkundig- of te wel regulatieregime door 

jongerenn kan angst, maar ook uitgelatenheid en avontuur betekenen (Sibley, 1995, p. 123). 

Grenzenn die ouders trekken worden daarom 'goedschiks' of 'kwaadschiks' opgerekt of 

ontdoken.. Hiermee vergroten jongeren hun zelfstandige bewegingsvrijheid. Zij kunnen 

sterkk zijn in het onderhandelen, het afdwingen van wat mag en toch tevens de ouders te 

vriendd houden (Punch, 2000; De Waal, 1989). Deze strategieën hebben betrekking op de 

verschillende,, hierboven onderscheiden terreinen waarop ouders regels formuleren. 

Err zijn verschillende manieren waarop jongeren het ouderlijk gezag ontduiken. De 

Waal,, (1989: pp. 63) onderscheidt de volgende manieren: 'het rookgordijn', 'de halve 

waarheid'waarheid' en 'de vertaling'. Bij de eerste methode, het rookgordijn, worden thuis allerlei 

gefantaseerdee verhalen verteld en antwoorden op vragen van de ouders zijn vaak leugens. 

Dee tweede metfiode de halve waarheid, houdt in dat thuis alleen bepaalde verhalen worden 

verteldd en slechts een beperkt deel van de vriendenkring wordt aan de ouders 

bekendgemaakt.. De jongeren censureren zo de informatie die de ouders via hen krijgen. 

Onderr de derde mediode, de vertaling, wordt verstaan dat de kinderen hun ouders 

manipuleren.. Zoals ouders verklaren waarom allerlei vervelende maatregelen 'om eigen 

bestwil'' zijn, zó presenteren de meisjes uit het onderzoek van De Waal ook hun eigen 

gedrag.. Zij nemen de werkwijze van hun ouders over. Daarmee dwingen zij goedkeuring 

af. . 
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3.4.44 De geografi e van communicati e en regulati e 
Dee besproken opvoedstijlen en de grenzen van het tijdruimtelijk handelen van jongeren 

beïnvloedenn de (betekenis van de) relatie tussen jongeren en hun sociaalruimtelijke 

omgeving.. Met andere woorden, het regulatieregime creëert grenzen die de kwaliteit van 

hett individuele sociaalruimtelijk netwerk bepalen. Sibley (1995, p. 123) raakt aan een 

belangrijkk punt, als hij concludeert dat de relatie tussen jeugd en ruimte binnen de 

geografiee bestudeerd wordt en de rol van grenzen binnen het gezin aandacht krijgt in de 

psychologiee (en jeugdstudies), maar: "nowhere are children situated at the same time in the 

contextt of the family, domestic space and the larger spaces of the locality and the city". In 

dezee paragraaf werd duidelijk dat de communicatie tussen ouders en jongeren -

opvoedstijlenn - , het opvoedkundig regime en strategieën die jongeren hanteren, invloed 

hebbenn op de manier waarop jongeren hun autonomie ontwikkelen en daarmee ruimte 

gebruikenn en beleven. Maatschappelijke, sociaalruimtelijke processen, zijn hierop van 

invloed.. De in paragraaf 3.3 geschetste kenmerken van de vrijetijdsbesteding van jongeren 

suggererenn onder andere dat met de inperking van publieke ruimten voor jongeren, het 

huiss en in mindere mate de semi-openbare vrijetijdsclub, belangrijke omgevingen worden 

voorr het ontwikkelen van zelfstandigheid en identiteit. 

Afgezienn van deze relatie met ruimte is er sprake van een andere relatie met plaats die 

ikk hier kort wil noemen. De opvoedpraktijken zijn lokaal gesitueerd en ruimtelijk 

geconstrueerd.. Ten eerste kan de lokale gemeenschap van invloed zijn op de 

opvoedpraktijkenn in een gezin (Aitken, 1998). Ouderschap is dus niet een puur individueel 

fenomeen.. In de gemeenschap van een dorp of buurt kunnen ouders bijvoorbeeld 

aangesprokenn worden op de daden van hun kinderen. Wat dit betreft kan het dus zaak zijn 

jezelff maar ook je kinderen zich te laten gedragen conform de regels van de gemeenschap. 

Ouderss komen tijdens de opvoeding voor steeds meer keuzen te staan die risico's met 

zichh meebrengen. Daarom hebben ouders behoefte buiten het gezin informatie te 

verzamelenn over 'opvoeden'. Ook de onderhandelingscultuur kan er toe bijdragen dat er 

behalvee binnen het gezin ook buiten het gezin gepraat wordt over de keuzes waar ouders 

voorstaann wat betreft de zelfstandige mobiliteit van hun kinderen83. De 'onderhandelingen' 

betreffendee de zelfstandige bewegingsvrijheid van jongeren vinden plaats op verschillende 

niveaus.. Discussie tussen ouders en kinderen, maar ook discussies tussen ouders en andere 

ouders,, vrienden, familieleden en de publieke opinie dienen als referentiekader om te 

bepalenn wat kinderen op een bepaalde leeftijd mogen doen, wat goed voor hen is en tevens 

omm te bepalen wat het betekent om een 'goede ouder' te zijn. Regels uit discoursen over 

jeugd,, vrije tijd, veiligheid, ruimte en ouderschap functioneren als onzichtbare leidraad (zie 

hoofdstukk 2). 'Time-space compression' (zie hoofdstuk 2) heeft ertoe geleid dat het niet-

Onderr meer Rispens et al. (1996) wijzen erop dat hoewel er met anderen in het informele netwerk - familie 
enn kennissen - wordt gesproken over een aantal issues binnen de opvoedpraktijk, de opvoedpraktijk 
voornamelijkk met de partner wordt besproken. Negen en 7 procent van de moeders van 12- tot 18-jarigen 
geeftt aan respectievelijk vrienden of kennissen en de ouders een paar keer per maand of vaker te gebruiken als 
steunbron.Hett meest populaire onderwerp is de wijze waarop anderen de opvoeding aanpakken, 
opvoedingsondersteuningg heeft vooral de betekenis van uitwisseling van ervaring (67 procent van de moeders 
vann 13- tot 18-jarigen geeft aan hierover informatie te vragen). Ik kan me voorstellen dat deze uitwisseling van 
ervaringg vaker plaatsvindt dan het aanwenden van steunbronnen laat zien. Steunbronnen heeft een andere 
connotatiee dan uitwisselen van ervaring. 
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individuelee karakter van het opvoedkundig regime niet beperkt blijft tot de lokale 

gemeenschapp van de buurt. Het strekt zich uit over verschillende ruimtelijke schaalniveaus. 

Tenn tweede is op een zeer concrete manier de directe omgeving van invloed op de 

communicatiee en het regulatieregime. Denk aan de nabijheid en toegankelijkheid van 

vrijetijdsvoorzieningen.. Lokale gevaren en onveiligheidsgevoelens kunnen het 

regulatieregimee beïnvloeden. In de volgende paragraaf zullen deze gevaren en het belang 

daarvann voor de constructie van regulatiestrategieën van ouders en het sociaalruimtelijk 

netwerkk van jongeren centraal staan. 

3.55 Jongeren , ouder s en veilighei d 
"Inn every single industrialized country, injury has now become the leading killer of children 

betweenn the ages of 1 and 14. Taken together, traffic accidents, intentional injuries, 

drownings,, falls, fires, poisonings and other accidents kill more than 20,000 children every 

yearr throughout the OECD" (Unicef, 2001). Ondanks deze statistieken is de kans dat een 

kindd sterft door (opzettelijk of onbedoeld) letsel klein en wordt bovendien steeds kleiner. 

Voorr een kind dat nu in een geïndustrialiseerd land wordt geboren is de kans dat het sterft 

doordatt het voor het vijftiende levensjaar een vorm van letsel oploopt, één op 750. Dit 

aantall is minder dan de helft vergeleken met dertig jaar geleden. De kans op dood door 

mishandelingg of opzettelijk letsel is één op 5.000. Ook op de wegen in de westerse 

samenlevingg neemt de laatste twee decennia het aantal kinderslachtoffers gestaag af. 

Onderzoekk laat echter tegelijkertijd zien dat ouders zich zorgen maken over de 

veiligheidd van hun kinderen. De bezorgdheid en het aantal beschermingsmaatregelen lijken 

juistt toe te nemen (Hulman et al., 1990; Van der Spek & Noyon, 1993; Valentine, 1997c). 

Veiligheid,, hoewel de risico's niet toenemen, wordt collectief beleefd als een belangrijk 

sociaall probleem in de laatmoderne samenleving. Veiligheid is daarmee een belangrijk deel 

vann het opvoedingsdiscours in onze samenleving. Het idee van een universele kindertijd, 

vrijj van verantwoordelijkheden, brengt met zich mee dat kinderen en jongeren recht 

hebbenn op een beschermde, veilige jeugd. Die tussenpositie van jongeren — geen kinderen 

enn geen volwassenen - is, waar het gaat om veiligheid, van betekenis. Jongeren worden 

namelijkk niet alleen gerepresenteerd als Apollinische schatjes, maar tegelijkertijd als 

Dionysischee schurken. Deze concepties zijn bovendien verstrengeld met opvattingen over 

ruimte. . 

Inn deze paragraaf staan relaties tussen jongeren, ouders, veiligheid en plaats centraal. 

Alvorenss in te gaan op onveiligheidsgevoelens (en slachtofferschap) in de Nederlandse 

samenlevingg wordt een aantal begrippen uit de veiligheidsliteratuur verduidelijkt. Binnen 

dee geografie en aanverwante disciplines wordt al geruime tijd aandacht geschonken aan 

ruimtelijkee componenten van veiligheid, onveiligheidsgevoelens, risico's en criminaliteit. 

Hierbijj wordt aansluiting gezocht (par. 3.5.1). Vervolgens zal ik in paragraaf 3.5.2 

specifiekk ingaan op de relatie tussen de bezorgdheid van ouders en het tijdruimtelijk 

handelenn van jongeren. Hierbij baseer ik mij overigens grotendeels op onderzoek dat 

betrekkingg heeft op kinderen (0-12 jaar). De dubbele positie van jongeren — enerzijds als 

probleemm voor anderen, anderzijds zelf in de knel — in relatie tot veiligheid wordt in 
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paragraaff 3.5.3 belicht. In de slotparagraaf (par. 3.5.4) onderscheid ik ruimtelijke 
representatiess van veilig opgroeien. 

3.5.11 Criminaliteit , onveilighei d en onveiligheidsgevoelen s 
Onveiligheid,, onveiligheidsgevoelens en risico's hebben binnen de risicomaatschappij een 

belangrijkk plaats. Wat kan er worden verstaan onder veiligheid en wat onder de keerzijde 

onveiligheid?? Veilig zijn is buiten gevaar zijn, beschermd zijn tegen gevaren. Onveilig wordt 

doorr Van Dale (1993) omschreven als 'niet veilig, gevaar opleverend'. Onveiligheid 

verwijstt naar de omstandigheid dat er geen veiligheid is, dat er sprake is van gevaar, dat de 

mogelijkheidd bestaat dat er een nadelig gevolg optreedt. Gevaar verwijst naar bedreigingen 

diee niet direct gerelateerd zijn aan eigen handelingen/beslissingen en moet onderscheiden 

wordenn van risico's. Bij risico's gaat het specifiek om de mogelijke negatieve gevolgen in de 

toekomstt van een beslissing die in het heden wordt genomen (Giddens, 1991; Luhmann, 

19866 in: Huysmans & Steenbekkers, 2002, p. 22). Er bestaat met andere woorden 

onzekerheidd ('uncertainty') over de mogelijke gevolgen van beslissingen voor toekomstige 

situatiess . 

Omm algemene onveiligheid buitenshuis te onderscheiden van verkeersveiligheid is het 

begripp 'sociale onveiligheid' ontstaan. In de literatuur wordt het begrip sociale onveiligheid 

alss een verzamelbegrip gebruikt, waar allerlei vormen van criminaliteit en de gevoelde 

dreigingg van criminaliteit mee worden bedoeld (vandalisme, straatroof, diefstal, 

fietsendiefstal,fietsendiefstal, vechtpartijen, seksueel geweld). Wat nu precies criminaliteit en 

onveiligheidd is, is lastig te bepalen. De verschijnselen zijn sociaal-cultureel geconstrueerd 

enn historisch specifiek (zie bijv. De Haan, 1997)85. 

Angstt of onveiligheidsgevoel is het gevoel van beklemming en vrees, veroorzaakt door 

eenn wezenlijk of vermeend gevaar. Het verwijst expliciet naar de beleving van onveiligheid 

-- het gevoel van onzekerheid ('insecurity')86. In deze zin wordt het begrip vaak 

omschrevenn als 'subjectieve' onveiligheid, in tegenstelling tot 'objectieve' onveiligheid. De 

objectievee onveiligheid is in deze opvatting de feitelijke criminaliteit en de kans om 

slachtofferr te worden (Elsinga & Wassenberg, 1991; Hoefnagels, 1987). 

Socialee onveiligheid heeft te maken met het voorkomen van criminele delicten, maar is 

tevenss verweven met talloze andere factoren. Er bestaat geen rechtlijnige relatie tussen 

onveiligheidsgevoelenss en de statistische kans om slachtoffer te worden. Een bekend 

Onzekerheidd verwijst in deze betekenis naar het wel of niet beschikken over kennis over een bepaalde 
toekomstigee situatie. 
855 Boutellier (2002, p. 10-11) wijst aan de hand van het werk van Garland (2001) op het verschil in culturele 
betekeniss van misdaad. Criminaliteit was tot in de jaren zeventig in morele zin een kwestie van deprivatie. 
Criminaliteitt werd gezien als de resultante van ongelukkige opvoeding en slechte sociaal-economische 
omstandigheden.. Criminaliteit is echter in het afgelopen decennium geherdefinieerd tot een 
veiligheidsvraagstuk.. Het betreft een risico dat iedereen kan treffen. Criminaliteit is niet langer het lot van 
daders,, maar het lot van slachtoffers. 

Onveiligheidsgevoelenss betreffen een specifiek gesitueerd fenomeen dat gepaard gaat met risico of gevaar. 
Bezorgdheidd verwijst naar het algemene gevoel van ongerustheid. In het engels 'anxiety' zie Giddens (1991, p. 
433 e.v.). "Since anxiety, trust and everyday routines of social interaction are so closely bound up widi one 
another,, we can readily understand die rituals of day-to-day life as coping mechanisms. This statement does not 
meann that such rituals should be interpreted in functional terms, as means of anxiety reduction (...), but that 
theyy are bound up with how anxiety is socially managed."(Giddens, 1991, p. 46). In de literatuur worden deze 
termenn overigens vaak door elkaar gebruikt. 
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voorbeeldd hiervan betreft het feit dat het vooral oudere mensen en vrouwen zijn die 

onveiligheidd ervaren in openbare ruimten, terwijl deze groepen het minste met geweld of 

anderee vormen van straatcriminaliteit worden geconfronteerd. Jonge mannen, die minder 

onveiligheidd ervaren, blijken een grotere kans te lopen om slachtoffer van geweldsdelicten 

tee worden (Van Alteren et al., 1990; Miethe, 1995; Valentine, 1989; 1992)87. De 

aangehaaldee paradox tussen enerzijds de afname van het aantal dodelijke slachtoffers onder 

jongerenn en anderzijds de groeiende bezorgdheid van ouders vormt een ander voorbeeld. 

Opp basis van individuele factoren, sociale identiteiten en collectieve verbeelding van 

angst,, worden onveiligheidsgevoelens gevormd. Verschillende onderzoeken gaan hierop in. 

Eerderr slachtofferschap, psychische angsten en de gepercipieerde fysieke kracht zijn van 

invloedd op de onveiligheidsbeleving (zie bijv.Huysman & Steenbekker, 2002; Valentine, 

1992).. Hetzelfde geldt voor sociale identiteiten zoals sekse, leeftijd, sociaal-economische 

statuss (zie bijv. Droogleever Fortuijn et al., 1988; Gardner, 1995; Huysmans & 

Steenbekker,, 2002; LaGrange & Ferraro, 1989; Madge, 1997; Skogan, 1995; Valentine, 

1989). . 

Ookk informatie over criminele delicten en ongevallen via media en van horen zeggen, 

speeltt een belangrijke rol in de constructie van onveiligheidsgevoelens (zie bijv. 

Hoefnagels,, 1987; Miethe, 1995; Sacco, 1995; Smith, 1985; Valentine, 1992; Vasterman, 

2001). . 

Tenn slotte kunnen fysieke, sociale en symbolische omgevingskenmerken bijdragen aan 

onveiligheidsgevoelenss (zie bijv. Alteren et al., 1990; Coleman, 1985; Droogleever 

Fortuijnn et al., 1988; Lewis & Maxfield, 1980; Jacobs, 1996; Newman, 1972; Smith, 

1987). . 

gevoelstemperatuur8"" van onveiligheid zijn belangrijk voor een analyse van 

onveiligheidsgevoelenss en bezorgdheid. Hoewel er kritische opmerkingen te plaatsen zijn 

bijj de constructie en interpretatie van cijferreeksen, geven periodieke metingen wel 

degelijkk interessante inzichten in bijvoorbeeld de dynamiek van verschijnselen. De in 

tabellenn 3.3 en 3.4 en in Bijlage I gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op vragen naar 

slachtofferschapp van veelvoorkomende criminaliteit en gevoelens van onveiligheid in 

verbandd met criminaliteit onder de Nederlandse bevolking. De gegevens komen uit het 

Permanentt Onderzoek Leefsituatie (POLS) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Onveiligheidsgevoelenss en slachtofferschap onder de Nederlandse bevolking zijn de 

afgelopenn tien jaar redelijk stabiel (zie bijlage I). Een kwart van de mensen is hett afgelopen 

jaarr slachtoffer geworden van veelvoorkomende criminaliteit. Geweldsdelicten zijn daarbij 

Voorr de grotere onveiligheidsgevoelens bij vrouwen is als verklaring bijvoorbeeld aangedragen dat zij 
frequentt lastig worden gevallen in de openbare ruimte (Gardner, 1995; Stanko, 1995). Denk bijvoorbeeld aan 
naroepenn en fluiten. Overigens kan men zich daarbij afvragen of het fenomeen niet sterk samenhangt met de 
wijzee waarop in het wetenschappelijk onderzoek vragen wat betreft veiligheidsbeleving worden geformuleerd. 
888 Begrip gebruikt door Boomkens (2002). 
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minderr belangrijk dan diefstal en vernielingen. Ruim twintig procent van de bevolking 

voeltt zich wel eens onveilig. Meer dan de helft doet s avonds na tien uur niet of niet 

zonderr voorzichtigheid te betrachten de deur open als er onverwachts wordt aangebeld en 

menn alleen thuis is. Ongeveer dertig procent van de bevolking vindt dat er plekken in de 

buurtt zijn waar men 's avonds liever niet alleen komt. Dit percentage is de afgelopen tien 

jaarr gegroeid. De kans dat er in de woning wordt ingebroken, is daarentegen de afgelopen 

jarenn kleiner geworden. Het is voorstelbaar dat techno-preventieprojecten van de politie in 

verschillendee gemeenten om woningen veiliger te maken, hieraan bijgedragen hebben. 

Nett als bij vrijetijdsbesteding en de communicatie tussen ouders en kinderen, hangen 

onveiligheidsgevoelenss samen met verschillende achtergrondkenmerken: sekse, opleiding 

enn leeftijd (zie bijlage I). Duidelijk blijkt dat meer vrouwen onveiligheid ervaren dan 

mannen.. Hoger opgeleiden geven relatief minder vaak aan 'bang alleen thuis' te zijn, 'angst 

tee hebben bij het opendoen' en 'het uitgaansgedrag aan te passen' dan lager opgeleiden. 

Watt betreft de leeftijd blijkt dat ouderen zich over het algemeen genomen onveiliger 

voelen.. Interessant voor dit onderzoek is dat ook jongeren (12-17 jaar) op verschillende 

terreinenn relatief veel angst ervaren (zie tabel 3.3). 

Tabell  3.3 Onveiligheidsgevoelens onder de Nederlandse bevolking in 1999 naar leeftijd (%) 

Voeltt zich wel Bang alleen Angst bij het Onveilige Aanpassing Grote kans op 
eenss onveilig thuis opendoen plekken in de uitgaansgedrag inbraak 

_ _ ^^ buurt 
Leeftijd d 
12-17 7 
18-24 4 
25-34 4 
35-44 4 
45-54 4 
55-64 4 
65-74 4 
755 > 
Bron:: Centraal Bureau voor de Statistiek (2000), http://statline.cbs.nl. Voorburg/Heerlen 2002-07-23. 

Tabell  3.4 Slachtofferschap van geweldsdelicten onder 12-17 jarigen in 1999 naar sekse (%)89 

Totaall geweldsdelicten Seksuele delicten Mishandeling Bedreiging" 
irT^Tvan" " 
dee bevolking van 12 jaar en ouder 

12-177 totaal 12,2 3,8 5,0 6,8 
Mannenn 12-17 13,8 0,3 7,9 7,9 
Vrouwenn 12-17 10,5 7,6 1^ 5,6 
Bron:: Centraal Bureau voorde Statistiek (2000), http://statline.cbs.nl. Voorburg/Heerlen 2002-07-23. 

Zijj geven relatief vaak aan bang te zijn alleen thuis (42,5 procent) en voorzichtigheid te 

betrachtenn bij het openen van de deur als zij 's avonds alleen thuis zijn (72 procent). Ook 

gevenn zij relatief vaak aan dat er in hun eigen buurt onveilige plekken zijn (46,5 procent). 

Opvallendd genoeg passen zij niet vaker hun gedrag buitenshuis aan op basis van 

onveiligheidsgevoelenss dan andere leeftijdsgroepen (14,3 procent doet dit wel). Ten slotte 

geldtt ook voor de categorie jongeren dat de mannen onder hen relatief vaker slachtoffer 

22,5 5 
29,1 1 
23,0 0 
21,8 8 
19,4 4 
19,9 9 
19,8 8 
19,6 6 

42,5 5 
26,9 9 
23,7 7 
18,5 5 
13,2 2 
16,0 0 
15,4 4 
16,2 2 

72,0 0 
49,8 8 
53,2 2 
46,8 8 
48,0 0 
61,2 2 
80,9 9 
88,6 6 

46,5 5 
35,0 0 
29,8 8 
28,3 3 
27,0 0 
30,7 7 
32,6 6 
36,7 7 

14,3 3 
16,5 5 
14,4 4 
14,1 1 
13,8 8 
19,9 9 
27,7 7 
47,0 0 

3,0 0 
5,8 8 
5,9 9 
7,2 2 
8,0 0 
8,5 5 
6,1 1 
4,4 4 

Inn totaal is in 1999 35,8 procent van de jongeren tussen 12-17 jaar in de afgelopen 12 maanden slachtoffer 
gewordenn van veelvoorkomende criminaliteit (totaal geweld, diefstal en vernielingen). Opgesplitst naar sekse 
geldtt dat voor 32,4 procent van de meiden en voor 38,9 procent van de jongens. 
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zijnn van veelvoorkomende criminaliteit dan vrouwen. Specifiek voor geweldsdelicten blijkt 
bovendienn dat ook het soort delict, waarvan men slachtoffer wordt, verschilt tussen 
jongenss en meiden. Voor meiden betreft het met name seksueel geweld, voor jongens 
mishandelingg (zie tabel 3.4). 

GEOGRAFIEE VAN ONVEILIGHEIDS(GEVOELENS) 

Criminaliteit,, onveiligheid en onveiligheidsgevoelens zijn ruimtelijke verschijnselen. 
Kenniss over onveiligheid en criminaliteit vormt een belangrijke bron van ruimtelijke 
informatie.. Mensen vormen aan de hand van informatie — eigen ervaringen, van horen 
zeggen,, of ' terror talk' in de media - 'mentale kaarten'. Locaties van misdaden of van 
anderee ongewenste gedragingen en ongevallen worden gebruikt om beelden van gevaarlijke 
plekkenn en tijdstippen te construeren (Smith, 1985; Valentine, 1992; vgl. Lynch, 1984). 
Dezee mentale kaart helpt een zekere veiligheid te creëren: de 'protective cocoon'. Voor 
ouderss betekent dit dat ze routinematig ideeën over veilige en onveilige plaatsen, routes en 
tijdstippenn vertalen naar specifieke regulatieregimes, die uiteindelijk de toegang van hun 
kinderenn tot het publieke domein mede bepalen. 

Binnenn de geografische wetenschap bestaat een traditie van onderzoek naar 
onveiligheid.. Verschillende benaderingen zijn gekozen door onderzoekers in de geografie -
enn andere disciplines — om de relatie tussen onveiligheid(sgevoelens) en plaats te 
beschrijvenn en verklaren90. Smith (1987), Pain (1997; 2000), Bannister en Fyfe (2001) 
biedenn goede overzichten van in het vakgebied verschenen literatuur. Hieruit blijkt dat het 
leggenn van eenduidige causale relatie tussen de gevoelens van onveiligheid, onveiligheid en 
criminaliteitt enerzijds en anderzijds bepaalde sociaalruimtelijke omstandigheden 
onmogelijkk is (zie ook: Boomkens, 2002; Emmelkamp, 1997; Wittebrood & Van der 
Wouden,, 2002). Het begrip onveiligheid vormt een complex van problemen. 

Eenn geografische aanpak bij uitstek om zicht te krijgen op de ruimtelijke patronen van 
onveiligheidsgevoelenss vormt het in kaart brengen van gebieden waar criminaliteit 
voorkomtt en van gebieden waar mensen aangeven het meest te vrezen voor 
slachtofferschapp (vgl. Pain, 1997)91. Uit dergelijke analyse blijkt bijvoorbeeld dat 
criminaliteit,, onveiligheid en onveiligheidsgevoelens niet evenredig verdeeld zijn over 
ruimtelijkee omgevingen. Stedelijke omgevingen zijn onveiliger dan meer landelijke 
omgevingenn (zie bijlage I). Binnen het stedelijk gebied zijn bepaalde wijken en stadscentra 
weerr onveiliger dan andere (Bontje et al., 2001; Wittebrood & Van der Wouden, 2002). 

Verklaringenn voor de spreiding van onveiligheid, criminaliteit en 
onveiligheidsgevoelenss worden vaak gezocht in de aan- respectievelijk afwezigheid van 
socialee cohesie in een buurt (Alteren et al., 1990; Cater & Jones, 1989; Van Delft & Van 
derr Ven, 1989; Hajonides, et al., 1987; Hirschfïeld & Bowers, 1997; Savornin Lohman, 
1986;; Skogan & Maxfïeld, 1981, in: Smith, 1987; Van Soomeren, 1986; Van Soomeren et 
al.,, 1987; Tesser et al., 1995; Van der Voordt & van Wegen, 1990; Wittebrood & Van der 
Wouden,, 2002). Er wordt verondersteld dat er in buurten met een lage economische 

Inn het Angelsaksische taalgebied wordt 'fear of crime' of 'geography of fear' gebruikt (zie bijv. Aitken, 
2001a;; Pain, 1997; 2000). 

Omm op basis van deze methode conclusies te trekken over een causale relatie tussen het risico dat men loopt 
opp slachtofferschap en de angst hiervoor is, zoals hierboven duidelijk gemaakt is, problematisch. 
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status,, grote etnische heterogeniteit en een hoge verhuisgeneigdheid, weinig sociale 

samenhangg is. De (informele) sociale controle werkt niet goed . Naast het feit dat een 

bepaaldee mate van sociale controle het gevoel geeft te kunnen vertrouwen op de hulp van 

anderenn indien nodig, is de sociale controle van belang voor de preventie van criminaliteit. 

Socialee controle weerhoudt daders van het plegen van bepaalde delicten. 

Eenn tweede typisch geografische aanpak is gericht op het markeren van kenmerken van 

dee gebouwde omgeving en openbare ruimte die onveiligheidsgevoelens zouden creëren. 

Uitt onderzoek blijkt dat plekken met specifieke fysieke (en sociale) kenmerken relatief vaak 

wordenn gevreesd. Denk bijvoorbeeld aan tunnels, donkere steegjes en verpauperde 

gebiedenn (zie figuur 3.2). 

Figuurr 3.2 'Enge' plaatsen 

Tunnels,, viaducten, parkeergarages, steegjes 
Slechtt onderhouden gebieden; 
Semi-openbaree ruimten in wooncomplexen, zoals brandgangen, galerijen, trappenhuizen en binnenterreinen; 
Donkere,, afgelegen en verlaten plekken waar weinig mensen komen en toezicht ontbreekt, zoals groengebieden, 
Braakliggendee terreinen, geïsoleerd gelegen loop- en fietsroutes, haltes voor het openbaar vervoer, gebieden zonder 
woningen; ; 
Drukbezochtee plaatsen zoals uitgaansgebieden met veel cafés en kroegen die door hun functie bepaalde mensen 
Aantrekkenn (jongeren, drugsverslaafden, prostituees enn dronken mensen). 

Bron:: Van derr Voordt & Van der Wegen, 1990 

Eenn bekend voorbeeld van deze aanpak is het 'defensible space' concept van Newman 
(1972;; vgl. Coleman, 1985). Dit concept veronderstelt dat, door met fysieke aanpassingen 
ruimtee verdedigbaar te maken, de mogelijkheden om sociale controle uit te oefenen 
toenemen,, wat uiteindelijk het criminaliteitscijfer en de onveiligheidsgevoelens beïnvloedt. 
r)p7oo a.innak van 'design out' rrirm'"^'i^:< •• ' ' ' ' 

aangegevenn berovingen plaatsvond in gebieden met "veilige arcnitectuur : "Spaces may be 

defensiblee but not defended if die social apparatus for effective defense is lacking. Residents 

willl not look out well-positioned windows if there is nothing to see. Even if buildings are 

low,, entrances and public spaces clearly linked to particular apartments, residents will not 

respondd to crimes if they feel that the space belongs to another ethnic group, if they believe 

thatt the police will come too late or they will incur retribution for calling them, or if they 

aree unable to distinguish a potential criminal from the neighbor's dinner guest." (Merry, 

1981,, pp. 419). Pain (1997) suggereert dat onveiligheidsgevoelens altijd tot uitdrukking 

komenn in bepaalde plaatsen, maar dat ze nauwelijks variëren naar type gebouwde omgeving 

922 Er worden vaak twee of drie vormen van sociale controle onderscheiden: informele, semi-formele en 
formelee sociale controle (Van Delft & Van der Ven, 1989; Elsinga & Wassenberg, 1991). Onder informele 
socialee controle wordt de controle die binnen een 'groep' wordt uitgeoefend op basis van betrokkenheid en 
overeenkomstigee waarden verstaan, bijvoorbeeld door bewoners van een buurt of passanten. Bij formele 
controlee zijn mensen aangesteld met als taak het uitoefenen van controle, zoals politie of particuliere 
bewakingsdiensten.. Bij semi-formele sociale controle is dit niet het geval, maar betekent de aanwezigheid van 
mensenn vanwege een bepaalde functie wel controle; denk aan huismeesters, winkelmedewerkers en 
conducteurs. . 
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off andere landschapskarakteristieken. Volgens haar kan de omgeving op een relatief kleine 

schaall onveiligheidsgevoelens herverdelen, maar moeten de verklaringen voor angst elders 

gezochtt worden. 

Uitt het voorafgaande blijkt dat het noodzakelijk is naast het 'waar' meer in te gaan op 

'wat'' er nu gevreesd worden 'wie' er nu te vrezen is en 'waarom'. Het zijn namelijk niet 

dee gebieden (als absolute ruimte) zelf die criminaliteit creëren of beangstigend zijn. Zo 

spelenn angstgevoelens bijvoorbeeld met name 's avonds als het donker is, op (Miethe, 

1995;; Valentine, 1989), en zijn het met name de gewelddadige tegen de persoon gerichte 

vormenn van criminaliteit die men vreest (Grayson & Young, 1994; Miethe, 1995). 

Inn de laatste decennia van de vorige eeuw is er groeiende aandacht voor de 

ruimtelijkheidd van onveiligheidsgevoelens en de effecten die onveiligheidsgevoelens op het 

gedragg van mensen en op de kwaliteit van het (stedelijk) leven kunnen hebben 

(Droogleeverr Fortuijn et al., 1988; Emmelkamp, 1997; Keane, 1998; Lavrakas & Lewis, 

1980;; Madge, 1997; Pain, 1997; Valentine, 1989; 1992). Dit zou je een derde 

geografischee aanpak kunnen noemen. Onveiligheidsgevoelens zijn verbonden met het 

alledaagsee tijdruimtelijk handelen van mensen. Naast emoties als onrustgevoelens, 

onzekerheidd en woede, kan de onveiligheidsbeleving ook beperkingen in leefstijl 

veroorzakenn door aanpassingen van het activiteitenpatroon. Zo kan men van bepaalde 

activiteitenn afzien of voorzorgsmaatregelen treffen als men de straat op gaat. 

Hiervoorr heb ik in paragraaf 4.4.2 de begrippen 'begrenzing' en 'bescherming' 

gebruikt.. Deze komen overeen met een veel gehanteerd onderscheid in strategieën om 

angstt voor slachtofferschap te verkleinen: 'avoidance tactics' en 'risk management tactics' 

(Duboww et al., 1979, p. 31, in: Riger & Gordon, 1982). De eerste verwijst naar het zich 

terugtrekkenn uit situaties waar het geschatte risico op criminaliteit hoog is, met inperking 

vann de activiteiten als gevolg. Men kan bijvoorbeeld 's avonds niet naar buiten gaan. De 

tweedee strategie duidt op de wijze waarop men met deze risico's omgaat als men ze niet 

fysiekk wil of kan vermijden. Te denken valt aan niet met vreemden praten, je 's avonds 

doorr iemand laten begeleiden. 

Afgezienn van aanpassingen in het activiteitenpatroon kan men zijn toevlucht nemen tot 

preventievee maatregelen ter bescherming en afscherming van de woning en 

woonomgeving.. Maatregelen kunnen zowel op individueel niveau als collectief 

plaatsvinden,, betrekking hebben op openbare ruimte en op privé-plaatsen, 

geïnstitutionaliseerdd zijn of niet (Van Engelsdorp Gastelaars, 1995). Voorbeelden betreffen 

hett beveiligen van de woning, instellen van burgerwachten, huren van wijkbeveiliging, 

vormenn van een vereniging van bewoners-eigenaren en de 'gated community'. 

Achterr deze derde aanpak schuilt een visie op ruimte met een fysieke, sociale en 

symbolischee component93. Het individuele handelen wordt in een groot aantal studies 

duidelijkk gekoppeld aan collectieve interpretatiekaders. De aanpak richt zich in deze zin 

ookk op de 'waarom'-vraag. Valentine (1989; 1992) wijst bijvoorbeeld op de ruimtelijkheid 

vann onveiÜgheidsgevoelens van vrouwen. Zij beargumenteert dat de verbondenheid van 

933 De aanpak past bij de kritiek die er de laatste decennia geweest is vanuit sociaal-wetenschappelijke theorie op 
hett absolute ruimtebegrip zo kenmerkend voor de jaren vijftig en zestig. Lange tijd was er geen aandacht voor 
dee dialectische relatie tussen sociale en ruimtelijke processen (Lefebvre, 1991; Soja, 1985; 1989). Zie ook 
hoofdstukk 2 en het 'thirdspace'-begrip (Soja, 2000). 
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angstt met openbare ruimten en de voorzorgsmaatregelen die vrouwen vanwege deze 

onveiligheidsgevoelenss treffen, deel uitmaken van een ruimtelijke uitdrukking van 

patriarchalee verhoudingen. Onveiligheidsgevoelens en begrenzings- en 

beschermingsstrategieënn reproduceren 'traditionele' noties van de rol van vrouwen en 

plaatsenn die voor vrouwen geschikt zijn. Collectieve verbeelding van privé- en openbare 

plaatsenn staat centraal in dit proces: "(. . .) the ideology of the family and the gender division 

off urban space create an implicit awareness that women are not safe in public space and 

needd the protection of one man from all men within a family unit" (Valentine, 1992, p. 

27).. De ruimtelijke spreiding van onveiligheidsgevoelens van vrouwen versterkt op deze 

manierr dominante patronen van sociale, culturele en politieke relaties. Overigens zijn deze 

relatiess en de percepties van vrouwen aan verandering onderhevig en beïnvloeden zij 

elkaar. . 

Dee dagelijkse leefomgeving van jongeren en hun ouders bestaat — zoals in het vorige 

hoofdstukk duidelijk is gemaakt uit meer dan hun lokale fysieke omgeving. Bij een 

geografischee benadering van onveiligheid(sgevoelens) moet rekening gehouden worden 

mett netwerktheoretische concepten. Individuen zijn alert op signalen die de activiteiten in 

hett hier en nu verbinden met mensen en gebeurtenissen die zich ruimtelijk en in tijd op 

afstandd bevinden. Het individu creëert in feite een bewegende leefwereld van dingen die 

belangrijkk worden geacht, die gebeurtenissen ordent in relatie tot risico en gevaar. 

Dee mentale kaart van ouders op basis waarvan ze veiligheid — 'protective cocoon' — 

voorr hun kinderen creëren, is niet alleen ingebed in de lokale omgeving. Informatie rond 

criminaliteitt en onveiligheid wordt verkregen uit een internationaal netwerk van media. 

Ditt netwerk voedt de collectieve verbeelding met informatie die grotendeels los staat van 

dee specifieke lokale leefwereld, maar daarin wel degelijk een belangrijke ideologische rol 

speelt.. Boomkens (2002) komt tot de conclusie dat de alledaagse cultuur van lokale roddels 

enn berichtgeving wordt vervangen door een bovenlokale mythe, een verbeeldingswereld 

diee weinig verbindingen heeft met de lokale leefwereld (vgl. Davis, 1992a). Empirisch 

onderzoekk naar de wijze waarop de verhouding tussen het lokale en het bovenlokale in de 

alledaagsee praktijk uitwerkt, is schaars. 

3.5.22 Bescherm d opgroeie n 
Recentelijkk is er in de geografie aandacht voor de relatie tussen de bezorgdheid van ouders 

overr de veiligheid van hun kinderen en de betekenis van ruimte (Björklid, 1997; Blakely, 

1995;; Bonner, 1997; Hillman et al., 1990; Hillman, 1997; Kytta, 1997; Van der Spek & 

Noyon,, 1993; 1995; 1997; Valentine 1996a; 1996b; 1997a; 1997b; 1997c; 1997d; 

Valentinee & Holloway, 2001;Valentine & McKendrick, 1997). Dit werk valt over het 

algemeenn onder de derde onderscheiden aanpak. Zowel de ruimtelijkheid van 

onveiligheidsgevoelenss als de effecten die onveiligheidsgevoelens op het gedrag van 

kinderenn hebben, worden beschreven. De verwevenheid van alledaags handelen met 

collectievee interpretatiekaders wordt zo nu en dan geëxpliceerd. 

Dee onderzoeken laten allereerst zien dat ouders bezorgd zijn over de veiligheid van hun 

kinderen.. Ten tweede blijkt dat ouders vanuit deze onveiligheidsgevoelens de 

bewegingsvrijheidd van hun kinderen in tijd en ruimte beperken. 
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Eenn aantal studies zet de bezorgdheid van huidige ouders af tegen de herinneringen die 

zijj hebben aan hun eigen jeugd en de bezorgdheid van hun ouders. Hulman et al. (1990), 

Valentinee (1997d), Van der Spek & Noyon (1993) concluderen dat de bezorgdheid in 

vergelijkingg met die van een generatie geleden is toegenomen. 

Slechtss een beperkt aantal studies gaat in op de ervaringen van kinderen en de rol die zij 

hebbenn in het bepalen en oprekken van de grenzen van hun zelfstandige bewegingsvrijheid 

(Valentine,, 1997a; 1997b). Dit is opvallend gezien het belang dat in de psychologie en 

sociologiee wordt toegekend aan het onderhandelingshuishouden en de in hoofdstuk 1 

geconstateerdee verschuiving - het kind als zelfstandige actor — in de wetenschappelijke 

benadering. . 

Dee geciteerde onderzoeken zijn gericht op het leven van kinderen tot 12 jaar. Ook voor 

adolescentenn en hun ouders is de relatie tussen ouderlijke bezorgdheid en zelfstandige 

bewegingsvrijheidd van groot belang. In paragraaf 3.3 is geconstateerd dat juist publieke 

plaatsen,, zoals de straat voor jongeren, een belangrijke functie hebben als 'vrije' plaatsen. 

Plaatsenn waar jongeren tijd kunnen spenderen vrij van ouderlijke controle; waar ze een 

'eigen'' identiteit kunnen vormen. Ouders zoeken, als hun kinderen tieners zijn, naar de 

juistee balans tussen enerzijds het beschermen van hun kinderen tegen gevaar door het 

tijdruimtelijkk handelen te reguleren en anderzijds het verminderen van de controle vanuit 

hett besef dat tieners zelfstandige bewegingsvrijheid nodig hebben. (Demo, 1992; Valentine 

&& McKendrick, 1997). Het is daarom interessant kort stil te staan bij een aantal 

bevindingenn uit de studies naar onveiligheidsgevoelens van ouders met betrekking tot hun 

kinderenn en de consequenties hiervan voor het sociaalruimtelijk netwerk van deze 

kinderen. . 

Dee bezorgdheid van ouders uit zich in zowel angsten met betrekking tot 

verkeersveiligheidd als tot sociale veiligheid (Björklid, 1997; Hillman, et al., 1990; Van der 

Spekk & Noyon, 1993; Valentine & McKendrick, 1997). Hillman, Adams en Whitelegg 

(1990)) beschrijven een dramatisch terugtrekken van kinderen binnen de muren van het 

huiss in Groot-Brittannië en in minder grote aantallen in Duitsland tussen 1971 en 1990. Zij 

gevenn hier verschillende redenen voor. Ten eerste noemen ze de toename van het aantal 

auto'ss die de kans op ongelukken vergroot en van de straat een gevaarlijke speelplaats 

maakt94.. Een andere reden is de angst van ouders voor vreemden die volgens Sibley (1995, 

p .. 136) en Valentine (1997c) gevoed wordt door "stranger danger' campaigns and 

stereotypicall images of threatening urban environments projected by die media'. Waar 

Hillmann en anderen tot de conclusie komen dat verkeersonveiligheid de belangrijkste reden 

iss achter de bezorgdheid van ouders, komt Valentine (1997c) een aantal jaren later in een 

onderzoekk in Groot-Brittannië tot de slotsom, dat de belangrijkste reden gepercipieerde 

socialee onveiligheid betreft. 

Verderr valt de sociale veiligheid op te splitsen in een bezorgdheid over (seksueel) 

geweldd door onbekenden — zogenaamde 'stranger-dangers' — en angsten over de 'changing 

naturee of 'childhood" (Valentine, 1996a). In het eerste geval zijn ouders bezorgd dat hun 

kinderenn slachtoffer van geweld worden en proberen ze hen zo min mogelijk aan gevaar 

944 Hierboven werd reeds duidelijk dat terwijl het aantal auto's toeneemt het aantal ongevallen in het verkeer 
afneemt.. Het verkeer is veiliger geworden. 
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bloott te stellen. Dit refereert aan het zogenaamde Apollinische jeugdbeeld: jeugd in de knel. 

Inn het tweede geval zijn ouders, vanuit een Dionysische visie, bang dat hun kinderen zelf in 

aanrakingg komen met drank, sigaretten, drugs of seks, of betrokken raken bij geweld of 

vandalisme:: jeugd als probleem. Ook om deze reden kunnen ouders proberen de 

vrijetijdsactiviteitenn van tieners in het publieke domein te controleren zodat het risico dat 

zijj zichzelf of anderen beschadigen, verkleind wordt (Valentine, 1996a). 

SEKSE,, SOCIAAL-ECONOMISCHE STATUS EN PLAATS 

Dee wijze waarop de onveiligheidsgevoelens van ouders verschillen naar sociale en 
persoonskenmerkenn van zowel de kinderen als ouders en naar de omgeving wordt in 
verschillendee studies uitgewerkt. Ik zal hier kort ingaan op gender- en sociaal-economische 
verschillenn en plaats. 

Valentinee (1997a) suggereert dat de ideeën die ouders hebben over de persoonlijke 

identiteit,, sekse en de leeftijd van hun kinderen in relatie tot de veiligheid in de openbare 

ruimte,, zeer complex en uiteenlopend zijn. Haar onderzoek wijst er bijvoorbeeld op dat 

tott de puberteit ouders geen verschil zien in de kwetsbaarheid van hun zonen en dochters 

tenn aanzien van seksuele misdrijven. In tegenstelling tot eerder onderzoek dat er van 

uitgaatt dat ouders er meer vertrouwen in krijgen dat hun zonen in de puberteit fysieke 

mogelijkhedenn ontwikkelen om zichzelf tegen vreemden te verdedigen en daarmee de 

bezorgdheidd over hun veiligheid verdwijnt, wijzen de resultaten uit haar onderzoek niet op 

eenn verdwijnen van de angst, maar op een veranderen van de angst. 

Waarr ouders van tienermeisjes vrezen voor seksueel geweld, beschouwen zij hun zonen 

alss een gemakkelijk doel voor alledaags geweld op het voetbalveld, in de kroeg en op 

straat.. Tevens wijst Valentine (1997a) op een veranderende houding van ouders met 

betrekkingg tot de mate waarin zonen en dochters zichzelf zouden kunnen verdedigen in de 

openbaree ruimte. Kinderen moeten volgens ouders 'common sense' ontwikkelen voordat 

zijj zich zelfstandig in het publieke domein kunnen begeven (Valentine, 1997a; Wyness, 

1994).. Meisjes, zo blijkt uit haar onderzoek, dragen meer verantwoording, zijn rationeler 

enn hebben een grotere zelfcontrole . De consequentie hiervan is dat ouders hun dochters 

alss minder kwetsbaar in de openbare ruimte beschouwen dan hun zonen: "girls are 

perceivedd to have the 'nous' to anticipate danger and to take appropriate action to avoid or 

copee with a dangerous or threatening situation. Boys of this age, in contrast, were 

repeatedlyy portrayed as immature and irrational, and consequently as unable to take 

responsibilityy for negotiating public space safely. (...) Üieir sons had little perception of 

dangerr and would immediately forget all the stranger-danger warnings that had been 

drummedd into them if they were offered a football sticker or a model car" (Valentine, 

1997a,, p. 42). 

Watt betreft de sociaal-economische achtergrond concludeert Valentine (1997a) dat 

ouderss uit buurten met een lagere sociaal-economische status hun zonen zien als makkelijk 

tee verleiden door leeftijdsgenoten om te participeren in 'ongewenste' risicovolle 

activiteiten.. Hillman et al. (1990) wijzen erop dat zowel in Duitsland als in Groot-

Meisjess in de leeftijd van 8-11 jaar {Valentine, 1997a). 
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Brittanniëë de beperking van de zelfstandige bewegingsvrijheid van kinderen vanwege 

onveiligheidsgevoelenss van ouders een (hogere-)middenklassefenomeen is. 

Tenn slotte wijst opnieuw het onderzoek van Valentine (1997b; 1997d) op het belang 

vann lokale plaatsen in zowel de constructie van angsten van ouders als de regulatie van het 

tijdruimtelijkk handelen van jongeren. Hoe onveiliger de wijk des te meer beperkingen de 

jongee kinderen opgelegd krijgen door hun ouders. De frequentie van het buitenspelen 

hangtt op deze manier samen met de kwaliteit van de woonomgeving. Uit Nederlands 

onderzoekk blijkt dat in de ruim opgezette nieuwbouwwijken, waar relatief weinig 

doorgaandd verkeer is, meer wordt buiten gespeeld dan in de oudere, dicht bebouwde 

buurtenn (Wiggers et al. , 1996). Op deze manier krijgt de inperking van de zelfstandige 

bewegingsruimtee van kinderen een duidelijk (vooroorlogs)stedelijk accent (Van der Spek & 

Noyon,, 1993). 

Naastt de onveiligheidsgevoelens die ingebed zijn in de lokale omgeving, speelt ook de 

collectievee verbeelding van angst die niet lokaal bepaald is, een rol. De in deze subparagraaf 

aangehaaldee onderzoeken besteden hier niet of nauwelijks aandacht aan. De verwevenheid 

vann het mondiale met het lokale in angsten van ouders spreekt uit een onderzoek van 

Valentinee en Holloway (2001) naar "online-gevaren". De auteurs exploreren in hoeverre 

enn waarom ouders zich zorgen maken over de veiligheid van hun kinderen op verschillende 

websites.. Ook hier betreffen de angsten zowel de kwetsbaarheid van kinderen ten aanzien 

vann gevaarlijke vreemden als de gevaren die het kind zelf opzoekt. 

3.5.33 De negatiev e en positiev e betekeni s van gevaar in het leven van Jongere n 
Uitt de informatie die men krijgt in de media kan het beeld ontstaan dat er al op zeer jonge 

leeftijdd ruim wordt geëxperimenteerd met alcohol en drugs (de jongere geportretteerd als 

schurkachtigee types). Veel onderzoek is verbonden met deze negatieve invloed die het 

nemenn van risico's kan hebben voor het leven van jongeren en hun omgeving (France, 

2000).. Voor jongeren in Nederland geldt dat op de leeftijd van 11-12 jaar ruim de helft 

ooitt alcohol heeft gedronken. Het drinken van alcohol neemt vooral toe op de leeftijd van 

15-166 jaar, de leeftijd waarop het uitgaan een belangrijk deel van de vrije tijd in beslag gaat 

nemenn (Niphuis-Nell, 1992). Op 15- en 16-jarige leeftijd drinkt 64 procent van de meisjes 

enn jongens met een zekere regelmaat, dat wil zeggen tenminste één keer per maand. 

Inn de samenleving heerst, afgaande op mediaberichten, tevens het idee dat geweld op 

straatt en dan met name tijdens het uitgaan schrikbarende vormen aanneemt. Nieuws over 

zinlooss geweld, over het vervagen van normen en over de jonge leeftijd van sommige 

wetsovertrederss wordt breed uitgemeten in de media. Het is moeilijk uit politiecijfers een 

preciess beeld te krijgen van de toename van wetsovertredingen door jongeren. Deze 

politiecijferss kunnen aangevuld worden met zogenaamde 'zelfrapportages'. Criminaliteit 

lijktt vooral een aangelegenheid van jongens te zijn. Als meisjes deelnemen aan criminele 

activiteiten,, dan is het vooral op het terrein van winkeldiefstal. Ook bij jongens staan 

vermogensdelictenn op de eerste plaats, maar zij zijn meer dan meisjes geneigd tot 

vernieling,, schendingen van de openbare orde en het gebruiken van geweld. Zwartrijden, 

winkeldiefstall en het bekladden of vernielen van objecten blijken hoog te scoren (Junger-

Tass & Kruissink, 1990, in: Bakker et al., 1993, pp. 113). Tweeëntwintig procent geeft aan 

ooitt iets beklad te hebben, 25 procent geeft aan wel eens iets vernield te hebben. Inbraak, 
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pesterijj of werkelijke fysieke gewelddadigheid komen minder voor. Zeventien procent van 

dee jongeren geeft te kennen wel eens iemand lastiggevallen te hebben, vier procent van hen 

heeftt ten minste eens iemand in elkaar geslagen. 

Risico'ss en risicogedrag zoals hierboven vermeld en zoals in de media en door onder 

meerr Beek (1992) en Giddens (1991) in de context van de risicomaatschappij benoemd, 

zijnn negatief gedefinieerd. Risico's kunnen, zoals reeds in de inleiding gesteld, ook een 

avontuurlijkee lading hebben. France (2000), Kelly (2000) en Rasmusson (1997) wijzen op 

hett feit dat in het leven van jongeren risico's, gevaar en onveiligheidsgevoelens ook een 

positievee betekenis kunnen hebben. Sommige vrijetijdsactiviteiten — denk bijvoorbeeld aan 

drugsgebruik,, 'bungeejumpen', 'survivallen' en joyrijden — zijn gevaarlijk te noemen. Met 

namee bij het uitgaan komen gewoonten en gedragingen als roken, alcohol- en druggebruik 

kijken.. Ook geweld en vandalisme zijn vaak verbonden met drank en uitgaan. 

Volgenss France (2000) geeft de psychologische en sociologische literatuur over 

risicogedragg weinig inzicht in de positieve bijdrage die risico's kunnen hebben voor 

jongerenn bij het zoeken naar hun eigen identiteit. Het nemen van risico's gaat gepaard met 

plezierr en kan hen een bepaalde sociale status verlenen. 'Edgework' (Lyng, 1990 in: France 

2000,, p. 328) is een begrip dat verwijst naar de acties van mensen die vrijwillig deelnemen 

aann gevaarlijke vrijetijdsactiviteiten. Deze activiteiten worden als plezierig ervaren en zijn 

nodigg voor persoonlijke ontwikkeling. Green et al. (2000) wijzen er in een onderzoek op 

datt in een industriestad in Groot-Brittannië dat jongeren tussen 11-24 jaar risicovolle en 

gevaarlijkee praktijken ondernemen onder andere uit verveling. Vrijetijdsvoorzieningen 

werdenn als onvoldoende beschikbaar ervaren. Verder waren het vooral de mannen voor 

wiee het element gevaar belangrijk was omdat het garant stond voor avontuur. 

Veell discussie over veiligheid, gevaren en risicogedrag van jongeren vindt plaats in een 

volwassenendiscours.. Kelly (2000) laat zien dat onderzoek naar het leven van jongeren 

bepaaldd wordt door de notie van jeugd als sociaal probleem. Enerzijds leidt dit tot een 

herbevestigingg van het idee van jongeren als probleemgroep. Anderzijds resulteert dit in 

eenn gebrek aan inzicht in de houding van jeugdigen zelf. Wat onveiligheid en het nemen 

vann risico's betekenen voor jongeren en wat het belang hiervan is voor jeugdidentiteiten, 

krijgtt relatief weinig aandacht in het wetenschappelijk onderzoek (zie wel France, 2000; 

Greenn et al., 2000). Het onderzoek van Green et al. wijst erop dat jongeren allerlei 

gevarenn normaliseren als onderdeel van hun alledaagse leven. Bovendien, schrijven zij (pp. 

123-124):: "young people are constantly engaged in risk assessment, actively creating and 

definingg hierarchies premised upon different discourse of risk as 'normal' and acceptable or 

'dangerous'' and out of control". 

Dee lokale context van de eigen ervaring is hierbij van groot belang. In het geval van 

drugsgebruikk wordt er door jongeren een belangrijk onderscheid aangebracht tussen 

'normaal'' recreatief softdruggebruik door henzelf en 'gevaarlijk', niet gecontroleerd, 

drugsgebruikk van drugsverslaafden. In het eerste perspectief wordt drugsgebruik dus niet 

gezienn als gevaarlijk, maar als horend bij de vrije tijd en het samenzijn met vrienden. Wat 

uitt dit voorbeeld verder duidelijk wordt, is dat de jongeren een gemeenschappelijke taal 

bezigenn voor veilig en risicovol gedrag, die verschilt van de taal (lees wetten) van de rest 

vann de samenleving. 
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3.5.44 Veili g opgroeie n ruimtelij k verbeel d 
Dee in dit hoofdstuk beschreven terreinen jeugd, vrije tijd, opvoedpraktijken en veiligheid 
zijnn met elkaar verbonden in een aantal ruimtelijke representaties. Deze ruimtelijke 
beeldenn hebben, behalve dat ze terug te vinden zijn in materiële zaken een duidelijke 
'ideologische'' lading . In navolging van Holloway en Valentine (2000) vallen 'het veilige 
huis',, Van de straat' en 'het idyllische platteland' als ruimtelijke beelden te onderscheiden. 
Aangezienn uit de geografische onveiligheidsliteratuur blijkt dat de stad een bijzondere 
positiee inneemt in het denken van mensen over ruimte en veiligheid, onderscheid ik in het 
vervolgg 'de stad als jungle' als apart ruimtelijk beeld (zie figuur 3.3). Wellicht ten 
overvloedee wil ik er nogmaals op wijzen dat het onderzoek dat er ligt met name gebaseerd 
iss op jonge kinderen waar het veiligheid en de constructie van jeugd in de knel betreft. Waar 
jeugdjeugd als probleem wordt geconstrueerd gaat het in de media en in het onderzoek vaak om 
jongeren. . 

Figuu rr  3.3 Ruimtelijke representaties van een (on)veilige kindertijd en jeugd 
RUIMTELIJKEE DICHOTOMIEËN: 
Stad-landd | Openbaar-prlvé 

JEUGDIDENTITEITEN:: Apollinische Rurale idylle Het veilige huis 
schatjes s 
Dionysischee Stad als jungle Van de straat 
schurken n 

'HETT VEILIGE HUIS' 

"Forr children in the most highly developed societies, the house is becoming increasingly a haven. Some 
childrenn appropriate more of their won space in the home and constitute an important market for home-
basedd leisure. At the same time, the outside becomes more threatening, populated by potential molesters 
andd abductors, so the boundary between the home (safe) and the locality (threatening) is more strongly 
defined"" (Sibley, 1995, p. 136). 

Zowell jeugd als ouderschap zijn de afgelopen eeuwen gedomesticeerd (Aitken, 1998; 

Hollowayy & Valentine, 2000b). Kinderen vertoeven veel binnenshuis zoals de tendens van 

verhuiselijkingg liet zien. Dit proces kan niet alleen gezien worden als materieel in de zin dat 

kinderenn steeds meer tijd binnenshuis vertoeven, maar is ook ideologisch, in de zin dat er 

eenn gevoel bestaat dat het ook de plaats is waar kinderen horen te verblijven. Thuis 

opgroeienn wordt, hoewel veranderingen op til lijken te zijn, door velen als het beste 

ervarenn voor hun kleine kinderen97 (Droogleever Fortuijn, 1993; Holloway, 1998). 

Dee representatie van het eigen huis wordt afgezet tegen het openbare gebied. Openbare 

ruimtee wordt als onveilig en ongeschikt voor kinderen en jongeren gezien, zij kunnen beter 

hunn vrije tijd in de privé-sfeer doorbrengen (Katz, 1998; Lieberg, 1997; Pare, 1992). De 

Waall (1989) merkt op dat de ouders door begrenzing en bescherming de 

bewegingsvrijheidd van hun dochters, wanneer ze in de puberteit komen, in de 

openbaarheidd beperken, maar dit compenseren door haar binnenshuis meer vrijheid te 

geven.. De conclusie van Wyness (1994) voert nog een stap verder. Het privé-domein 

wordtt geopend voor de vrienden van de kinderen: "The street was brought into the home 

Hett gebruik van de term ideologie veronderstelt niet dat er sprake is van één absolute waarheid. Zie voor 
toelichtingg verder hoofdstuk 2. 

Tochh zijn er ook tekenen zichtbaar dat dit idee aan veranderingen onderhevig is (Holloway, 1998). 

95 5 



VEILIGG OPGROEIEN EN RUIMTE VOOR DE JEUGD 

wheree parents were able to keep an eye on who their children where associating with" 

(Wyness,, 1994: pp. 206). 

'VANN DE STRAAT' 

Off de kinderen nu als Apollinische schatjes of als Dionysische schurken beschouwd 

worden,, het op straat vertoeven wordt met bezorgdheid gade geslagen (Jenks, 1996; 

Valentine,, 1996a; 1996b): "Although the understandings of children as either angels or 

devilss are in some ways contradictory, both 'stories' reproduce the same spatial ideology 

thatt children's place is in the home, and in staying outside they either place themselves at 

riskk in adult controlled space, or their unruly behaviour threatens adult hegemony of public 

space.. These stories are important because responses to them — curfews in extreme 

circumstances,, but more often attempts by parents to encourage their children into more 

home-basedd or formally organized events outside the home — reinforce adults' control of 

'public'' space" (Holloway & Valentine, 2000b, pp. 16). 

Inn beide vormen van bezorgdheid — 'stranger dangers' en veranderende aard van de 

kindertijdd — neemt openbare ruimte een belangrijke plaats. Ondanks het feit dat het risico 

vann (seksueel) geweld thuis groter is, hebben de angsten van ouders uitsluitend betrekking 

opp de openbare ruimte (Van Dijk et al., 1997; Goody, 1995; Van Kesteren et al., 2001; 

Valentine,, 1995). Deze bezorgdheid wordt vertaald in regulatie van tijdruimtelijk handelen 

doorr jongeren in openbare gebieden (Blakely, 1995; Hillman et al., 1990; Kytta, 1997; 

Noyonn et al., 1996; Van der Spek & Noyon, 1997; Valentine, 1995; 1996b; 1997b). 

Ouderss drukken bijvoorbeeld hun kinderen op het hart risicogebieden te mijden of zichzelf 

tee beschermen door zich samen met anderen te verplaatsen in de openbare ruimte. 

Verderr waarschuwt Sibley (1995, p. 136; vgl. Hillman et al., 1990) voor het gevaar dat 

(. . .)) the locality is more likely to be experienced from the car, necessarily in the company 

off adults, rather than alone or in the company of other children. The car then functions as a 

protectivee capsule from which the child observes the world but does not experience it 

directlyy through encounters with others." Daarnaast zou deze bezorgdheid ertoe kunnen 

leidenn dat ouders deelname aan formeel georganiseerde activiteiten van hun kinderen 

stimuleren.. Onderzoek van Zeijl (2000) laat zien dat ouders deze vorm van 

vrijetijdsbestedingg als beter voor de 11- tot 15-jarigen beschouwen. In hoeverre deze als 

veiligerr wordt gezien is de vraag. Ten slotte moe t opgemerkt worden dat dit beeld het 

beeldd van 'het veilige huis' raakt. Vanuit het gezichtspunt dat jongeren deugdzaam horen 

opp te groeien wordt 'de straat' als gevaarlijk gezien en het huis als veilig. 

'DEE STAD ALS JUNGLE' 

Ookk op een ander schaalniveau is de representatie van-de-straat zichtbaar. De stad wordt 

alss een onveilige, verderfelijke plaats om op te groeien afgeschilderd. Stedelijke ruimte 

heeftt als connotatie 'onveilig', 'vreemd', 'anoniem', 'vies' en 'dichtbebouwd', en dus 

gevaarlijkk en ongezond voor kinderen. Dit beeld van 'de stad als jungle' wordt geplaatst 

tegenoverr andere niet-stedelijke omgevingen, tegenover een romantisch, idyllisch beeld 

vann suburbane woonomgevingen en plattelandsgebieden: een paradijs voor kinderen om in 

opp te groeien (Bonner, 1997; Camstra, 1997; Heins, 2002; Mumford, 1961; Valentine, 

1997d;; Williams, 1973; Wirth, 1938). De representatie is zichtbaar in het vertrek van 
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mensenn die een gezin gaan stichten uit stedelijke leefomgevingen naar suburbane of 

plattelandsgebieden.. Onderzoeken laten zien dat criminaliteitscijfers in de centra van 

stedenn hoger liggen en dat men zich onveiliger voelt in bepaalde stedelijke wijken dan in 

suburbanee of plattelandsomgevingen (CBS, 2000). 

Dee ruimtelijke representatie 'de stad als jungle' is — net als 'het veilige huis'-, 'van de 

straat'-- en 'het idyllische platteland'- in potentie krachtig, aangezien het zowel de beslissing 

vann individuele ouders kan beïnvloeden om hun kinderen op te voeden op het platteland of 

inn een suburbane omgeving, als haar uitwerking op het beleid kan hebben. Het zou 

bijvoorbeeldd in de stad kunnen leiden tot een verwaarlozing van ouders en kinderen als 

groepp op de woningmarkt bij de planningsprocedures van nieuwe wijken (zie bijvoorbeeld 

Karstenn & Van Kempen, 2001). Daarnaast zou het kunnen leiden tot verminderde aandacht 

voorr de belemmeringen die kinderen kunnen ervaren op het platteland (Holloway & 

Valentine,, 2000b; Jones, 2000; Philo, 1992; Valentine, 1997d). 

'HETT IDYLLISCH E PLATTELAND ' 

Plattelandsgebiedenn worden ten opzichte van stedelijke gebieden afgeschilderd als 
idyllischee plaatsen voor kinderen om te spelen en te wonen (Bonner, 1997; Jones, 2000; 
Matthewss et al., 2000b; Valentine, 1997d; Ward, 1990; 1994; Williams, 1973). Uit een 
studiee van Jones (2000) naar kinderen die op het Engelse platteland opgroeien, blijkt dat 
diee kinderen worden afgeschilderd als schatjes, van wie onschuld wordt geproduceerd door 
hunn hechte band met de natuur. Kinderen worden afgeschilderd als vrij en blij 
buitenspelendd met vriendjes en vriendinnetjes in harmonie met de natuur zonder toezicht 
vann ouders. In de plattelandsidylle worden dus Apollinische concepten van jeugd 
gekoppeldd aan een geïdealiseerd beeld van het platteland waaruit dan een nieuw discours 
overr de ideale kindertijd op het platteland ontstaat. Uit een onderzoek van Valentine 
(1997d,, p. 140) blijkt dat ook plattelandsouders zelf dit beeld hanteren: tta rural location 
providess children with a more innocent, less worldly and purer experience of childhood 
thann that offered by the city". De ouders zijn van mening dat hun kinderen veiliger 
opgroeienn dan kinderen uit stedelijke gebieden. De constructie van jongeren als probleem 
ontbreektt in deze representatie 

3.66 Voorbi j stad versu s land en uit versu s thui s 
Dee onderscheiden ruimtelijke representaties zijn verbonden met ruimtelijke en sociaal-

economischee processen in de mondiale samenleving. Ze zijn dus niet los te zien van 

ruimtelijkee en sociaal-economische veranderingen. In de eerste twee representaties, 'het 

veiligee huis' en 'van de straat,' is de openbaar-versus-privédichotomie opgenomen. Beide 

zijnn verbonden met de notie "zeggenschap over plaats" (zie hoofdstuk 2). De beelden van 

'dee stad als jungle' en 'het idyllische platteland' verraden een stad-versus-landdichotomie. 

Beidee dichotomieën vormen belangrijke thema's in het sociaal-geografisch onderzoek. 

Daaromm zullen ze in deze paragraaf kort, maar kritisch besproken worden. Deconstructie 

vann de dichotomieën betekent enerzijds de erkenning van de vervaging van grenzen tussen 

stadd en land en tussen openbaar en privé-domeinen en anderzijds een aantasting van de 

begrippenn an sich (Burr, 1995; Skelton, 2000). 
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Inn paragraaf 3.6.1 wordt kort ingegaan op de veranderingen van stad en land en hun 

onderlingee relaties en het stedelijk en plattelandsleven in een post- of laatmoderne 

risicomaatschappij.. In paragraaf 3.6.2 zal de betekenis van openbaarheid en privacy en hun 

relatiee met plaats centraal staan. De slotparagraaf dient om een aantal handreikingen te 

gevenn voor de verfijning van de onderzoeksvragen (par. 3.6.3). 

3.6.11 Stad én land In het stedelij k veld 
Dee stad wordt van oudsher gecontrasteerd met het platteland, het centrum met de 

periferie,, het stedelijk leven met het landelijke leven. Lange tijd werd de stad vanuit dit 

dichotomee denken, zowel in de wetenschap als meer in het algemeen, afgeschilderd als 

onveilige,, ongeschikte woonomgeving voor kinderen om op te groeien, zoals tot 

uitdrukkingg komt in de ruimtelijke representatie van 'de stad als jungle'. Tegenover de stad 

werdd het land geplaatst: een idyllische plaats voor de jeugd. 

Gezinnenn met kinderen zijn conform deze ruimtelijke representaties niet evenredig 

overr de ruimte verdeeld. De opkomst van het gemotoriseerde vervoer, de toegenomen 

welvaart,, die er voor heeft gezorgd dat de tram, de trein (introductie halverwege de 19de 

eeuw)) en de auto (introductie begin 20ste eeuw) steeds massaler werden gebruikt, en de 

korteree werktijden hebben een ruimtelijke scheiding tussen wonen en werken doen 

ontstaan.. In eerste instantie vestigden welgestelde gezinnen zich in suburbs buiten de stad 

(eindd 19de eeuw), terwijl de kostwinner dagelijks forensde naar zijn werk in de stad. Met 

namee vanaf de jaren zestig van de 20ste eeuw nam de suburbanisatie in Nederland enorm 

toee (Van Engelsdorp Gastelaars, 1993; Zonneveld, 1993)98. 

Dee ruimtelijke scheiding tussen werken en wonen en de stad-landdichotomie - of liever 

gezegdd stad en suburbane omgeving — kent een duidelijke leeftijds- en gendercomponent 

(Aitken,, 1998; Droogleever Fortuijn, 1993; Karsten, 1992; Verhetsel et al., 2003). De 

dichotomiee komt tot uiting in een patriarchale samenleving. De suburbane en rurale 

omgevingg is (overdag) de omgeving van vrouwen en kinderen (zie hoofdstuk 2). De 

omgevingg kan verder worden getypeerd door: ruimte, groen, laagbouw, natuur, 

eengezinshuizen,, consumptie, homogeniteit, privacy. Suburbane gebieden zijn vooral 

woongebiedenn van huishoudens voor wie de verblijfskwaliteiten van de woning ('site'-

kenmerken)) zwaar wegen, van traditionele gezinnen. Stedelijke gebieden zijn 

woongebiedenn voor huishoudens die 'situation'-kenmerken (de woning als uitvalsbasis) 

belangrijkk vinden (Droogleever Fortuijn, 1993). 

Inn de inleiding is reeds geschetst dat steeds meer gezinnen in Nederland tot het 

tweeverdieners-- of liever gezegd het anderhalfverdienerstype behoren. 

Tweeverdienersgezinnenn zijn ambivalent. Als gezin met kinderen hechten ze waarde aan 

eenn kindvriendelijke woonomgeving (rustig, ruim, groen, veilig en leeftijdgenoten voor de 

kinderen)) en aan de kwaliteit van de privé-ruimte (comfortabele woning met tuin). Als 

tweeverdieners,, die betaald en onbetaald werk combineren, hebben zij veel belang bij een 

omgevingg waar werk, huishouding en kinderverzorging in het dagelijkse tijdruimtebudget 

passen.. Onderzoek (Droogleever Fortuijn, 1993; Kersten & Van Kempen, 2001; Vijgen & 

Hett proces van suburbanisatie baarde planners zorgen. Het antwoord was gebundelde deconcentratie, het 
concentrerenn van de overloop uit de steden in een beperkt aantal groeikernen (Tweede nota over de ruimtelijke 
ordening).ordening). Het groeikernenbeleid werd in de jaren '70 van de vorige eeuw operationeel. 
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Vann Engelsdorp Gastelaars, 1991) laat zien dat tweeverdienersgezinnen in verschillende 

woonomgevingenn voorkomen. In grote lijnen geldt dat carrièregerichte huishoudens kiezen 

voorr een stedelijke en gezinsgerichte huishoudens voor een suburbane woonomgeving. De 

carrièregerichtee huishoudens uit onderzoek van Droogleever Fortuijn (1993) zijn stedelijk 

georiënteerd,, maar zij leveren in de stedelijke leefomgeving nauwelijks in op 

verblijfskwaliteiten.. Zij kunnen een hoge prijs voor de schaarse combinatie van 'site'- en 

'situation'-kenmerkenn betalen. 

Dee dichotomie stad versus land of urbaan versus suburbaan, is echter een 'ideaaltype'. Stad 

enn land zijn gedifferentieerd en de grenzen tussen stad, land en suburbane gebieden 

vervagen.. Verschillende auteurs wijzen op een nieuwe verhouding tussen stedelijkheid en 

dee fysieke omgeving en pleiten daarmee voor een nieuwe definiëring. Door toegenomen 

mobiliteit,, schaalvergroting en decentralisatie van voorzieningen en werkgelegenheid heeft 

zichh volgens hen een stedelijkheid ontwikkeld die niet aan een plek gebonden is. Deze 

denkwijzee wordt vertaald in concepten als 'stedelijk veld', 'netwerkstad', 

'stadslandschappen'' en 'nevelstad' (Asbeek Brusse et al., 2002; Castells, 1996; Friedmann 

&& Miller, 1965; Kloosterman & Musterd, 2001; Van der Knaap & van der Laan, 1991; 

Musterdd & Van Zelm, 2001; Metaal, 2002; Reijndorp et al., 1998). 

Err is veel geschreven over de transformatie van de vorm en type steden, van de 

stedelijkheidd en relaties tussen stad en land in Europa en Noord-Amerika (zie bijv. Bontje, 

2001;; Dear, 1988; Dear & Flusty, 1999; Hall, 1997; Musterd & Van Zelm, 2001; Philo et 

al.,, 1991; Soja, 1989; Reijndorp et al., 1998). De complexiteit van de hedendaagse stad en 

dee relaties tussen stad en omgeving in een stedelijke samenleving worden binnen dit debat 

aangeduidd als 'postmodern', 'post-Fordistisch' of 'post-industrieel'. De postmoderne stad 

iss duidelijk anders dan de moderne stad qua vorm, stedelijk leven, landschap en relaties 

mett andere plaatsen. De stad kan niet langer gezien worden als bestaande uit verschillende 

homogenee zones qua functie, grondwaarde en sociaal-culturele groepen. De stad is niet 

netjess opgedeeld in verschillende stekken, die gebruikt worden door verschillende 

gemeenschappenn (zie Hall, 1997; Philo et al., 1991). De hedendaagse stedelijke 

samenlevingg is een complexer sociaalruirntelijk fenomeen dan beschreven in de 'centrale 

plaatsentheorie'' van Christaller en door bijvoorbeeld auteurs uit de 'Chicago school' en de 

marxistischee geografie. 

Hett stedelijk veld betreft sociaalruimtelijke configuraties waarin allerlei soorten mensen 

enn allerlei soorten plaatsen samen komen. De nieuwe steden en de relaties tussen stad en 

landd zijn gefragmenteerd, chaotisch qua structuur en tot stand gekomen door verschillende 

urbanisatie-- en suburbanisatieprocessen. Los Angeles wordt vaak als voorbeeld genoemd 

vann postmoderne stad bij uitstek (Boomkens, 1998). Niet iedere Amerikaanse, laat staan 

Europesee stad is te vergelijken met Los Angeles. De mate waarin moderne stedelijkheid en 

eenn moderne stedelijke vorm zijn vervangen door postmoderne stedelijkheid en een 

postmodernee stedelijke vorm verschilt aanzienlijk tussen steden. Zoals Hall (1998) stelt, 
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latenn veel steden een combinatie van moderne en postmoderne stedelijke karakteristieken 
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zienn . 
Stadd en land of stedelijk veld? De veranderende — niet perse fysieke — aard van 

stedelijkheid,, de veranderende relaties van stad en land, en de kritische blik kenmerkend 

voorr geografische benaderingswijzen van dit moment, betekenen dat de stad-versus-

landdichotomiee - en daarmee samenhangende beelden van 'het idyllische platteland' en 'de 

stadd als jungle' - wel eens ontoereikend zou kunnen zijn. De stad heeft buitenwijken die 

zowell stedelijk als landelijk zijn. Het suburbane gebied kent landelijke dorpjes al dan niet 

mett uitbreidingswijken, uitgestrekte uniforme nieuwbouwwijken met eengezinswoningen 

enn groeikernen, die wat betreft de woningvoorraad en de werkgelegenheid veel variatie 

latenn zien. Het is belangrijk met nieuwe concepten, zoals het stedelijk veld en het idee dat 

verschillendee plaatsen verschillende identiteiten kunnen herbergen, nuances aan te brengen 

inn de gangbare ruimtelijke representaties. Er bestaat echter weinig empirisch onderzoek dat 

dee ervaringen en het gedrag van ouders en kinderen zelf in het stedelijk veld - in 

verschillendee meer stedelijke en meer landelijke configuraties — op dit moment in 

Nederlandd beschrijft. 

3.6.22 Van uK versu s thui s naar uK én thui s 
Verschillendee wetenschappers zijn van mening dat de hierboven geschetste verschillen, 

zichtbaarr in de hedendaagse risicosamenleving niet kunnen bestaan zonder toenemende 

onveiligheidsgevoelens,, sociale onrust en daarmee verwante pogingen tot het controleren 

off uitsluiten van bepaalde individuen en groepen (zie bijv. Aitken, 1998; Davis, 1992a, 

1992b;; Hubbard, 1999; Judd, 1995). Waar Los Angeles staat voor de postmoderne 

ruimtelijkheidd bij uitstek, laat de stad zich ook typeren door onzekerheid, risico's en angst: 

"privitisationn has become the dominant trend in Los Angeles as people search for 

ontologicall stability by securing their own space" (Hubbard, 1999, p. 97). 

Dee privatisering van openbare ruimte wordt door veel auteurs opgevat als een 

verwerpelijkee ontwikkeling. Twee hoofdstromingen vallen in de literatuur over openbare 

ruimtee te onderscheiden. Enerzijds heeft men het over publieke ruimte als een 'site of 

contact'' (Jacobs, 1961; Sorkin, 1992), anderzijds ziet men openbare ruimte als 'site of 

representation'' (Kilian, 1998; Mitchell, 1995). Beide visies hebben gemeen dat ze het 

verliess aan publieke ruimten en afkalving van het openbare leven benadrukken. Davis 

(1992a,, 1992b) wijst in dit verband op 'carceral spaces' zoals 'gated communities' en 

geprivatiseerdee winkelcentra in Los Angeles als symptomen van 'the death of public space' 

(zowell metaforisch als materieel). De essaybundel 'Variations on a Themepark' (1992) van 

Sorkinn vormt voor veel wetenschappers, die openbare ruimte analyseren, een 

referentiekader.. In dit boek trekt Sorkin de vergelijking tussen themaparken zoals 

Disneylandd en stedelijke gebieden die worden gekenmerkt door consumptie, vermaak en 

Menn zou kunnen beargumenteren dat deze variatie in en onevenwichtige spreiding van 'postmoderne 
stedelijkheid'' juist kenmerken zijn van een postmoderne samenleving. Eigenlijk is het de vraag in hoeverre er 
sprakee is/was van een 'moderne stedelijkheid' als men hier een 'postmoderne' blik op werpt. Zijn stad, relaties 
tussenn stad en land, stedelijkheid en landelijkheid, enzovoorts niet al lange tijd veel complexere 
sociaalruimtelijkee fenomenen dan waarvoor ze werden aangezien of hoe ze werden begrepen? 
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controle.. De homogenisering, privatisering en 'disneyfication' van deze gebieden gaan 

gepaardd met het verloren gaan van de functie van (stedelijke) openbare ruimte als plaats 

vann vrijheid, democratie en ontmoeting. Niet alleen Sorkin maar ook anderen pleiten, 

vanuitt het normatieve idee dat het stedelijk leven het samenzijn van vreemden betekent, 

voorr een open en democratische openbare ruimte als een plaats waar verschillende groepen 

enn individuen conflictloos kunnen samenzijn (Cresswel, 1996; Davis, 1992a; Gadet, 1999; 

Mitchell,, 1995; Zukin, 1995, p. 260). In dit verband wordt vaak gewezen naar de agora of 

hett forum. De openbaar-privédichotomie is hier, zoals in de vorige paragraaf uit de 

verbinteniss van 'land' met 'privacy' bleek, verweven met de stad-landdichotomie. 

Dezee vervanging van open en democratische ruimte door plaatsen waar bepaalde 

groepenn en individuen niet welkom zijn - 'out of place' — wordt gezien als aantasting van 

hett burgerschap in de zin van gelijke mogelijkheden tot participatie en toegang tot de 

samenlevingg (Davis, 1992a; Mitchell, 1995). Jongeren, zoals de representaties 'van de 

straat'-- en het 'veilige huis' laten zien, worden afgeschilderd als 'social undesirables'. Het 

werenn van tieners uit winkelcentra en het instellen van straat-'curfews' zijn voorbeelden 

hiervann (zie hoofdstuk 2). Valentine (1996b) concludeert op basis hiervan dat openbare 

ruimtee voor volwassen is. 

Err is echter om verschillende redenen kritiek op de benadering, zoals die hierboven 

kortt uiteengezet is. Deze kritiek richt zich op de vraag hoe openbaar kan openbare ruimte 

zijn?? Ten eerste kan gezegd worden dat, alhoewel publieke ruimte en privé-ruimte zeer 

reëlee en noodzakelijke categorieën zijn , publieke en privé-ruimte als zodanig niet bestaan 

(Kilian,, 1998; Derrida, 1974; 1978; 1981 in: Burr, 1995). Het is ook onvoldoende om 

publiekee en privé-ruimten te beschouwen als tegenover elkaar staande einden van een 

continuüm.. Volgens Kilian karakteriseren openbaarheid en privacy niet de ruimte, maar 

zijnn het uitdrukkingen van machtsrelaties in ruimte en komen zij daarmee op alle plaatsen 

voor:: "I am arguing that publicity and privacy are power relationships that play out in 

space,, and that both publicity and privacy exist as part of all spaces. Ignoring this duality 

(reall physical space and socially constructed publicity or privacy) dooms any definition of 

publicc space to insufficiency." En verderop: "I would argue that far from being a 

contradictionn even to die normative vision of public space, privacy, die power of exclusion 

iss a necessary part of all space along with publicity, the power of access. It is impossible to 

envisionn a space in which people interact witiiout both exclusion and access as part of its 

sociall structure." (Kilian, 1998, p.9). 

Openbaarheidd kan in zijn zienswijze gedefinieerd worden als macht (zeggenschap) over 

toegangg en privacy als macht over uitsluiting. Deze beide krachten zijn dus in conflict met 

elkaarr met betrekking tot een en dezelfde plaats. Een straat moet om als openbaar gezien te 

wordenn voldoen aan bepaalde regels en uitsluitingen, die paradoxaal genoeg grenzen stellen 

aann de openbaarheid. Hoe kan bijvoorbeeld een buurtbewoner die tijdens het passeren van 

eenn groep jongeren ervaart dat deze groep een deel van de straat inneemt en hem 

intimideert,, deze straat dan als openbaar beschouwen? Aan de andere kant, als jongeren 

verwijderdd worden van de straat met het doel andere buurtbewoners te beschermen, dan is 

1000 «Collapsing these categories, if it were to become more than an academic exercise, would eliminate a 
powerfull conceptual framework which has served many marginal political movements" (Kilian, 1998, p. 9). 
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hett maar de vraag, hoe openbaar dezelfde straat is vanuit het gezichtspunt van degenen, die 

opp basis van leeftijd en groepsvorming als ongewenst worden gezien. Kilian (ibid., p. 11) 

vatt het probleem als volgt samen: "We do not move from public to private, rather we are 

constantlyy within both, simultaneously protecting ourselves from absorption into the 

publicc through the power of privacy (exclusion) and asserting ourselves into the public 

spheree —the realm of political power. Without access to the public, we are politically and 

sociallyy marginalized, but without a basis in privacy, we enter the public sphere with no 

basiss — we are there without being there." 

Hett gezichtspunt van openbaarheid en privacy als machtscategorieën verwijst naar het 

inn het vorige hoofdstuk geïntroduceerde relationele machtsbegrip. Macht is een relatie 

tussenn sociale actoren. Deze relatie staat constant onder druk. Dit betekent dat een actor 

eenn bepaalde mate van macht bezit om uit te sluiten of juist toegang tot verschillende 

plaatsenn af te dwingen, afhankelijk van de machtsrelaties in een specifieke situaties. In 

relatiee tot plaats werd in het vorige hoofdstuk gesproken van territorialisatie. 

Hajerr en Reijndorp (2001) wijzen in hun analyse van het publieke domein erop dat het 

ideee dat openbare ruimte een 'conflictloze' democratische ontmoetingsruimte zou moeten 

zijnn voor iedereen — van alle maatschappelijke groeperingen —, een overspannen idee is. 

Ditt is de leidende gedachte achter de twee aangehaalde gangbare visies op openbare 

ruimte.. Hajer en Reijndorp benadrukken dat het paradoxaal genoeg juist de dominantie van 

bepaaldee groepen is, die de ervaring van publiek domein produceert — en dus niet uitsluit. 

Menn ervaart ruimte als publiek domein, omdat men niet tot de dominante groep behoort 

enn omdat het gedrag en de activiteiten van die groep verschillen van de eigen leefstijl; de 

alledaagsee 'business as usual' houding wordt doorbroken. Hajer en Reijndorp geven er de 

voorkeurr aan te spreken van publiek domein in plaats van openbare ruimte. Onder publiek 

domeinn verstaan ze: "die plaatsen waar een uitwisseling tussen verschillende 

maatschappelijkee groepen kan plaatsvinden ook daadwerkelijk plaatsvindt." (ibid., p.11). 

Concreett betekent dit dat ook besloten ruimten zoals de eerder genoemde 'shopping mail' 

alss publiek domein ervaren kunnen worden101. 

Dezee kritische visie op de openbaar-privédichotomie laat onverlet dat er zich een 

tendenss tot afscheiden en uitsluiten, tot het vermijden van conflicten en ontwijken van 

gevaarr manifesteert. Deze vermijdingstendens is niet alleen zichtbaar in het functionele 

ontwerpp en in de controlemechanismen van ruimtes. Denk aan de nieuwe besloten ruimtes 

zoalss de 'shoppingmall', het themapark en camerabewaking in de binnensteden. Op het 

schaalniveauu van het stedelijk veld is vermijding en uitsluiting tevens zichtbaar. Hajer en 

Reijndorpp schetsten het stedelijk veld als een archipel van monoculturele enclaves, 

opgebouwdd uit zorgvuldig gekozen, comfortabele, veilige en sociaal homogene plekken. 

Boomkenss (1998; 2002) koppelt deze tendens, die hij capsulaire beschaving of stedelijkheid 

noemt,, direct aan de verhoogde gevoeligheid voor veiligheid102. Steeds meer stedelijke 

ruimtenn worden ontworpen en ingericht als capsules — gesloten ruimten: pretparken, 

Openbaree ruimte is in hun visie in essentie een ruimte die wettelijk voor iedereen vrij toegankelijk is: 
openbaarr is wat niet privé is. Het publieke domein is een bijzondere plaats in de samenleving. Het is de sfeer 
waarr men 'andere' tegenkomt en waar men zich moet verhouden tot 'andere' gedragingen en ideeën. 

Ditt is in feite een vertaling van datgene wat Davis (1992) de 'ecologie van angst' noemt. 
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winkelcentra,, vliegvelden en woongebieden. Dit capsulaire stedelijk veld is de ruimtelijke 

neerslagg van de verbeelding van de angst. 

Hett is belangrijk om in de empirische analyses niet uit te gaan van aannamen dat 

bepaaldee plaatsen zoals de straat, de club of de disco, of het huis, publiek of privé zijn, 

maarr in plaats daarvan ook in de analyses te erkennen, dat in plaatsen zowel sprake is van 

openbaarheidd als van privacy. Publiek domein wordt via uitwisseling — 'strijd' — gecreëerd. 

Kortom,, in ruimte komt een bepaalde mate van zeggenschap tot uitdrukking, zeggenschap 

diee niet los gezien kan worden van andere individuen en groepen, niet los gezien kan 

wordenn van zowel openbaarheid als van privacy. De machtsrelaties tussen ouders en 

kinderen,, concrete uitsluiting en concrete toegankelijkheid van plaatsen zijn onderwerp in 

dee volgende hoofdstukken. 

3.77 Naar een empirische analyse 
Dee geschetste tendensen in de besteding van de vrije tijd van jongeren, de invloed die 
ouderss op het tijdruimtelijk handelen hebben en de bezorgdheid van ouders die zich met 
namee concentreert op bepaalde plaatsen, betekenen een selectieve ervaring met 
openbaarheid.. Hajer en Reijndorp (2001) wijzen op het feit dat mensen zich in het 
alledaagsee handelen steeds vaker begeven van het ene beschermde domein naar het andere. 
Mensenn stellen hun eigen 'stad' samen uit allerlei elementen en plekken in het stedelijk 
veld.. Deze archipellisering van het dagelijkse leven, die Hajer en Reijndorp constateren, is 
dee ruimtelijke neerslag van de in de inleiding geschetste individuele risicomaatschappij. Een 
maatschappijj waarin mede door de context van meervoudige keuzemogelijkheden het 
risicobewustzijnrisicobewustzijn groot is. Een maatschappij waarin individuen keuzes maken op basis van 
hett mijden van de confrontatie met 'anderen'; het mijden van gevaar . Ook de 
vormgevingg van de openbare ruimte staat in het teken van angst en daarmee van controle. 
Dee Middeleeuwse citadel komt terug in het ruimtelijk ontwerp van woongebouwen of 
bouwblokken.. In verschillende welgestelde wijken worden particuliere bewakingsdiensten 
ingehuurdd en in de uitgaanscentra van de binnensteden doet videobewaking haar intrede. 

Uitt de in dit hoofdstuk geschetste ruimtelijke en sociaal-economische ontwikkelingen, 
tendensenn in de naschoolse tijdsbesteding van jongeren en onveiligheidsgevoelens van 
ouderss komt het beeld naar voren dat er gezinnen zijn die door de (collectief) ervaren 
onveiligheidd en overlast kiezen voor gereguleerde individuele sociaalruimtelijke netwerken 
vann jongeren. Deze sociaalruimtelijke netwerken zijn opgebouwd uit zorgvuldig gekozen, 
veilige,, sociaal homogene plekken, die gekenmerkt worden door toezicht van volwassenen 
enn met de auto te bereiken zijn (vgl. Hajer & Reijndorp, 2001; Karsten, 2002a). Meer 
concreett bleek in dit hoofdstuk dat er veel tijd thuis wordt doorgebracht. Ouders 
moedigenn formele activiteiten in club of verenigingsverband aan. 'Van de straat' lijkt het 
structurerendee principe achter de handelingen van ouders. 

Inn hoeverre deze archipelstructuur van homogene, veilige enclaves, een structuur die 
samenhangtt met de vervaging van grenzen tussen stad en land, in de individuele 

1033 En op basis van de consumptie van culturele ervaringen. Men ontwikkelt een identiteit door naar bepaalde 
plaatsenn (gekoppeld aan gebeurtenissen) toe te gaan. 
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sociaalruimtelijkee netwerken zichtbaar is, is echter de vraag. Ten eerste is er weinig 

empirischh onderzoek gedaan naar de beelden en het tijdruimtelijk handelen van ouders en 

jongerenn in het stedelijk veld in de huidige Nederlandse samenleving. Bovendien betreft 

hett onderzoek dat er ligt naar onveiligheidsgevoelens van ouders en de wijze waarop zij het 

tijdruimtelijkk handelen van jongeren reguleren, jonge kinderen. 

Verderr blijkt dat 'andere' groepen jongeren wel degelijk de straat gebruiken als 'vrije 

ruimtes',, dat jongeren naar mate ze ouder worden het formeel georganiseerde 

vrijetijdspatroonn en daarmee een deel van het eilandhoppen vaarwel zeggen, dat jongeren 

risico'srisico's ook als avontuur kunnen ervaren. Experimenteren met alcohol, drugs en het 

opdoenn van ervaringen in bijzondere omgevingen zoals houseparty's, coffeeshops en 

discothekenn horen hierbij. Binnen de context van het hedendaagse gezin, waarin ouders 

invloedd op het sociaalruimtelijk netwerk kunnen uitoefenen, maar jongeren zeker ook over 

autonomiee beschikken, kunnen de verschillende betekenissen van veiligheid en avontuur 

tott onderhandelingen over de inrichting van het sociaalruimtelijk netwerk leiden. Om zicht 

tee krijgen op de betekenis van plaats in het tijdruimtelijk handelen van jongeren en op de 

regulatiestrategieënn van ouders is het interessant verschillende plaatsen nader te 

bestuderen.. De alledaagse ervaringen van jongeren en ouders in zowel het huis, de club, de 

straatt als de disco dienen van dichtbij bekeken te worden. 

Tenn slotte dient het brede kader van een individuele risicosamenleving waarin het 

wegvallenn van vanzelfsprekendheden betekent, dat men in het 'stedelijk veld' voortdurend 

keuzess maakt, van een kritische noot voorzien te worden. De zoektocht van Hajer en 

Reijndorpp naar nieuw publiek domein kan opgevat worden als optimistisch relaas wat op 

zichzelff risico's met zich meebrengt. Archipellisering, vermijding en uitsluiting van 

maatschappelijkee groepen lijken als processen inherent aan onze postmoderne samenleving 

onontkoombaarr en niet te veranderen. Problematisering ontbreekt wat dit betreft. 

Bovendienn zijn de individuele tijdruimtelijke netwerken van jongeren wel zo 

individueell als men uit het werk van Beek (1992) en Hajer en Reijndorp zou kunnen 

opmaken?? In het vorige hoofdstuk en ook in dit hoofdstuk is keer op keer gewezen op de 

structurerendee werking van sociale identiteiten gebaseerd op bijvoorbeeld specifieke 

sociaal-economischee achtergrond en gender. De wijze waarop lokale sociale dimensies en 

'plaats'' de onveiligheidsgevoelens en regulatiestrategieën van ouders en het tijdruimtelijk 

handelenn van jongeren bepalen, zal daarom een centrale plaats krijgen. 

Iss de beschermde ervaring met openbaarheid — de archipellisering van het sociaal 

ruimtelijkk netwerk — de ervaring van alle jongeren of van een groep beter gesitueerden 

jongeren?? Is de bezorgdheid van ouders en zijn tijdruimtelijke regulatiestrategieën 

überhauptt items voor jongeren die de overgang naar het voortgezet onderwijs gemaakt 

hebben?? Is de houding die ouders hebben ten opzichte van de veiligheid van hun zoons en 

dochterss inderdaad aan het veranderen? Leidt dit tot vergelijkbare sociaalruimtelijke 

netwerkenn van jongens en meiden? En wat kan gezegd worden over de invloed van de 

lokalee omgeving? Is een sociaalruimtelijk netwerk gekenmerkt door een hoogmodeme 

kindcultuurr toegankelijk voor iedereen ongeacht waar men woont? Of treedt er ruimtelijke 

differentiatiee op en vinden jongeren uit plattelandsgebieden bijvoorbeeld meer 

hindernissenn op hun pad? Welke betekenis ten slotte hebben de stad-landdichotomie of het 

stedelijkk veld en de begrippen 'openbaarheid' én 'privacy' in de verhalen en het handelen 
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vann jongeren en hun ouders? In het volgende hoofdstuk worden de in de inleiding gestelde 
onderzoeksvragenn aan de hand van deze vragen gepreciseerd. 
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4.. Van theorie naar empirie 
Respondentenn en woonmilieus in Groningen 

4.11 Inleiding 
Inn de vorige hoofdstukken komen verschillende manieren naar voren waarop geografie van 

belangg is binnen de sociale constructie van jeugd, ouderschap, vrije tijd, veiligheid en het 

alledaagsee handelen inclusief de ervaringen van jongeren en hun ouders. Ideeën over jeugd, 

ouderschap,, vrije tijd en veiligheid en ideeën over verschillende plaatsen beïnvloeden 

elkaarr wederzijds. Bovendien zijn de verschillende benaderingswijzen van ruimtelijkheid — 

alss collectieve representaties versus dagelijkse individuele handelingen; structuur versus 

'agency';; moniaal versus lokaal — nauw met elkaar verbonden: "The spaces of everyday life 

(.. .)) are produced through their webs of connections within wider global social processes 

(whichh in turn are reshaped through their constant rearticulation), just as spatial discourses 

aree important as they inform socio-spatial practices in the spaces of everyday life (which in 

turnn reinforce our spatialised ideas about childhood and (parenthood))" (Holloway & 

Valentine,, 2000b, p. 18). 

Dee betekenissen van de ruimtelijke representaties 'van de straat', 'het veilige huis', 'het 

idyllischee platteland' en 'de stad als jungle' worden ge(re)produceerd en betwist in de 

dagelijksee ervaringen en handelingen van ouders en jongeren. In de volgende hoofdstukken 

zall er op basis van empirisch materiaal, verzameld in het veld, worden stil gestaan bij de 

ruimtelijkheidd van alledaagse ervaringen en handelingen van jongeren en ouders. In dit 

hoofdstukk worden de methoden, mensen en plaatsen die centraal staan belicht. 
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Omm de alledaagse ervaringen en handelingen van jongeren in verschillende 

tijdruimtelijkee contexten in kaart te brengen evenals de manier waarop deze tijdruimtelijke 

ervaringenn en handelingen beschermd en begrensd worden door bezorgde ouders, wordt 

gebruikk gemaakt van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methodologie en van 

verschillendee methoden. Behalve de literatuuranalyse en secundaire statistieken omvatten 

dee methoden analyses van vragenlijsten, dagboekjes, interviews en aantekeningen uit 

beknoptee veldjournalen. Ruimtelijke representaties worden op het individuele niveau van 

actorenn bekeken . Verder is het belangrijk om gevolgen van de gekozen methoden voor 

watt betreft de focus op het alledaagse handelen in het hier en nu te benadrukken. Doordat 

dee beelden niet in een historische context worden onderzocht, valt er weinig te zeggen 

overr eventuele veranderingen in betekenissen over langere tijd. 

Inn paragraaf 4.2 wordt gekeken naar de onderzoeksopzet. De datacreatiemethoden 

wordenn in paragraaf 4.3 uiteengezet. In paragraaf 4.4 zal ik stilstaan bij de analyse en 

interpretatiee van de vragenlijsten en interviews. Een eerste kennismaking met de mensen 

enn ruimtelijke omgevingen die centraal staan in het empirische deel van het boek volgt in 

paragraaff 4.5. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een korte conclusie (par. 4.6). 

4.22 Van theorie naar methodologie en methoden 
Dee constructivistische epistemologie en de theoretische perspectieven105 en concepten die 

beschrevenn zijn in de voorgaande hoofdstukken vormen de richtlijnen voor het empirische 

onderzoek.. Er is duidelijk geworden wat theoretische noties toevoegen aan de 

onderzoeksvraagg zoals deze geformuleerd is in de inleiding. Alvorens stil te staan bij de 

manierr waarop een antwoord op de onderzoeksvraag verkregen kan worden, zal ik de 

vraagg en subvragen kort herhalen. 

Hett doel van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds gaat het erom inzicht te geven in het 

tijdruimtelijkk handelen van jongeren en de contextuele mogelijkheden en beperkingen die 

zee hierbij ervaren . Anderzijds staat het verkennen centraal van de betekenis die plaats 

inneemtt in de bezorgdheid van ouders over de veiligheid van hun kinderen en in de 

daarmeee verbonden regulatie van het tijdruimtelijk handelen van deze kinderen. Deze 

doelstellingenn kunnen aan de hand van het geschetste theoretische kader uitgesplitst 

ge e wordenn in de volgende vragen107 

Dee wijze waarop deze representaties zijn vastgelegd in beeld en tekst wordt in het empirische onderzoek 
niett uitgewerkt. 

Voorall noties uit interpretatieve, feministische, poststructuralistische en postmoderne theorieën zijn als 
uitgangspuntt genomen. Maar er is ook aandacht besteed aan de opvatting van ruimtelijk gedrag uit de 
behavioralee geografie, aan percepties, waarden en betekenis uit de humanistische geografie en aan de 
dialectischee sociaalruimtelijke relaties uit de marxistische geografie. 

Vgl.. "tactics' of place making' (De Certau in: Robinson, 2000, p.430). 
Dee hoofdvraag kan als volgt geformuleerd worden: In hoeverre en op welke wijze wordt het 

sociaalruimtelijkk netwerk van jongeren gereguleerd door ouders vanwege bezorgdheid over de veiligheid van 
hunn kinderen en welke plaats- en jeugdidentiteiten zijn hiermee verbonden? 
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1.1. Sociaalruimtelijke netwerken van jongeren: 

Hoee ziet het tijdruimtelijk handelen van verschil lende groepen jongeren in de 

naschoolsee tijd eruit? Zijn er sociaal-economische, gender- en woonmilieuverschil len 

zichtbaarr en zo ja, welke? 

2.2. Bezorgdheid van ouders en regulatie: 

O pp welke wijze zijn ouders bezorgd over de veiligheid van hun k inderen in de 

naschoolsee tijd en in hoever re reguleren ze dit t i jdruimtelijk handelen? Welke betekenis 

heeftt leeftijd in de manier waarop onveiligheid ervaren wo rd t en het regulat ieregime 

vo rmm krijgt? Zijn er sociaal-economische, gender- en woonmilieuverschil len zichtbaar 

enn zo ja, welke? 

3.3. Interactie tussen jongeren en ouders — het gezin: 

W a tt is de rol van onderhandel ingen tussen jongeren en ouders bij de to t s tandkoming 

vann he t sociaalruimtelijk ne twerk van die jongeren? In hoever re en op welke wijze 

wo rd enn er b innen het gezin ' regels ' opgesteld en 'afspraken' gemaakt o m de veiligheid 

vann de k inderen te waarborgen en in hoeve r r e zijn deze ' regels ' en 'afspraken' 

terr i tor iaall van aard? We lke strategieën ontwikkelen jongeren om hun zelfstandige 

bewegingsvrijheidd in tijd en ru imte te vergroten? 

4.4. Plaats en de sociaalruimtelijke context: 

Welkee ruimteli jke representat ies betreffende 'vei l igheid ' , 'vrije tijd' en ' jeugd' 

cons t ruerenn ouders (en jongeren)? Zijn er verschillen zichtbaar in de wijze, waa rop 

jongerenn en ouders alledaagse plaatsen en de b r ede r e sociaalruimtelijke woon - en 

leefomgevingg represen te ren in hun verhalen? 

Figuu rr  4.1 Conceptueel schema regulatie van het tijdruimtelijk handelen van jongeren 
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4.2.11 Over  methodologie 
Dee vraag naar de manier waarop een antwoord op een onderzoeksvraag verkregen kan 

wordenn is een vraag naar de methodologie. Onder de methodologie wordt de manier 

waaropp de onderzoeksvragen bestudeerd worden, verstaan108. De onderzoeksmethodologie 

vormtt de link tussen het theoretische deel en het empirische deel. Hoe kan men vat krijgen 

opp een wereld vol verschillen in een wetenschappelijke tekst? In een studie naar de 

metropooll Los Angeles maakt Soja (1989) duidelijk dat het gebied moeilijk adequaat te 

beschrijvenn is in één verhaal. Los Angeles "( . . . ) seems limitless and constantly in motion, 

neverr still enough to encompass, too filled with 'other spaces' to be informatively 

described."" (p. 223). In zijn poging met deze heterogeniteit om te gaan is het enige dat hij 

kann geven "a succession of fragmentary glimpses" in een "particularly restless geographical 

landscape"" (p. 223) . Een bewustzijn van deze heterogeniteit, een anti-essentialistische 

opvattingg van identiteiten en oog voor de dualiteit van handelen en structuur dragen bij aan 

hett ontstaan van een kritische methodologie. 

Dee onderzoeksstrategie - of het plan van aanpak (Crotty, 1998) - is gebaseerd op 

hetgeenn Olson (1995) als 'critical social science' omschrijft. Deze kritische sociale 

wetenschap,, waarin verschillende methoden gebruikt kunnen worden, kan verschillende 

oudee orthodoxe methodologieën, zoals etnografie en statistiek, omvatten. De 

onderzoeksstrategiee blijft op deze manier niet beperkt tot een bepaalde discipline maar 

komtt neer op een set van methodologische uitgangspunten die disciplines doorkruisen. 

Bovendienn sluiten in deze opvatting kwalitatieve en kwantitatieve analysetechnieken 

elkaarr niet uit. In het analyseproces zijn het kwalitatieve en kwantitatieve aspect op 

verschillendee manieren met elkaar verbonden. Zowel kwantitatieve als kwalitatieve data 

wordenn in plaats van 'objectief verzameld op specifieke wijzen mede door de onderzoeker 

gecreëerd.gecreëerd. Alle data zijn in deze zin sociaal geconstrueerd en 'kwalitatief of 'subjectief te 

noemenn (zie Olson, 1995). De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek vloeien 

voortt uit de interactie tussen onderzoeker en onderzochten. Ze kunnen niet anders gezien 

wordenn dan als door de onderzoeker geconstrueerde representaties van de 

werkelijkheidsvoorstellingenn die de onderzochten hanteren om hun bestaan te ordenen en 

betekeniss te geven (Bijlsma-Frankema & Droogleever Fortuijn, 1995). 

Omm tot een antwoord op de onderzoeksvragen te komen worden verder deductieve en 

inductievee processen gecombineerd (zie Bijlsma-Frankema & Droogleever Fortuijn, 1995; 

Wester,, 1995). Omdat door het reducerend karakter van enkel een deductieve werkwijze 

dee begripsvaliditeit wordt aangetast, is ervoor gekozen om ook de empirie te laten 

spreken,, namelijk door via analytische inductie de betekenis van een abstract begrip op te 

bouwen.. De werkwijze die is gevolgd is een combinatie tussen 'etic' en 'emic' 

Ziee voor een beschrijving van de betekenis van concepten, theorieën, methodologie en methoden in 
wetenschappelijkk onderzoek bijvoorbeeld Crotty, 1998 en Silverman, 1998. 

Sojaa (1989) heeft van verschillende kanten kritiek ontvangen. Volgens Gregory (1994) is hij er niet geheel in 
geslaagdd zijn postmodernistische gedachtegoed over te brengen in zijn werk. Volgens hem sluit Soja veel van de 
verschillenn die juist ten grondslag liggen aan een postmodernistische houding uit. De conflicten die ten 
grondslagg liggen aan de totstandkoming van verandering van het landschap in Los Angeles en de verschillende 
stedelijkee culturen die het alledaagse leven van gewone mensen karakteriseren, laat hij buiten beschouwen. 
Gregoryy concludeert dat Soja "renders the landscape of Los Angeles as a still life" (p. 312). 
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benaderingen110,, waarbij de globale diema's van tevoren zijn vastgelegd, maar de 

specificatiee ervan in deelthema's wordt aangereikt door de jongeren en ouders, in termen 

diee zij betekenisvol achten. Ook de verhalen van de respondenten over die thema's worden 

niett alleen vooraf gecategoriseerd, maar tevens geregistreerd in hun eigen taal en stap voor 

stapp gecodeerd (Bijlsma-Frankema & Droogleever Fortuijn, 199S). Het zijn de 

wisselwerkingg tussen de verhalen van jongeren en hun ouders en de theoretische algemene 

begrippenn die de basis vormen van de interpretatie en verslaglegging . 

Mett het begrip 'triangulatie' ten slotte verwijs ik naar het gebruik van verschillende 

methodenn en technieken om een onderzoeksvraag te beantwoorden. De verschillende 

methodenn en technieken worden in het onderzoeksproces gebruikt om de resultaten aan 

elkaarr te toetsen (zie bijv. Bijlsma-Frankema & Droogleever Fortuijn, 1995; Olson, 1995; 

Walsh,, 2000)112. Het doel van het onderzoek is in eerste instantie niet om generaliserende 

uitsprakenn in de vorm van aantallen te doen, maar om het bepalen van het scala aan 

verschillendee vormen van tijdruimtelijk handelen en aan ingebedde beelden van veiligheid 

enn avontuur. Onder andere triangulatie wordt daarom gebruikt om de begripsvaliditeit, 

internee validiteit en betrouwbaarheid te controleren113. In de paragraaf over de gebruikte 

data-analysemethodenn zullen validiteit en betrouwbaarheid verder besproken worden. 

Dee hier geschetste methodologische aanpak stelt mij in staat om met concepten uit van 

oudsherr verschillende tradities van de sociale wetenschappen de onderzoeksvragen verder 

uitt te werken in datacreatie en data-analysemethoden. Zowel survey-methodologie en 

methodenn als etnografie en interviewmethoden zullen worden gebruikt. Een reflexieve 

houdingg ten aanzien van de eigen positie als onderzoeker — de beslissingen die je als 

onderzoekerr neemt en de manier waarop data gecreëerd worden — is daarbij onmisbaar. 

Dee stappen die gezet zijn en op welke wijzen, waarom en wanneer bepaalde beslissingen in 

hett onderzoeksproces genomen zijn, zal ik uitvoerig beschrijven. 

4.2.22 Onderzoeksdesign : selecti e van jongeren , ouder e en plaatse n 
Tott nu toe heeft in de geografie en andere sociale wetenschappen onderzoek naar het leven 

vann kinderen en jongeren en de interactie tussen jongeren en ouders voornamelijk via de 

ouderss plaatsgevonden. De laatste decennia is er meer wetenschappelijk onderzoek 

1100 'Etic' verwijst naar een analytisch kader dat geformuleerd is in de termen van de onderzoeker, zelf vooraf 
ontwikkeldd met behulp van literatuur. 'Emic' verwijst naar een analytisch kader dat geformuleerd is in termen 
vann de onderzochten. 
1,11 Er is een praktisch probleem bij het vast stellen of men waarneemt wat men wil waarnemen 
(begripsvaliditeit).. Pas uit de afwisseling van datacreatie en analyse wordt geleidelijk duidelijk wat men precies 
dee moeite van het weten waard vindt. Daardoor kan er ook geen sprake zijn van waarnemingstechnieken 
waarvann van tevoren vaststaat dat zij valide zijn. Bijlsma-Frankema & Droogleever Fortuijn (1995) zijn van 
meningg dat er daarom gedacht moet worden in termen van voortschrijdende validering gedurende de loop van 
eenn onderzoek. 
1122 Daarnaast kan er gesproken worden van methodologische triangulatie. Deze methodologische triangulatie is 
onderdeell van de hierboven beschreven kritische onderzoeksaanpak. Tenslotte is ook theoretische triangulatie 
mogelijk,, waarin verschillende theoretische benaderingen naast elkaar worden gezet. 
" 33 Construct validiteit/begripsvaliditeit verwijst naar de vraag of de in het onderzoek gehanteerde concepten 
opp een goede manier gedefinieerd zijn en goed geoperationaliseerd. Wordt er gemeten wat de bedoeling is te 
meten?? Verder kunnen interne en externe validiteit van elkaar onderscheiden worden. Interne validiteit 
verwijstt naar het feit of onderzochte relaties waarvan wordt aangenomen dat ze causaal zijn dit ook 
daadwerkelijkk zijn. Externe validiteit verwijst naar de generaliseerbaarheid van de resultaten. 
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verschenenn waarin jongeren zelf als onderzoekspartners worden genomen. Wat ik hier 

echterr wil doen, is de verhalen van zowel jongeren als ouders in ogenschouw nemen. De 

combinatiee van deze twee perspectieven houdt in dat de verschillen en overeenkomsten 

tussenn de beleving van jongeren en ouders zichtbaar worden"4 . 

Hett empirische gedeelte van het onderzoek is gericht op veertien- en vijftienjarigen — 

globaall derdeklassers — en hun ouders. Voor deze leeftijdsgroep is gekozen vanwege de 

veronderstellingg dat in die groep de behoefte ontstaat de onafhankelijkheid in sociale en 

ruimtelijkee zin te vergroten, door bijvoorbeeld 's avonds 'uit te gaan' of in de zomer met 

vriendenn op vakantie te gaan. Toch is het voor deze jongeren met name door de leerplicht 

enn het opvoedkundig regime, niet mogelijk zich geheel naar eigen wens in tijd en ruimte te 

begeven.. Ook zijn zij, doordat ze niet beschikken over een rijbewijs, voor hun vervoer 

afhankelijkk van de fiets, het openbaar vervoer, of van ouders of oudere vrienden en 

vriendinnen,, wat gevolgen heeft voor hun actieradius. Veertien- en vijftienjarigen zijn 

jongerenn die in veel opzichten niet meer gezien worden als kinderen, maar ook niet als 

volwassenen. . 

Inn de vorige hoofdstukken is benadrukt dat het tijdruimtelijk handelen van jongeren en 

dee beleving van ouders divers is. Gedrag wordt opgevat als resultaat van de interactie 

tussenn individu en omgeving en omgekeerd (vgl. Runyan, 1982). De individuen, jongeren 

enn ouders, hebben eigen voorkeuren en vaardigheden en kunnen worden gekarakteriseerd 

doorr sociaalpersoonlijke karakteristieken (o.a. sekse, leeftijd, sociaal-economische status). 

Dee omgeving wordt opgevat als sociaal en fysiek (gezin, school, leeftijdgenoten, woon- en 

leefomgeving).. Dit onderzoek beperkt zich grotendeels tot genderverschillen, sociaal-

economischee klasse, de gezinscontext en de woon- en leefomgeving. 

SOCIAALPERSOONLIJKEE IDENTITEITEN EN GEZINSKENMERKEN 

Err is niet sprake is van één jeugd, maar van een veelheid aan verschillende vormen van 
jeugd.. Hetzelfde geldt voor gezinnen. Ouders en jongeren interacteren niet op één 
bepaaldee manier maar op verschillende manieren. Hiernaar wordt in de literatuur 
verwezenn met het begrip 'opvoedstijl'. Om aandacht te schenken aan dit heterogene beeld 
vann jeugd en de gezinscontext van jongeren worden naast de interactie tussen ouders en 
kinderen,, genderverschillen en verschillen in sociaal-economische status binnen gezinnen 
benadruktt . Ook persoonlijke factoren zijn in een studie naar individueel handelen 
belangrijk.. Het begrip 'agency' heeft een centrale plaats, maar de persoonlijke identiteit 
wordtt niet apart geoperationaliseerd. 

Inn deze zin sluit ik me aan bij de studies van Torrance (1998) en Zeijl (2000) waarin zowel jongeren als 
ouderss respectievelijk zijn geïnterviewd en geënquêteerd. Tevens borduur ik voort op het werk van Karsten 
(Karsten,, 1995c; 1995b; 1997; 1998; Karsten et al. 1998) naar het tijdruimtelijk handelen van kinderen in 
stedelijkee omgevingen, breid ik onderzoek van Lieberg (1997) naar het tijdruimtelijk handelen van jongeren in 
eenn Zweedse suburb uit met de percepties van ouders en varieer ik het werk van Valentine (Valentine, 1996a; 
1997a;; 1997b; 1997d; Valentine & McKendrick, 1997) met uitgebreide individuele interviews met jongeren, 
terwijll zij zich baseert op groepsinterviews met jonge kinderen. 

Ookk etnische achtergrondkenmerken kunnen grote verschillen met zich mee brengen. Om praktische 
redenenn is er voor gekozen dit aspect niet in dit onderzoek te betrekken. Gesprekken met allochtone ouders 
vereisenn in veel gevallen een tolk, wat het budget van het onderzoeksproject niet toeüet. 
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Terr operationalisering van het begrip 'opvoedingsstijl', hoewel slechts gebruikt als 

'sensitizingg concept' (Wester, 1995), is gebruik gemaakt van de ideeën van Maccoby en 

Martinn (1983), Rispens et al. (1996) en Du Bois-Reymond et al. (1990; 1993) en meer 

specifiekk van opvoedingsgedrag-schalen van Dekovic (1997; 1996), Van der Linden en 

Dijkmann (1989), Dekovic et al. (1997) en een aangepaste, naar de Nederlandse context 

vertaalde,, versie van de PBI-BC (Klimidis, et al., 1992). PBI-PC staat voor 'Parental 

Bondingg Instrument a Brief Current Form' waarin twee dimensies van de ouder-kind 

relatiess worden gemeten: ervaren warmte van ouderlijke zorg versus afwijzing en controle 

versuss zelfstandigheid (zie par. 3.4 en bijlage II). 

Hett begrip 'sociaal-economische status' of 'klasse' — aanduidingen die ik overigens door 

elkaarr zal gebruiken — wordt geoperationaliseerd aan de hand van de variabele 

opleidingsniveau.. Het opleidingsniveau van de ouder en van het kind zijn in de analyses als 

basisvariabelenn gebruikt. Om geconstateerde verbanden te verifiëren, zijn daarnaast het 

opleidingsniveauu van de partner, het al dan niet hebben van werk, het beroep van de 

ouderss en het huishoudinkomen als extra variabelen onderscheiden 

WOON-- EN LEEFOMGEVING: ALLEDAAGSE PLAATSEN, WOONMILIEU EN RUIMTELIJKE SCHAAL 

Niett alleen verschilt de interactie tussen jongeren en ouders naar sociaalpersoonlijke 
identiteitenn en gezinskenmerken, maar ook naar ruimtelijke omgeving. In de vorige 
hoofdstukkenn is duidelijk geworden dat er twee belangrijke lijnen in het ruimtelijke verhaal 
tee onderscheiden zijn: enerzijds die van zeggenschap over ruimte met het onderscheid in 
privatee en openbare domeinen, anderzijds die van de mate van stedelijkheid . Deze beide 
puntenn zullen in het empirische deel aan de orde komen. 

Dee mogelijkheid tot zelfstandige bewegingsvrijheid van jongeren kan verschillen naar 
soortt plaats en naar de schaal waarop. Zowel plekken waarop jongeren activiteiten 
ondernemenn (activiteitenplaatsen) als waartussen zij zich verplaatsen (verplaatsingsruimte) 
zijnn hierbij ban belang. Op een ander schaalniveau kan de bredere woon- en leefomgeving 
vann de jongeren percepties van jongeren en ouders van wat een 'veilige omgeving' en wat 
eenn 'onveilige omgeving' is, beïnvloeden. Ook de manier waarop de ruimtelijke schaal de 
zelfstandigee bewegingsvrijheid bepaalt, zal worden bekeken. 

1166 In de 'ouderenquêtes' is gevraagd naar huishoudinkomen en het opleidingsniveau, aantal uren werk en 
beroepp van respondent en eventuele partner van de respondent. In de 'kinderenquêtes' is gevraagd naar het 
opleidingsniveau,, de opleiding van vader en moeder en het beroep van vader en moeder. De beroepen zijn 
ingedeeldd volgens de Standaard Beroepenclassificatie 1992 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, 
1992).. In deze classificatie worden vijf niveaus onderscheiden: elementaire beroepen, lagere beroepen, 
middelbaree beroepen, hogere beroepen en wetenschappelijke beroepen. De sociaal-economische status van het 
gezinn is voor de analyses van de interviews als volgt samengesteld. De hoge klasse bestaat uit alle personen met 
eenn hbo- en/of academische opleiding en uit personen met minimaal een middelbare beroepsopleiding, die een 
hogerr of wetenschappelijk beroep uitoefenen (zelfstandig beroep uitoefenen of hoofd van een bedrijf zijn). De 
lagee klasse wordt gevormd door alle personen met ten hoogste een lagere beroepsopleiding en door personen 
mett een hogere opleiding die een functie uitoefenen op ten hoogste het niveau van een lagere employé 
(elementairr en lager beroep). Er is gekeken naar én het opleidingsniveau van de respondent én dat van de 
partner,, omdat de partner (de man) vaak kostwinner is. Bij moeilijk te definiëren gevallen is het inkomen en de 
eigendomsstatuss van de woning in beschouwing genomen. 
11 Ik wil hier niet suggereren dat beide dimensies elkaar uitsluiten. Stedelijkheid veronderstelt in veel definities 
eenn bepaalde mate van openbaarheid. Zie hoofdstuk 3. 
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Tenn eerste zullen verschillende alledaagse plekken en de verplaatsingen tussen deze 

plekkenn die door jongeren en ouders op verschillende manieren gebruikt en beleefd 

wordenn in het empirische deel centraal staan. Deze plaatsen laten zich tevens 

karakteriserenn door een bepaalde mate van zeggenschap en controle en houden elk in meer 

off mindere mate een publieke ervaring in. De onderscheiden plaatsen zijn: het huis, de 

vrijetijdsclub,vrijetijdsclub, de straat en de discotheek. 

Tenn tweede is gezorgd voor differentiatie van plaats door verschillende woonmilieus te 

onderscheiden.. Het begrip woonmilieu heeft betrekking op uiteenlopende karakteristieken 

vann de woning en de omgeving van de woning. Sociale kenmerken vormen een 

component.. Kenmerken zoals de huishoudensamenstelling, bevolkingssamenstelling, mate 

vann heterogeniteit, sociale controle en stabiliteit, criminaliteit en sociaal-economische 

opbouww vallen hieronder. Fysieke kenmerken, zoals kenmerken van de woningen 

(eigendomsverhoudingen,, type e.d.) en stedenbouwkundige aspecten (dichtheid van de 

bebouwing,, groenvoorzieningen e.d.), vormen een andere component. Ook de 

aanwezigheidd van voorzieningen en openbaar vervoer maken deel uit van het begrip 

woonmilieu. . 

Vaakk wordt er verder onderscheid gemaakt naar type woonmilieus in termen van 
stedelijkheidd en landelijkheid (Heins, 2002; Nota Wonen van het Ministerie van VROM, 
20000 en de Vijfde Nota van het Ministerie van VROM, 2001). Landelijke woonmilieus en 
stedelijkee woonmilieus kunnen beschouwd worden als overkoepelende begrippen. Onder 
dee noemer landelijk kunnen bijvoorbeeld rurale-, dorpse-, suburbane en stadsrandmilieus 
schuilgaan. . 

Inn dit onderzoek zijn de volgende woonmilieus onderscheiden: 1. stedelijke 

leefomgevingg met sociaal-economisch lage status, relatief veel criminaliteit, 2. stedelijke 

leefomgevingg met specifieke centrumeigenschappen, relatief veel criminele delicten en een 

gespletenn sociaal-economische status, 3. suburbaan-stedelijke leefomgeving met een 

sociaal-economischh hoge status, relatief weinig criminele delicten, ruim en groen en 

relatieff veel jeugd (buitenwijk), 4. suburbaan landelijke leefomgeving met een sociaal-

economischee middenklassenstatus, relatief weinig criminaliteit, ruim en groen en relatief 

veell jongeren, 5. een typische plattelandsomgeving met een overwegend sociaal-

economischee lage status, ruim en groen en weinig criminaliteit. 

Tenn derde, zal de betekenis van ruimtelijke schaal, die inherent is aan de 

sociaalruimtelijkee netwerken van jongeren, worden uitgediept. 

Medee om praktische redenen is het zuidwesten van de provincie Groningen gekozen 

omm het empirische gedeelte van het onderzoek uit te voeren (zie figuur 4.2)118. Hier vindt 

menn op relatief korte afstand van elkaar verschillende types woonmilieu: stedelijk, oud 

plattelandd met een lage welstand, oud platteland met een hoge welstand, jong platteland, 

snelgroeiendee en welgestelde woonmilieus (Van de Wardt et al., 1997). Over het 

algemeenn is het noorden van Nederland een regio waar plattelands woonmilieus 

Doordatt het analyseniveau tot dit gebied beperkt blijft is de kans groot dat de individuele sociaalruimtelijke 
netwerkenn van jongeren elkaar enigszins overlappen. De jongeren en de ouders uit de verschillende 
onderscheidenn woonmilieus 'kennen' dezelfde plaatsen. Overigens behoort in de eerste fase tot het 
onderzoeksgebiedd tevens een aantal aan de provincie Groningen grenzende gemeenten in Noord-Drenthe en 
Friesland. . 
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overheersen.. Van de Wardt et al. (ibid.) constateren in de jaren negentig van de vorige 

eeuww een verhoging van het percentage plattelandsgemeenten dat gekenmerkt wordt door 

eenn lage welstand. In vergelijking met 1986 nemen zij in 1994 een relatieve verarming van 

hett platteland in de provincie Groningen waar . Toch neemt in dezelfde periode ook de 

verstedelijkingg toe. 

4.33 Methoden van datacreatie 
Beantwoordingg van de onderzoeksvraag en subvragen vraagt om verschillende methoden. 
Allereerstt biedt de in hoofdstuk 2 en 3 besproken wetenschappelijke literatuur inzicht in de 
manierr waarop de relaties tussen jongeren, ouders en plaatsen geïnterpreteerd kunnen 
worden.. Omdat het er vooral om gaat de complexiteit van de verschillende betekenissen 
vann plaats voor jongeren en hun ouders én de interactie tussen ouders en hun kinderen 
binnenn het gezin te achterhalen zijn diepte interviews afgenomen. Mijn eigen reflecties op 
hett verloop van het interview heb ik in beknopte veldjournalen genoteerd. Vragenlijsten 
dienenn ertoe om een aantal elementen uit deze complexe relaties te kwantificeren. 
Hierdoorr wordt de omvang van een aantal verschijnselen duidelijk. Weekschema's, of 
dagboekjess ten slotte vergroten het inzicht in het dagelijkse handelen van jongeren. 

Figuurr 4.2 De onderzoekslocaties 

" '' Geldt ook voor de aan het onderzoeksgebied grenzende provincie Friesland. 
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Figuu rr  4.3 Overzicht methoden veldwerk 
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Hett proces van datacreatie valt in verschillende fasen uiteen. Twee praktische fasen in 
hett zogenaamde veldwerk wil ik apart benoemen (zie figuur 4.3). In eerste instantie zijn er 
viaa scholen vragenlijsten onder derdeklassers en hun ouders verspreid. Tevens heeft een 
groepp jongeren een week lang een soort dagboekje bijgehouden. In tweede instantie is een 
groepp jongeren en hun ouders benaderd voor een interview. In aanvulling op de interviews 
zijnn korte veldnotities gemaakt. 

4.3.11 De eerst e fase: vragenlijste n en weekschema' s 
Dee eerste fase in de dataverzameling bestaat uit de vragenlijsten en de weekschema's. In 

totaall hebben 441 jongeren en 190 ouders een vragenlijst ingevuld. Eenennegentig 

jongerenn hebben een weekschema bijgehouden. Een gedetailleerde beschrijving van de 

vragenlijsten,, weekschema's en non-respons is opgenomen in bijlage II. 

SELECTIEPROCEDURE E 

Inn de steekproef is differentiatie naar woonmilieu, sociaal-economische status en sekse van 
dee jongeren nagestreefd. In eerste instantie zijn verschillende scholen in de gemeente 
Groningenn en het zuidwestelijk deel van de provincie Groningen benaderd voor deelname 

1200 N na verwijdering van de respondenten die ook in fase 2 zijn benaderd. 
Vanaff 1 augustus 1999 zijn vier leerwegen (een theoretische, een kaderberoepsgerichte, een 

basisberoepsgerichtee en een gemengde leerweg) in het VBO en MAVO ingevoerd. Hiermee is het MAVO en 
VBOO omgevormd tot VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs). Daarnaast is er met ingang van 1 
augustuss 1998 leerwegondersteunend en praktijkonderwijs. LWOO is bedoeld voor leerÜngen die kort of 
langdurigg extra hulp nodig hebben om toch een regulier VMBO-diploma te kunnen behalen. In eerste instantie 
iss dit type onderwijs bestemd voor de vroegere VSO-LOM- en IVBO-leerlingen. Het vroegere SVO-MLK is 
sindss 1 augustus 1998 opgegaan in apart praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs is bedoeld voor kinderen die geen 
VMBO-diplomaa kunnen halen. 
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aann het onderzoek. Het verkrijgen van medewerking van scholen aan het onderzoek bleek 

allesbehalvee een gemakkelijke opgaaf te zijn. Verschillende scholen gaven aan legio 

verzoekenn te krijgen en daarom "onderzoeksmoe" te zijn. Schooldirecteuren wilden 

leerlingenn en ouders behoeden voor nog een onderzoek, te indringende vragen en verlies 

aann lestijd. Uiteindelijk zijn drie brede scholengemeenschappen (vmbo, havo en vwo 

(atheneumm en gymnasium) bereid gevonden om gedeeltelijk mee te werken aan het 

onderzoek122 . 

HALFGESTRUCTUREERDEE VRAGENLIJST JONGEREN 

Dee enquêtes voor jongeren bevatten zowel gestructureerde als ongestructureerde vragen. 
Dee vragenlijsten zijn op een aantal brede scholengemeenschappen in de derde klas 
uitgedeeld.. Na een korte introductie hebben de leerlingen ze tijdens een lesuur ingevuld . 
Zelff was ik altijd aanwezig zodat de leerlingen met vragen naar mij toe konden komen . 

Doorr middel van deze halfgestructureerde vragenlijst voor jongeren zijn een aantal 
aspectenn van het tijdruimtelijk handelen van jongeren in hun naschoolse tijd en 
achtergrondkenmerkenn zoals sekse, sociaal-economische status, huishoudkenmerken, 
postcodee en opvoedingsstijlen in kaart gebracht. De enquête is daarmee vooral gericht op 
dee eerste deelvraag naar het tijdruimtelijk handelen en de betekenis van plaats. Daarnaast 
zijnn er vragen gesteld over de relatie tussen jongeren en ouders, over bepaalde regels 
binnenn het gezin, over onveiligheidsgevoelens en eventueel opgelegde restricties. Door het 
stellenn van gelijksoortige vragen in de ouderenquête is het mogelijk de perspectieven van 
ouderss en jongeren met elkaar te vergelijken. 

Err is bewust gekozen voor een niet al te uitgebreide vragenlijst zodat de aandacht er tot 
dee laatste vragen bij kon blijven. Bovendien was het belangrijk dat de vragenlijsten binnen 
eenn lesuur ingevuld konden worden125. Voordat de definitieve vragenlijst is opgesteld, is bij 
eenn groep jongeren een kleine test gedaan om te kijken waar zich moeilijkheden 
voordeden.. Aan de hand van deze informatie is er nog een aantal aanpassingen gedaan. 

Dee respons is doordat de vragenlijsten tijdens een lesuur zijn afgenomen hoog. 

WEEKSCHEMA A 

Eenn aantal derdeklassers (N=91) heeft een weeklang een soort dagboekje bijgehouden. In 
ditt weekschema is door de jongeren precies bijgehouden wat ze elke dag in hun vrije tijd 
hebbenn ondernomen en met wie, waar, wanneer en hoe, zowel door de week als in het 
weekend.. Door deze methode is het mogelijk een goed beeld te krijgen van alle activiteiten 
diee een derdeklasser in zijn of haar vrije tijd onderneemt, op welke manier er wordt 
omgegaann met tijdsplanning en op welke manier de ruimte wordt gebruikt. Kortom, het 

,222 Eén school stelde alleen de vwo-groepen beschikbaar voor het afnemen van een enquête. Een ander 
schoolbestuurr vond het benaderen van ouders voor het onderzoek problematisch. Hier hebben alleen de 
'montessori-ouders'' de kans gekregen een vragenlijst in te vullen. 
,233 Vaak betrof het lesuur een 'klassenuur', het vak aardrijkskunde of maatschappijleer. Uit de wijze waarop 
schoolbesturenn met het onderzoek omgingen, blijkt hoe verschillend schoolculturen zijn. Hoewel de school een 
belangrijkee omgeving voor socialisatie en identiteitsvorming van jongeren is, blijft deze omgeving in dit 
onderzoekk buiten beschouwing. 
1244 Behalve dozen vragenlijsten had ik altijd dozen met snoep en chips bij me als dank voor de medewerking. 
,2SS Zie voor het ontwerpen van vragenlijsten bijvoorbeeld Baarda & De Goede (1995) en Bartelds et al. (1989). 
Voorr een kritische visie op het proces van operationaliseren, zie Olson (1995). 
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geeftt een beeld van het sociaalruimtelijk netwerk van jongeren in een bepaalde week: een 

weekpad.. De weekschema's zijn in het najaar uitgedeeld . 

Hett bijhouden van een weekschema was facultatief. Na het invullen van de vragenlijsten 

inn de klas heb ik de weekschema's uitgedeeld en een toelichting gegeven op de bedoeling 

vann de weekschema's. Twintig procent van de jongeren die een vragenlijst hebben 

ingevuld,, heeft een dagboekje bijgehouden en ingeleverd. Het zijn vooral meiden (68 

procent)) die een weekschema hebben bijgehouden. Onder degenen die dagboekjes hebben 

ingeleverd,, zijn bioscoop- en cd-bonnen verloot, om de kans op deelname te vergroten en 

alss aardigheidje voor de getoonde inzet. De schema's werden ingeleverd bij de 

klassenleraarr of conciërge van de school 

Inn vergelijking met gangbaar tijdsbestedingonderzoek waarin dagboekjes als methode 

wordenn gebruikt om de activiteitenpatronen van mensen in kaart te brengen is hier 

gekozenn voor de minder complexe variant van het dagboekje . Ten eerste is een globale 

blikk op de tijdsbesteding van jongeren voldoende voor dit onderzoek om zich een beeld te 

vormenn van het tijdruimtelijk handelen. Het is slechts één van de gehanteerde methoden. 

Tenn tweede is er voor een minder complexe variant gekozen om deze voor zoveel mogelijk 

jongerenn toegankelijk te maken. 

HALFGESTRUCTUREERDEE VRAGENLIJST OUDERS 

Dee ouders van de ondervraagde derdeklassers hebben een vragenlijst thuis gestuurd 
gekregenn . Zessenzestig procent van de ouders heeft de vragenlijst geretourneerd. Door 
middell van deze enquête is getracht de bezorgdheid van ouders over de veiligheid van hun 
kinderenn op verschillende plaatsen te achterhalen. Waar zijn zij bezorgd over en waar 
denkenn zij dat hun kinderen gevaar lopen? Tevens is gevraagd naar de bron van deze 
bezorgdheidd en een aantal typen restricties die ouders opleggen aan het ruimtegebruik van 
hunn kinderen. Tenslotte is een aantal achtergrondkenmerken geïnventariseerd, zoals 
kenmerkenn van het gezin, opleidingsniveau en arbeidsomstandigheden. De vragenlijst is 
mett name bruikbaar voor het verkrijgen van een in elk geval gedeeltelijk antwoord op de 
vragenn naar de bezorgdheid van ouders en de regulatiestrategieën. Een eerste versie van de 

1266 De weekschema's zijn in het najaar uitgedeeld, wanneer de kans op gemiddeld Nederlands weer groot is 
(SCP,, 2002). Dit omdat de weersomstandigheden van grote invloed zijn op het tijdruimtelijk handelen van 
jongerenn waar het de verhouding tussen activiteiten buitenshuis en binnenshuis betreft. Het weer liet zich 
kenmerkenn door de afwezigheid van extremen. Het was geen zonnig zomerweer, noch waren er hevige buien 
off stormen. 
1277 Hoewel de weekschema's niet waren voorzien van een naam, was wellicht de respons iets hoger geweest als 
err bij de weekschema's een gefrankeerde retourenvelop was bijgevoegd. Wel zijn de leerlingen er in de loop 
vann de week door een leraar aan herinnerd het dagboekje bij te houden. 
1288 Zie voor tijdsbestedingonderzoek (TBO) publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau (Breedveld & 
vann Den, 2001). Het SCP participeert sinds 1975 in een project dat de tijdsbesteding van Nederlanders in kaart 
brengtt door middel van dagboekjes. De laatste peildatum is 2000. Zie verder de studies van Droogleever 
Fortuijnn (1993) en Karsten (1992). 

Hett beleid bij één school was anders aangezien deze school vanwege privacyredenen de adressen van de 
ouderss niet wilde verstrekken. Een aantal kinderen (twee montessori-klassen) hebben een vragenlijst voor hun 
ouderss mee naar huis genomen. Op de andere scholen is vooraf een brief naar de ouders gestuurd om ouders 
eropp voor te bereiden dat ze een enquête thuisgestuurd kregen. De brief was ook door het schoolbestuur 
ondertekend,, om duidelijk te maken dat het initiatief van de Universiteit van Amsterdam door hen ondersteund 
werd.. Indien ze hier niet van gediend waren, konden ze dit laten weten. We hebben geen reacties ontvangen. 
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vragenlijstt is net als bij de kinderen op al te grote onvolkomenheden getest bij een groep 

ouders. . 

4.3.22 De tweede fase: interviews, vragenlijsten en veldnotltles 
Omdatt de onderzochte relaties, ervaringen en betekenissen complex zijn en het juist de 

complexiteitt en de contextuele kenmerken van het handelen zijn die ik wil uitdiepen, zijn 

err gesprekken gevoerd met ouders en jongeren. Deze interviews vormen de basis van de 

tweedee fase van het veldwerk (zie ook bijlage II). 

SELECTIEPROO CEDURE 
Naa de eerste analyses van de vragenlijsten is een topiclijst opgesteld voor de interviews. 
Hett oorspronkelijke idee was om met een aantal kinderen en ouders uit de eerste fase 
verderr te gaan in de vorm van een kwalitatief interview. Uit de inventarisatie van 
achtergrondvariabelenn uit de vragenlijsten bleek al snel dat de verdeling van jongeren, maar 
voorall van ouders, over de verschillende woonmilieus niet evenredig was. Ouders uit de 
stadd zijn ondervertegenwoordigd in de onderzoekspopulatie van de eerste fase . Toen dat 
bleek,, is gekozen voor een andere strategie. Door een aselecte steekproef van adressen uit 
hett bevolkingsregister van verschillende gemeenten (Groningen, Marum en Leek) in de 
provinciee Groningen is er gezorgd voor een vertegenwoordiging van verschillende 
woonomgevingenn in het onderzoek. Een vijftal buurten is geselecteerd op basis van fysiek-
ruimtelijkee en sociaal-economische kenmerken. Zowel plattelandsdorpen, als plattelands-
suburbanee omgeving, buitenwijk en stedelijke buurten zijn vertegenwoordigd. Veertien
enn vijftienjarigen en hun ouders zijn in deze vijf buurten benaderd voor deelname aan een 
kwalitatieff interview. Voorts is er gezorgd voor een evenredige verdeling van zowel 
jongenss als meiden (zie tabel 4.3). 

Dee gezinnen hebben een brief toegestuurd gekregen waarin het doel van het onderzoek 
iss uiteengezet en waarin hun medewerking is gevraagd. Daarna zijn ze telefonisch 
benaderdd . Deze benadering heeft op verschillende tijdstippen ('s middags en 's avonds) 
plaatsgevondenn om te voorkomen dat bepaalde groepen bij voorbaat niet getroffen werden. 
Denkk bijvoorbeeld aan werkende ouders en buitenshuis actieve jongeren. Het telefonisch 
benaderenn van respondenten is beëindigd zodra het streeftal — 10 gezinnen per gebied — 
wass bereikt. 

Opvallendd was dat de respons erg verschilde tussen de woonmilieus. In De Wijert, 
Leekk en de binnenstad was de bereidwilligheid van ouders om mee te werken relatief 
groot.. In de Oosterparkwijk en de dorpen was dit niet het geval . De non-respons is met 
600 procent hoog. Eenmaal bij mensen thuis, sprak het onderwerp van het interview hen 
duidelijkk aan. Ook veel jongeren waren enthousiast over het onderzoek. Wel moet ik 
hierbijj vermelden dat ik af en toe de indruk kreeg dat de jongeren toch enigszins door 
ouderss gepusht waren om mee te werken. Niet zozeer bij het eerste contact, hoewel ik dat 

1300 Zie bijlage I voor een beschrijving van de non-respons. Het aantal ouders dat benaderd is voor het onderzoek 
iss kleiner dan het aantal jongeren aangezien een school uit de stad Groningen hiermee niet instemde, 
'511 Indien er geen telefoonnummer beschikbaar was, heb ik de respondenten opgezocht om hen medewerking 
tee verzoeken. 

Ikk relateer dit aan de lage sociaal-economische achtergrond van de respondenten en de drukte van een aantal 
agrariërss in hun bedrijf. 
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natuurlijkk niet met zekerheid kan zeggen, maar vooral op het moment van de 

interviewafspraak.. Een aantal keren is een jongere de afspraak vergeten of kwam het op dat 

momentt toch niet zo goed uit in verband met proefwerken of bezoek van een vriendje of 

vriendinnetje.. Eén keer is de afspraak verzet, andere keren heeft het interview na enig heen 

enn weergepraat toch doorgang gevonden. Een enkele keer heeft dit duidelijk zijn sporen in 

hett gesprek nagelaten doordat er sprake was van een vorm van onvrede bij het kind. Dat 

leiddee tot een wat ongemakkelijke interactie, korte antwoorden en een ongeïnteresseerde 

houdingg met de intentie het gesprek snel af te ronden. 

Figuu rr  4.4 Selec 

Woonn milieu 
typologie133 3 

Gezinnenn met 
kinderen n 

Bebouwingsdicht--
heid d 

Groen n 

Horecaa functies 

Criminaliteit t 

Sociaal--
economische e 
status s 

Aanduiding g 

tiekenmerkenn va 

BINNENSTAD D 

stedelijk k 

--

++ + 

--
++ + 

++ + 

binnenstad d 

nn de woonomgev 

OOSTERPARKWIJK K 

stedelijk k 

--

+0 0 

--
+ + 

+ + 

binnenstedelijk k 
lagee sociaal-
economische e 
status s 

ngenn in fase 2 

DEWIJERT-ZUID D 

stedelijk k 

+0 0 

00 0 

+0 0 

--
0--
++ + 

buitenwijk, , 
stedelijk k 
suburbaann met 
hogee sociaal-
economische e 
status s 

LEEK/TOLBERT T 

snell groeiend 

++ + 

0--

+0 0 

0 0 

0--

0 0 

landelijk k 
suburbaan n 

DEE DORPEN 

snell groeiend/oud 
plattelandd met lage 
welstand d 

--

--

++ + 

--
--

dorpen n 

INTERVIEWSS MET JONGEREN EN OUDERS 

Dee respondenten zijn allereerst schriftelijk bericht dat ze geselecteerd waren voor een 
onderzoek.. In de brief zijn de procedure en het doel van het onderzoek uitgelegd en is 
vermeldd dat er iemand zou bellen of langskomen om hun medewerking te vragen. Tijdens 
ditt eerste —meestal telefonische contact — is aan zowel de ouders als de kinderen gevraagd 
off ze bereid waren mee te werken aan een interview. Als men akkoord ging, is meteen een 
afspraakk gemaakt voor het interview, op een tijdstip dat hen beiden uitkwam. 

Zowell de ouder als het kind is geïnterviewd. De interviews vonden plaats bij de 
respondentenn thuis in hun vertrouwde omgeving. Om de interviews gelijktijdig plaats te 
latenn vinden, zijn ze behalve door mijzelf ook door iemand anders afgenomen . Eén 
interviewerr ging zo mogelijk met het kind mee naar de eigen kamer, de andere bleef bij de 
ouder(s)) in een ander vertrek, vaak de woonkamer. Door de interviews gelijktijdig af te 
nemenn is getracht de invloed van discussie tussen ouders en kinderen over vragen en 
antwoordenn te minimaliseren (vgl. Torrance, 1998). Hoewel er geen selectie heeft 

11 Typologie van Van de Wardt et al. (1994). Van — — zeer lage score tot + + = zeer hoge score. 
11 + De andere interviewster had in het kader van haar doctoraalstudie psychologie interviewtraining gevolgd, 
woondee al een tijd lang in de provincie Groningen waardoor ze net als enige affiniteit met het Groningse dialect 
hadd en had dezelfde leeftijd. Opdat ik vanaf het eerste moment zowel de verhalen van ouders als van jongeren 
zouu horen, hebben we als interviewers omstebeurt de ouderinterviews en kindinterviews afgenomen. 
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plaatsgevondenn en zowel vaders als moeders als ouders gezamenlijk zijn geïnterviewd, zijn 

hett vooral moeders geweest met wie er is gesproken . 

Voordatt er met het daadwerkelijke interview een begin werd gemaakt, zijn de 

respondentenn ingelicht over het doel van het onderzoek, de relevantie, de 

vertrouwelijkheidd en anonimiteit. Hierbij is duidelijk aan de orde gesteld dat de inhoud van 

dee interviews en de identiteit van de respondenten, niet kenbaar zouden worden gemaakt 

aann derden, inclusief de ouder of het kind. Daarnaast is verteld dat bij verwerking van de 

gegevenss in een rapportage, de identiteit van de respondenten geanonimiseerd zou 

worden.. Verder is bij aanvang duidelijk gemaakt dat het interview ongeveer anderhalfuur 

zouu duren. Ook is de opname van het gesprek en de aanwezigheid van de cassetterecorder 

mett de respondenten besproken om angsten weg te nemen en eventuele bezwaren boven 

tafell te krijgen (zie Weiss, 1994). 

Dee interviews zijn afgenomen met behulp van een itemlijst. Op deze manier is het 

zekerr dat voor het onderzoek relevante punten in de gesprekken daadwerkelijk aan bod 

komen.. In het geval van spiegelitems is dit zeker belangrijk. Spiegelitems zijn onderwerpen 

diee in zowel de gesprekken met jongeren als met ouders naar voren zijn gekomen. 

Naderhandd kunnen de op deze manier verkregen beelden met elkaar vergeleken worden. 

Hett doel van het interview was om een situatie te creëren waarin het mogelijk was voor de 

respondentenn om te reflecteren op het onderwerp en zich vrij te voelen om verschillende 

ideeënn naar voren te brengen. Na een korte introductie werd de respondent met een eerste 

vraagg uitgenodigd te reageren. Door verder het gesprek minimaal te structuren kwam de 

betekeniss die de respondenten zelf aan bepaalde onderwerpen en situaties toekenden, goed 

uitt de verf. De respondenten bepaalden voor een groot deel het verloop van het gesprek. 

Doorr de interviewer werd er doorgevraagd op bepaalde redenaties en door de 

respondentenn aangedragen thema's. Ten slotte werd er gecontroleerd of alle items aan bod 

warenn geweest. 

Ikk wil niet suggereren dat je als interviewer als het ware buiten het gesprek kan blijven. 

Inn deze zin is de term 'open interview' of 'ongestructureerd interview' enigszins 

misleidend.. Alle interacties — ook stiltes en lichaamstaal - hebben betekenis en zijn dus van 

invloedd op het verloop van het gesprek. Het is in deze interactie tussen de interviewer en 

dee geïnterviewde dat verhalen worden gecreëerd. De respondent kan beschouwd worden 

alss onderzoekspartner (Weiss, 1994). Ook is er sprake van een ongelijke relatie tussen 

geïnterviewdee en interviewer. Sommige interviews riepen ethische vragen op bijvoorbeeld 

inn de zin van in hoeverre een jongere echt uitspreekt dat hij of zij mee wil doen aan het 

interview.. Of vragen over de positie als interviewer als die geconfronteerd wordt met een 

vermoedenn van huiselijk geweld. 

Hoewell de verhalen in interviews beïnvloed worden door de dynamiek van de 

interviewsituatie,, zijn ze gerelateerd aan de referentiekaders van de respondenten en 

hebbenn ze naar mijn idee betekenis buiten de interviewsituatie. Dit is in overeenstemming 

mett de cognitieve theorie van culturele betekenis van Strauss en Quinn (1997, in: Eckert, 

2002).. Zij argumenteren dat mensen associatieschema's opbouwen door levenservaring die 

geactualiseerdd worden op het moment dat zich eenzelfde situatie voordoet. Op dat 

1355 Voor een bespreking van het interviewen van partners gezamenlijk zie Valentine (1999). 
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momentt leiden de schema's het gedrag, maar worden ze tegelijkertijd veranderd door de 

nieuwee ervaring. Voor een interview betekent dit dat de respondent en de interviewer met 

verschillendee levenservaringen participeren in het gesprek. Hetgeen gezegd wordt, is het 

productt van zowel de situatie als de referentiekaders van de respondent en de interviewer. 

Doorr middel van de interviews met jongeren en hun ouder(s) is getracht te achterhalen hoe 

zijj zelf bepaalde plekken in de (semi-)openbare ruimte en privé-ruimte ervaren en in 

hoeverree er binnen het gezin 'onderhandeld' wordt over het tijdruimtelijk handelen van de 

jongeren.. Verder verhelderen de interviews, hoe zij in hun verhalen zichzelf en de 

identiteitt van het kind respectievelijk de ouder representeren en sociale en ruimtelijke 

identiteitenn construeren. De diepte-interviews onder de jongeren en ouders dienen om de 

verschillendee onderwerpen uit te diepen en de complexiteit in de verhalen van de ouders 

enn jongeren en hun handelingen bloot te leggen. 

Dee 'kind-topiclijst' wil verschillende vragen van een antwoord voorzien. Welke 

plaatsenn gebruiken jongeren in de (semi-)openbare ruimte en privé-ruimte? Welke 

betekeniss hechten jongeren aan het gebruik van deze plaatsen? Zijn er activiteiten die ze 

graagg zouden willen ondernemen maar van hun ouders niet mogen? Hoe ervaren zij 

eventueell opgelegde restricties? Welke strategieën ontwikkelen zij om hun zelfstandigheid 

inn de openbare ruimte te vergroten? Enzovoorts. 

Doorr middel van de ' ouder-topiclijst' is het mogelijk een duidelijke voorstelling te 

krijgenn van de gevoelens van onveiligheid van ouders ten aanzien van hun kinderen (waar 

dee ouders bezorgd over zijn en waar zij denken dat hun kinderen gevaar lopen), de oorzaak 

ervan,, de manier waarop er binnen het gezin over de tijdruimtelijke handelingen 

'onderhandeld'' wordt, de typen restricties die de ouders hun kinderen opleggen aangaande 

hunn ruimtegebruik en de eventuele consequenties hiervan voor de toegang tot bepaalde 

plaatsenn en de ervaring met publiek domein van jongeren. 

VRAGENLIJSTENN JONGEREN EN OUDERS 

Omm de interviews te vergelijken met die van onderzoeksgroep uit de eerste fase hebben 
ookk deze ouders en jongeren een vragenlijst ingevuld. De vragenlijs biedt voorts een 
instrumentt waarmee een aantal achtergrondkenmerken snel genoteerd kon worden, zoals 
opleidingsniveauu en gezinssituatie. De vragenlijst die in de eerste fase is gebruikt, is 
hiervoorr als basis genomen. Een aantal vragen is geschrapt. De reden hiervoor is dat een 
groott deel van de vragen in een of andere vorm al in het interview aan de orde is gekomen 
enn daarom irritatie kan oproepen bij de respondenten. Deze assumptie werd ondersteund 
doorr het feit dat zelfs na inkorting van de vragenlijst een aantal ouders het idee had de 
vragenn reeds beantwoord te hebben. Verder werd de tijd die nodig was om een goed 
intervieww en een vragenlijst af te nemen hierdoor ingekort, wat de concentratie van de 
jongerenn ten goede kwam. 

Dee vragenlijsten zijn aan het einde van het interview ingevuld om de verhalen van de 
respondentt niet te laten sturen door de vragen die gesteld worden in de vragenlijst. 
Overigenss waren de jongeren en ouders tijdens het eerste contact al op de hoogte gesteld 
vann het feit dat behalve een gesprek ook een vragenlijst onderdeel uitmaakte van het 
onderzoek. . 
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Tott slot is er informatie verzameld door de interviewers die van elk interview en de 

interviewsettingg aantekeningen hebben gemaakt. Op deze manier is elke familie vanuit 

tweee perspectieven beschreven. In deze notitie is bijgehouden wanneer het interview 

plaatsvond,, waar het is afgenomen en hoe lang het duurde. Daarnaast zijn aantekeningen 

gemaaktt van het vóórkomen van de respondenten (uiterlijk, haar, kleding, persoonlijkheid, 

enzovoorts),, de buurt, de straat en het huis. Tevens is er een beschrijving gemaakt van de 

indrukk van de interactie tussen de familieleden en de houding van de jongeren en ouders 

tijdenss het interview. 

4.3.33 Steekproefverdellng : sekse , sociaal-economisch e statu s en woonmllle u 
Dee onderzoeksgroep vormt niet een exacte afspiegeling van de Nederlandse bevolking. Op 
eenn aantal variabelen verschilt ze van het Nederlandse gemiddelde. Ook de 
onderzoekslocatiee — de provincie Groningen — kent een andere sociaalruimtelijke structuur 
dann bijvoorbeeld de grote steden in de Randstad. Het is niet de bedoeling de resultaten uit 
dezee steekproef te generaliseren naar de populatie (autochtoon) Nederlandse gezinnen. Ik 
zall kort de verdeling wat betreft sekse, sociaal-economische achtergrond en woonmilieu 
beschrijven. . 

Dee verdeling van jongens en meisjes is als volgt: 46 procent jongens en 54 procent 
meisjes.. Verder zijn moeders oververtegenwoordigd in het onderzoek (moeders: 77,5 
procent,, vaders: 22,5 procent). 

Ookk de sociaal-economische status laat verschillen zien: 
•• Het grootste gedeelte van de jongeren, 61 procent volgt een havo/vwo-opleiding. De 

overigee 39 procent gaat naar het vmbo. De jongeren die een havo/vwo-opleiding 
volgenn zijn daarmee oververtegenwoordigd in vergelijking met landelijke cijfers (CBS, 
2003).. Van de derdejaars leerlingen zit de helft op het vmbo, 20 procent op de havo, 
200 procent op het vwo en 10 procent op het lwoo. 

•• De ouders met een hogere opleidingsniveau (hoogst voltooide opleiding) zijn 

oververtegenwoordigd.. De middengroep is relatief klein. CBS-gegevens voor de 
leeftijdgroepp 25-44 jaar maken duidelijk dat van de mannen in Nederland ongeveer 30 
procentt lager onderwijs/lbo/mavo heeft genoten; ruim 40 mbo/havo/vwo en ten 
slottee een kwart hbo/wo (Rispens et al., 1996). Het beroepsniveau laat in grote lijnen 
hetzelfdee beeld zien. Het opleidingsniveau en het niveau van de werkzaamheden van 
dee vaders ligt hoger dan dat van de moeders, dit blijk ook uit de landelijke CBS-
gegevenss (vgl. Rispens et al., 1996). Dertig procent van de respondenten - met name 
vrouwenn — heeft ten slotte geen werk (zie tabel 4.2). Een deel van de werkende 
moederss werkt verder slechts een gering aantal uren per week (vgl. CBS, 2003). 

Watt betreft de woonomgeving valt op dat het merendeel, 80 procent buiten de stad 
Groningenn woont. In een plattelandssuburbane omgeving (Leek, Roden, Peize, etcetera.) 
woontt 46 procent van de respondenten, op het platteland (buitengebied en kleine kernen) 
woontt de resterende 34 procent136. In Nederland wonen over het algemeen genomen 
relatieff weinig gezinnen met minderjarige kinderen in stedelijke wijken. De respondenten 

1366 De variabele woonmilieu kent een groot aantal missende waarden, doordat het postcode niet altijd ingevuld 
is. . 
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zijnn niet gelijkmatig verdeeld over de verschillende wijken binnen Groningen. In 

vergelijkingg met de spreiding van veertien- en vijftienjarigen over de stad, is de 

onderzoekspopulatiee in de zuidelijke stadswijken en buitenwijken relatief omvangrijk, zoals 

Dee Wijert en Coendersborg. Dit heeft te maken met de lokatie van de scholen (fase 1) en 

dee selectie van de woonmilieus (fase 2). In tegenstelling tot de veertien- en vijftienjarigen 

inn Groningen, zijn de jongeren uit de onderzoekspopulatie relatief weinig te vinden in 

buitenwijkenn zoals Beijum en Lewenborg. 

Tabell  4.1 Sociaal-economische achtergrond respondenten in fase 1 en fase 2, opleidingsniveau en 
beroep p 

Opleidingsniveau u 

Basisniveau,, lbo, mavo 
Havo,, vwo, mbo 
Hbo,, wo 
Totaal l 

Ouder r 
N N 

72 2 
76 6 
92 2 

240 0 

Tabell  4.2 Sociaal-economische achtergrond respondenten 

Beroep p 

Geenn werk 
Elementairr en lager beroep 
Middelbaarr beroep 
Hogerr en wetenschappelijk beroep 
Totaal l 

Ouder r 
N N 

67 7 
36 6 
55 5 
69 9 

227 7 

% % 
30,0 0 
31,4 4 
38,8 8 
100 0 

inn fase 1 en fase 2 

fc fc 
29,5 5 
15,9 9 
24,2 2 
30,4 4 
100 0 

Partner r 
N N 

64 4 
59 9 
84 4 

207 7 

beroepp (N=240) 

Partner r 

H H 

36 6 
56 6 
80 0 

172 2 

% % 
3Ö.9 9 
28,5 5 
40,6 6 
100 0 

fc fc 
20,9 9 
32,6 6 
46,5 5 
100 0 

Tabell  4.3 Verdeling respondenten over woonomgevingen fase 2 naar sekse, opleiding en soc.econ. 
(N=51) ) 

Geslacht t 

Leeftijd d 

Opleidingg kind 

Opleidingg ouder 

jongen n 
meisje e 
14 4 
15 5 
vmbo o 
havo/vwo o 
basisniveau,, lbo, mavo 
havo,, vwo, mbo 
hbo,, wo 

Opleidingg partner basisniveau, lbo, mavo 

Beroepp ouder 

Beroepp partner 

havo,, vwo, mbo 
hbo,, wo 
geenn werk 
elementairr en lager beroep 
middelbaarr beroep 
hogerr en wetenschappelijk beroep 
elementairr en lager beroep 
middelbaarr beroep 
hogerr en wetenschappelijk beroep 

Woonomgevingg respond ent t 
Binnenstadd Oosterparkwijk De Wijert-Z 

5 5 
6 6 
5 5 
6 6 
3 3 
7 7 
2 2 
4 4 
5 5 
1 1 
0 0 
8 8 
1 1 
0 0 
4 4 
6 6 
1 1 
1 1 
6 6 

5 5 
5 5 
6 6 
4 4 
9 9 
1 1 
7 7 
2 2 
1 1 
3 3 
1 1 
1 1 
5 5 
2 2 
2 2 
1 1 
1 1 
2 2 
1 1 

uid d 
4 4 
6 6 
6 6 
4 4 
4 4 
6 6 
2 2 
1 1 
7 7 
1 1 
0 0 
9 9 
5 5 
1 1 
0 0 
4 4 
0 0 
0 0 
7 7 

Leekk De dorpen Totaal 
3 3 
7 7 
6 6 
4 4 
4 4 
6 6 
2 2 
5 5 
3 3 
6 6 
3 3 
1 1 
2 2 
4 4 
2 2 
1 1 
2 2 
4 4 
1 1 

5 5 
5 5 
4 4 
6 6 
6 6 
4 4 
3 3 
3 3 
4 4 
3 3 
5 5 
1 1 
2 2 
2 2 
2 2 
4 4 
3 3 
4 4 
2 2 

22 2 
29 9 
27 7 
24 4 
26 6 
24 4 
16 6 
15 5 
20 0 
14 4 
9 9 

20 0 
15 5 
9 9 

10 0 
16 6 

7 7 
11 1 
17 7 

4.44 Methode n van analys e 
Voorr het analyseren en de interpretatie van de data zijn verschillende analysetechnieken 

gebruikt.. Tijdens de analyse is gebruik gemaakt van computerprogramma's. De 

enquêteresultatenn en de interviews met jongeren zijn met behulp van het statistisch 

computerprogrammaa SPSS geanalyseerd. Voor de analyse van de interviews en veldnotities 

iss gebruik gemaakt van een kwalitatief data-analyse programma NVIVO. De weekschema's 

tenn slotte zijn 'gelezen'. 

124 4 



VANN THEORIE NAAR EMPIRIE 

4.4.11 SPSS en de analys e van surveydat a 
Zowell univariate, bivariate als multivariate technieken zijn gebruikt voor de analyse van de 
enquêtess en interviews met behulp van het statistische computerprogramma SPSS. Voor 
bivariatee en multivariate technieken is het belangrijk onderscheid aan te brengen in toetsen 
enn associatiematen. Associatiematen zeggen iets over de sterkte van het verband tussen 
tweee of meer variabelen binnen een bepaalde steekproef (De Heus, van der Leeden & 
Gazendam,, 2001, pp. 40-41). De associatiemaat heeft alleen betrekking op de steekproef. 
Opp het moment dat er vanuit een steekproef gegeneraliseerd gaat worden naar de 
populatiee waaruit de steekproef getrokken is, is een toetsstatistiek nodig. Er wordt in dit 
verbandd gesproken van significantie, als een generalisatie binnen bepaalde gestelde grenzen 
mogelijkk is. 

Inn de volgende hoofdstukken wordt er bij de bivariate technieken gebruik gemaakt van 
kruistabellenn met chi-kwadraattoets en de associatiematen Phi of Cramer's V waar het de 
combinatiee van twee nominale variabelen betreft en van Kendall's tau met bijbehorende 
significantietoetss waar het ordinale variabelen betreft137. Bij een onafhankelijke variabele 
vann nominaal meetniveau en een afhankelijke variabele van ordinaal meetniveau is gebruik 
gemaaktt van de Mann-Whitney U-toets of de Kruskal-Wallis variantieanalyse, afhankelijk 
vann het aantal categorieën van de nominale variabele138. 

Hett onderscheid tussen associatiematen en toetsen is voor een aantal analyses in het 
onderzoekk van bijzonder belang. Het betreft het moment waarop ik de interviewgegevens 
vann jongeren gebruik om het tijdruimtelijk handelen te analyseren. Omdat het hier een 
kleinee steekproef van SI eenheden betreft, moet de 'ware' samenhang in de populatie wel 
heell sterk zijn, wil de toets tot een significant resultaat leiden. De niet-significante toets 
zegtt op dit moment niet zoveel over de populatie, maar suggereert vooral dat er eigenlijk 
eenn grotere steekproef getrokken zou moeten worden139. 

Inn eerste instantie was het de bedoeling de analyse van het tijdruimtelijk handelen 
voorall te baseren op de enquête en de dagboekjes. Doordat relatief weinig jongens 
(eenderdee deel) weekschema's hebben bijgehouden, maar met name de verschillen in 
woonmilieuu het sterkst naar voren komen in de interviews, is er uiteindelijk voor gekozen 
eenn gedeelte uit de interviews te kwantificeren en te onderwerpen aan kwantitatieve 
methoden.. Samen met de resultaten uit de enquêtes en de 'gelezen' informatie uit de 
dagboekjess wordt op deze manier een completer beeld van tijdruimtelijk handelen van 
jongerenn verkregen. 

Eenn andere cruciale beslissing is genomen wat betreft de samenvoeging van de enquêtes 
uitt de eerste fase met de enquêtes uit de tweede fase. Het aantal jongeren wordt 489; het 
aantall ouders wordt 240. Omdat in de tweede fase de verdeling van de respondenten over 
dee verschillende woonmilieus evenwichtiger is dan in de eerste fase, was het interessant om 
dee vragenlijsten samen te nemen. De betekenis van plaats is immers de belangrijkste 

'"BtauenCtau. . 
11 ï8 Bij een onafhankelijke nominale variabele met twee categorieën wordt de Mann-Whitney U-toets toegepast, 
bijj meer categorieën de Kruskal-Wallis variantieanalyse. Zie voor uitleg De Heus et al. (2001) en Norusis 
(1991). . 
1399 Dit verwijst naar het probleem van statistische power, zie de Heus et al. (2001). 
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dimensiee van het onderzoek. Alvorens deze stap is gezet, is de opbouw van de 

databestandenn op een aantal belangrijke variabelen met elkaar vergeleken. Zo zijn 

bijvoorbeeldd de bezorgdheid van ouders en het opleidingsniveau van ouders en kinderen uit 

dee beide bestanden met elkaar vergeleken. Daarnaast zijn de resultaten van de analyses 

geregeldd gecheckt op verschillen tussen de bestanden. 

Omm de diversiteit van het tijdruimtelijk handelen van jongeren enigszins te 

vereenvoudigenn is ten slotte gebruik gemaakt van CATPCA, een multivariate techniek. 

Dezee principale componentenanalyse voor categoriale data is in principe een 

datareductietechniekk waarmee een relatief groot aantal variabelen gereduceerd kan worden 

tott een geringer aantal componenten (De Heus et al., 2001; Zeijl, 2000). Verder is deze 

techniekk geschikt voor datareductie van variabelen met verschillende meetniveaus door 

elkaar,, waarbij de eigen aard van elk meetniveau maximaal tot zijn recht kan komen (zie 

Dee Heus et al., 2001, pp. 195-236; SPSS Inc., 1999; 2002a; 2002b). In de interpretatie van 

dezee analyse, gecombineerd met de 'kwalitatieve' analyse van interviews, zijn vijf profielen 

vann tijdruimtelijk handelen van jongeren onderscheiden . 

4.4.22 NVIVO en de analys e van interview s 
Voorr de voornaamste analyse van de interviews is NVIVO gebruikt. NVIVO is een data-

analysee programma dat voor verschillende analysetechnieken en onderzoeksstrategieën 

geschiktt is. 

Dee manier waarop de interviews zijn geanalyseerd valt grofweg uiteen in twee 

manierenn van aanpak. Enerzijds zijn er methoden die interviews behandelen als een bron om 

gebeurtenissenn buiten de interviewsituatie te achterhalen. Anderzijds zijn er methoden 

waarinn het interview als thema wordt behandeld. 

Alss het interview als thema wordt opgevat, wordt het gesprek geanalyseerd aan de hand 

vann de taal die respondenten gebruiken (Seale, 2000). De manier waarop mensen taal 

gebruikenn om specifieke representatie van de 'werkelijkheid' te creëren en bepaalde doelen 

tee bereiken staat centraal in discoursanalytische methoden en conversatieanalyse . Met de 

termm 'taalkundig repertoire' ('linguistic repertoire') wordt verwezen naar de middelen die 

mensenn gebruiken in de constructie van hun verhalen. Bepaalde woorden, ideeën of 

'storey-lines'' die representaties en discoursen karakteriseren, worden gebruikt om 

verschillendee effecten te sorteren. Verder kan door middel van deze manier van kijken, 

inzichtt verkregen worden in de manier waarop in de verhalen persoonlijke identiteiten en 

socialee en ruimtelijk identiteiten worden gevormd (Burr, 1995; Hajer, 1995; Seale, 2000; 

Tonkiss,, 2000; Wood & Kroger, 2000). 

Dee combinatie van beide analysemethoden is in lijn met Seales' (2000) ideeën dat deze 

elkaarr niet uitsluiten maar elkaar aan kunnen vullen. Bovendien sluit het aan bij de 

combinatiemethodologie,, waarin zowel etnomethodologische als survey-concepten worden 

aangewend.. Bepaalde zaken zijn gemakkelijker aan te duiden als 'werkelijk' dan andere. 

1400 Zoals een principale componentenanalyse of een factoranalyse. 
1411 Zie voor uitleg van de techniek hoofdstuk 5 en bijlage III. 
1422 Zie voor een beschrijving van inhoudsanalyse Slater (2000). De verschillende discoursanalytische methoden 
staann centraal in Wood & Kroger (2000) zie verder Burr (1995) en Tonkiss (2000). Slater (2000) en Hall 
(1997)) beschrijven ten slotte de methode van de semiotiek. 
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Hett achterhalen van de huishoudsamenstelling van de gezinnen en van sekse van de 

kinderenn zijn voor de hand liggende voorbeelden waarin het behandelen van interviewdata 

alss bron een adequate methode is. De verhalen van jongeren en ouders fixeren bepaalde 

aspectenn van het sociale leven; ze representeren bedoelingen van respectievelijk jongeren 

enn ouders, maar illustreren evengoed de wijdere context waarin ze zijn gesocialiseerd. De 

erkenningg van de complexiteit van taal — hetgeen gezegd wordt en hetgeen niet gezegd 

wordtt — behoedt ons echter voor een te simplistische kijk op het interview als 

onproblematischh raam waardoor de sociaalruimtelijke wereld volledig zichtbaar is zou zijn. 

Dee interviews zijn aan de hand van de opnamen volledig getranscribeerd door mijzelf en 

anderen.. Volledige transcripten suggereren een soort authenticiteit, wat niet geheel terecht 

is.. Ook een transcript is slechts een deel van de situatie: lichaamstaal, interacties tussen 

respondentt en interviewer ontbreken immers. Veldnotities zijn daarom gebruikt om 

bepaaldee indrukken van de situatie te bewaren en op latere momenten in herinnering te 

roepen. . 

Ouderss en jongeren representeren zich in hun verhalen op een manier die hen juist 

lijkt.. Er mag aangenomen worden dat ze in de gesprekken een positief beeld van hun 

persoonlijkee identiteit neerzetten. In het geval van de ouders betekent dit bijvoorbeeld dat 

zee zichzelf waarschijnlijk voornamelijk presenteren als goede, verantwoordelijke ouders. 

Hett gesprek wordt bepaald door hetgeen vanuit hun referentiekader (of discours) als juist 

wordtt gezien om te vertellen. Deze correcte manier van vertellen verduidelijkt het begrip 

vann wat een jongere is en aannamen over de ideale en niet ideale jeugd in relatie tot 

veiligheidd op dit moment in onze samenleving (vgl. Burr, 1995; Eckert, 2002). 

Verschillendee manieren van coderen zijn gebruikt om het materiaal te organiseren en te 

analyserenn (Bazeley & Richards, 2000, pp. 53-62; Richards, 1999). Coderen is 'a way of 

expressingg thinking "up" from the data: it makes nodes, and gathers references to the 

materiall about these topics. You can then review all that material, think more about it and 

codee on from it" (Bazeley & Richards, 2000, p. 53). Coderen is daarnaast ook "a way of 

thinkingg "down" from categories to all the material about them". Maar coderen is meer dan 

hett onderbrengen van onderwerpen en ideeën in categorieën; het creëren van een 'node' 

enn de selectie van tekst voor codering zijn interpretatieve, analytische processen. Coderen 

betekentt dat de analyse van de interviews niet beperkt blijft tot beschrijvingen van het 

materiaal,, maar wordt uitgebreid met abstracte ideeën en concepten. 

Voorr de analyses van de gesprekken met ouders en jongeren is een combinatie tussen 

'down'' en 'up' coderen gebruikt in overeenstemming met de gekozen 

combinatiemethodologiee van inductie en deductie (vgl. Bijlsma-Frankema & Droogleever 

Fortuijn,, 1995; Wester, 1995). Bazeley en Richards (2000, pp. 53-56) onderscheiden vier 

(niett elkaar uitsluitende) codeertechnieken. Deze zijn alle in meer of mindere mate 

gebruikt:: 'in vivo coding', 'descriptive coding', 'broad-brush coding' en 'concept coding' 

Inn eerste instantie zijn de interviews onderworpen aan de globale 'broad-brush' 

methode,, met concepten die uit het theoretisch kader en tijdens de interviews als 

belangrijkk naar voren kwamen. Tijdens dit proces zijn echter vanuit het materiaal nieuwe 

categorieënn en ideeën ontstaan; zogenaamde 'in vivo coding'. Vervolgens heb ik me 

geconcentreerdd op de meer gedetailleerde analyses van bepaalde interessante 
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tekstfragmentenn en codes uit verhalen van ouders en jongeren. Interessante concepten die 

tijdenss de analyse ontstonden, zijn vergeleken met andere interviews ('concept coding'). 

Beschrijvingenn van situaties en emoties zijn gecodeerd, hetgeen Bazeley en Richards (ibid.) 

omschijvenn als 'descriptive coding'. 

Dezee werkwijze heeft een duidelijke theoretische basis, maar incorporeert de 'emic' 

registratiee van de verhalen van jongeren en ouders. De ideeën die ik in de volgende 

hoofdstukkenn beschrijf, komen dus voort uit een combinatie van globale theoretische 

categorieënn en preciseringen die ontleend zijn aan de verhalen van jongeren en ouders (vgl. 

Bijlsma-Frankemaa & Droogleever Fortuijn, 1995, p . 9). 

Dee volgende vragen vormden een globale leidraad bij de analyse en interpretatie van de 

verhalen: : 

•• Wat zeggen ouders/jongeren over naschoolse tijdsbesteding, veiligheid, jeugd en 

opvoedenn in relatie tot plaats? 

•• Hoe vertellen ze dit? Duur, perspectief, emotie . . . 

•• Waar verwijst de tekst naar ('signifies')? Context, collectieve verbeelding . . . 

•• Wat wordt niet verteld? 

•• Op welke wijze worden gender-, sociaal-economische-, leeftijd- en plaatsidentiteiten 

gerepresenteerd? ? 

Inn de verslaglegging wordt gebruikt gemaakt van citaten om zoveel mogelijk recht te 

doenn aan de verhalen van de respondenten. Zij worden dan ook zoveel mogelijk letterlijk 

weergegeven.. (Weiss, 1994). Per hoofdstuk is een aantal sleutelrespondenten uit gekozen 

diee de lezer als het ware bij de hand nemen. De gebruikte namen komen niet overeen met 

dee werkelijke namen. Er wordt ten slotte niet gerefereerd aan de namen van de dorpen. 

Dee anonimiteit van de respondenten kan door het relatief geringe aantal inwoners bij 

vermeldingg van de dorpsnamen niet gegarandeerd worden. 

4.55 De woonomgevin g van jongere n in de provinci e Groninge n 
Hett onderzoeksgebied — globaal zuidwest Groningen — is in allerlei opzichten een 

heterogeenn gebied. De regio bevat stedelijke woonmilieus, arme plattelandsgebieden, 

snelgroeiendd suburbaan gebied en welgestelde buitenwijken. Gezinnen met kinderen zijn 

niett evenredig over het onderzoeksgebied verspreid. Relatief veel gezinnen zijn aan te 

treffenn in een aantal buitenwijken van de stad Groningen en in suburbane gemeenten zoals 

Eelde-Paterswolde,, Roden en Leek (zie figuur 4.2 en tabel 4.3). In totaal waren er in 1999 

186000 huishoudens met inwonende kinderen in de stad Groningen. Dat is 22 procent van 

allee huishoudens (Bureau Statistiek, 2000). 

Dee vijf woonmilieus en de mensen die centraal staan, vallen op verschillende manieren 

tee karakteriseren. Grofweg maken ze deel uit van de eerder aangehaalde 

woonmilieutypologiee van Van de Wardt et al. (1997). Het centrum en de Oosterparkwijk 

behorenn tot het stedelijke type- Steden worden gekarakteriseerd door 

ondervertegenwoordigingg van gezinnen met kinderen en de afwezigheid van hogere 

inkomensgroepen.. Het misdaadcijfer steekt uit boven het landelijk gemiddelde. De 

woningdichtheidd is hoog en er zijn veel voorzieningen en relatief weinig koopwoningen. 
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Dee Wijert-Zuid, een buitenwijk van Groningen, is wat dit betreft een vreemde eend in 
dee bijt. Hoewel het in de gemeentelijke woonmilieu-indeling van Van de Wardt et al. 
(1997)) onder de noemer 'stedelijk' is geplaatst wil ik hier de 'suburbane' karakteristieken 
benadrukken.. De buurt is welgesteld. Er zijn relatief veel koopwoningen. De 
woningdichtheidd is minder hoog en er wonen vergeleken met het centrum en de 
Oosterparkwijkk relatief meer gezinnen. 

Dee gemeente Leek/Tolbert valt onder het snelgroeiende woonmilieutype. Dit laat zich 
karakteriserenn door een jonge bevolking en veel nieuwbouw. Wat betreft de 
welstandskenmerkenn is het gemiddeld Nederland. Leek fungeerde met name in de jaren 
tachtigg als overloopgemeente van Groningen. 

Eenn aantal dorpen op het platteland rond Leek kan worden omschreven als oud 
plattelandd met een lage welstand. Verder kenmerkt dit type zich door geringe 
stedelijkheid.. Er zijn weinig nieuwbouwwoningen, waardoor groei ontbreekt. Daarnaast 
zijnn er relatief weinig voorzieningen en is het misdaadcijfer laag143. 

Ikk zal in deze paragraaf kort de vijf woonmilieus en de gezinnen, die in de rest van het 
boekk centraal staan, typeren. Hierbij maak ik gebruik van observaties en verschillende 
publicatiess van de gemeenten. In 1998 is in de gemeente Groningen in het kader van het 
GroteGrote Steden Beleid onderzoek gedaan naar leefbaarheid en veiligheid in de verschillende 
wijkenn (Bureau Onderzoek, 1999a; 1999b; 1999c). De uitkomsten van dit onderzoek zijn 
natuurlijkk interessant als achtergrond voor de analyses. Voor de buurten zal ik een aantal 
resultatenn uit dit onderzoek kort bespreken. Cijfers zijn opgenomen in bijlage IV. Helaas 
zijnn er geen vergelijkbare gegevens beschikbaar voor Leek en de geselecteerde dorpen. 

4.5.11 Binnenstad* " 
Dee binnenstad wordt gedomineerd door bedrijvigheid in de vorm van winkels en 
uitgaansgelegenheden.. De kern van deze bedrijvigheid en het stedelijk leven bevindt zich 
rondd de Grote Markt, het centrale plein in Groningen. Rond de Grote Markt zijn de 
uitgaansgelegenhedenn van Groningen geconcentreerd. In het centrum bevonden 
bijvoorbeeldd in 1999 143 cafés, bars en discotheken, tegenover 211 in de stad al geheel. 
Hierr is ook de populairste tienerkroeg van het moment gesitueerd, populair in stad en 
ommeland.. Naast winkels en uitgaansgelegenheden zijn er ook woningen in het centrum. 
Eenn groot deel daarvan is gebouwd in de 18de en 19de eeuw. De bebouwingsdichtheid is 
hoogg en, op het Noorderplantsoen na, zijn er weinig groenvoorzieningen (zie figuur 4.S). 
Hett merendeel van de woningen bestaat uit meergezinswoningen zoals boven- en 
benedenwoningen,, portiek- en galerijflats (ruim 80 procent). Slechts een kleine twintig 
procentt is eengezinswoning. Wat de eigendomsverhouding van de woningen betreft, is 
ongeveerr een gelijk deel in handen van eigenaar-bewoners, particuliere verhuurders en 
woningbouwcorporaties. . 

1433 Overigens is dit het meest voorkomende type in Nederland. In totaal vertegenwoordigen 175 gemeente dit 
woonmilieutypee (28 procent van alle Nederlandse gemeenten in Nederland in 1994) (zie Van de Wardt, et al., 
1997). . 
1+44 Binnenstad beslaat het gebied binnen de Diepenring, CBS-buurtcodes 00, 01, 02, 03 en 04. Postcodegebied 
97111 en 9712 (de wijken Binnenstad-Oost en Binnenstad-West). 
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Figuurr 4.5 Binnenstad 

Dee gemiddelde woonduur van mensen in de binnenstad is 
relatieff kort, dit komt met name door de hoge 
verhuisfrequentiee van studenten (Bureau Onderzoek, 
1999a). . 

Inn de binnenstad wonen 14.079 mensen. Met name 
doorr de aanwezigheid van studenten wonen er veel jonge 
mensenn en zijn er veel eenpersoonshuishoudens. Een 
relatieff groot deel van de bevolking is tussen de 19 en 34 
jaar.. Het aantal gezinnen met kinderen is beperkt. 
Zeventienn procent van de inwoners van de wijk heeft een 
niet-Nederlandsee etnische achtergrond. Dit komt overeen 

mett het percentage van de stad als geheel . 

Omm een beeld te krijgen van de sociaal-economische positie van de bewoners kan er 
gekekenn worden naar het opleidingsniveau en de inkomensgegevens. Door de grootte van 
dee groep studenten en net afgestudeerden wonen er relatief veel mensen die een 
middelbaree of een hogere opleiding hebben gevolgd (Bureau Onderzoek, 1999a; Bureau 
Statistiek,, 2000). Mede daardoor is er ook een grote groep met een laag inkomen. Het 
aantall mensen met een hoog inkomen, een kleine twintig procent, ligt rond het stedelijk 

1411 Personen met een allochtone etnische achtergrond hebben een buitenlandse nationaliteit en /o f zijn in het 
buitenlandd geboren en /o f hebben een ouder die in het buitenland is geboren. 
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gemiddelde.. Het werkloosheidspercentage ligt op twintig procent; 33 procent hiervan is 

langdurigg werkloos . Deze percentages liggen iets onder het gemiddelde van de stad als 

geheel. . 

Herr percentage mensen dat aangeeft zich wel eens onveilig te voelen in de buurt ligt 
aanzienlijkk hoger dan het stadsgemiddelde. Vijfenveertig procent van de centrumbewoners 
geeftt aan zich wel eens onveilig te voelen in de eigen buurt. Voor de stad als geheel is dit 
299 procent. Vijfentwintig procent geeft aan dat jongerenoverlast vaak voorkomt in de eigen 
buurt.. Als indicatie voor 'objectieve' onveiligheid dienen aangiften voor misdrijven. 
Geweldsdelictenn en vandalisme komen in het centrum veel vaker voor dan in de andere 
buurten.. Het aantal woninginbraken ligt met 23 inbraken per 1000 woningen in 1999 
onderr het stedelijk gemiddelde (Bureau Onderzoek, 1999a; Bureau Statistiek, 2000). 

Kenmerkenn van de gespleten sociaal-economische positie zijn terug te vinden in de 

achtergrondd van de voor de interviews geselecteerde gezinnen. Er is met een grote groep 

hogerr opgeleide ouders gesproken. Een aantal van hen had geen hoog inkomen en woonde 

inn een huurwoning. Het ging dan om bovenwoningen. Het merendeel van de gezinnen 

heeftt een hoog inkomen en bewoont een koopwoning. Veel van deze laatste kostwinners 

haddenn een eigen bedrijfje in de binnenstad. 

Dee gespletenheid vertaalt zich ook in de interieurs van de woningen. De huurwoningen 

warenn over het algemeen klein. Wel had ieder kind een eigen kamertje. De kamers zagen 

err goed verzorgd uit. De koopwoningen waren grote, soms zeer statige en prachtig gelegen 

pandenn en hadden op een na allemaal een tuin achter het huis. 

4.5.22 Oosterparkwij k 
Dee Oosterparkwijk is een oude vooroorlogse volksbuurt, gesitueerd tegen de binnenstad 

vann Groningen. Veel kleine woningen, gebouwd in twee tot maximaal vier bouwlagen, 

bepalenn het beeld. De opzet is kleinschalig. Er zijn veel kleine, relatief rustige straatjes met 

eenn aantal groenvoorzieningen: veldjes en parken (zie figuur 4.6). Het is een woonbuurt 

mett een aantal geconcentreerde buurtvoorzieningen: winkeltje of andersoortig bedrijfje. 

Verderr is er een aantal typische buurtkroegen. 

Voorr de jeugd is er een jongerenontmoetingscentrum; 'het JOP' en de 

speeltuinverenigingg waar voor de jeugd activiteiten worden georganiseerd. In het 

Pioenparkk is een aantal tennisbanen aanwezig. Ook is er een aantal speelplekken voor 

jongeree kinderen. Op mooie dagen is het in veel straten levendig; kinderen spelen op 

straat,, fietsen door de buurt of trekken door het Oosterpark. Uit brievenbussen hangen 

touwtjess zodat de kinderen zonder sleutel zelf naar binnen kunnen. Een aantal grote 

verkeersaderss doorsnijdt de buurt. In het Oosterpark bevindt zich het stadion van F.C. 

Groningen.. Rond het stadion is het levendig, zeker als er voetbalwedstrijden worden 

gespeeld,, wat zo nu en dan echter uitloopt in geweld. 

14** Langdurig werkloos houdt in langer dan drie jaar. Het aantal werklozen is afgezet tegen de beroepsbevolking 
vann de wijk. De beroepsbevolking wordt gevormd door de personen van 15 tot en met 64 jaar die in principe 
beschikbaarr zijn voor de arbeidsmarkt. 
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Figuurr 4.6 Oosterparkwijk 

Inn de Oosterparkwijk staan 5.909 woningen. Slechts 16 
procentt is eengezinswoning wat afwijkt van het stedelijk 
gemiddelde.. Ook de eigendomsverhouding wijkt behoorlijk 
aff van het stedelijke beeld. Respectievelijk 73 procent van 
dee woningen in de Oosterparkwijk en 48 procent van de 
woningenn in de stad als geheel is in handen van 
woningbouwcorporaties.. Slechts 13 procent van de 
woningenn in 1998 is eigen woningbezit (Bureau 
Onderzoek,, 1999b). 

oo 5 km Er wonen in 1998 10.034 personen in de wijk . Meer 
dann de helft van de huishoudens kan omschreven worden als eenpersoonshuishouden. Er 
wonenn weinig gezinnen met kinderen (ongeveer 13 procent van de huishoudens). Het 
aandeell jongeren is dan ook relatief laag. Het percentage jongeren tot 18 jaar is 11 procent, 
tegenn 16 procent in de stad als geheel. De Oosterparkwijk laat een redelijke afspiegeling 
zienn van de verschillende etnische groepen in de stad als geheel 

Dee sociaal-economische positie van de wijk als geheel is laag te noemen (zie bijlage IV). 
Err wonen relatief veel laagopgeleiden en weinig hoogopgeleiden. De helft van de mensen 

Zess procent van het totaal aantal inwoners van de stad Groningen. 
177 procent is allochtoon. 
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heeftt een laag inkomen. Verder ligt het werkloosheidspercentage met ruim dertig procent 

bovenn het gemiddelde in de stad als geheel149. Ook het percentage langdurig werklozen 

binnenn deze groep werklozen ligt boven het stedelijk gemiddelde. 

Onveiligheidsgevoelenss in de Oosterparkwijk zijn in 1998 minder wijd verbreid dan in het 

Centrum150.. Het aantal aangiften van vandalisme is in de Oosterparkwijk beduidend hoger 

dann in de stad Groningen. In de Oosterparkwijk zijn in 1998 14 aangiften per duizend 

inwonerss gedaan, in de stad 9 per duizend inwoners. Drie van de duizend inwoners heeft 

aangiftee gedaan van geweldsmisdrijven; dit percentage ligt iets boven het stedelijk 

gemiddelde.. In december 1997 heeft de Oosterparkwijk te maken gehad met de 

Oosterparkrellen.. In de nacht van 30 op 31 december - in aanloop naar de oud en nieuw 

vieringg — heeft een groep jongeren huizen vernield en geplunderd rond het Gouden 

Regenpleinn (De Haan et al., 1998). 

Kenmerkenn van de lage sociaal-economische positie zijn terug te vinden in de achtergrond 

vann de gezinnen die benaderd zijn voor een interview. De ouders en kinderen die 

deelnamenn aan het onderzoek zijn over het algemeen genomen laag opgeleid (zie tabel 

4.1).. De woningen waren klein en soms in slechte staat. Sommige huizen waren spaarzaam 

off nauwelijks ingericht. Een voorbeeld hiervan is een kinderkamer waarin het meubilair 

bestondd uit bierkratjes en een bed en het behang van de muren kwam. In de ergste gevallen 

wass het nauwelijks mogelijk door de ramen naar buiten te kijken vanwege de dikke 

vuillaag,, moest je als interviewer je cassetterecorder in de etensresten van de afgelopen 

wekenn zetten, of jezelf opzoek naar de zithoek een weg banen door torenhoge stapels 

kranten,, een tapijt van lege chipszakken en bierflesjes, 

4.5.33 De WIJert-Zuid 161 

Dee Wijert-Zuid is een ruimopgezette nieuwbouwbuurt gebouwd in de jaren zeventig en 

tachtigg van de vorige eeuw aan de zuidelijke stadsrand. Het is een redelijk groene buurt 

omslotenn met een groene rand. In het midden van de wijk is een groot park gesitueerd, aan 

dee zuidrand beginnen de weilanden. Een deel van de wijk bestaat uit woonerven die 

uitkomenn op een ringweg die de woonerven ontsluit. De Wijert-Zuid is een echte 

woonbuurt;; er zijn weinig winkels en andere bedrijven in de buurt te vinden. De grotere 

wijk,, waartoe de Wijert-Zuid behoort, kent wel allerlei voorzieningen; deze zijn op de 

fietsfiets zeer goed te bereiken. Wel betekent het dat twee grote drukke wegen overgestoken 

moetenn worden. De woningen zijn voor stedelijke begrippen groot. 

Tweeondereenkapwoningen,, rijtjeswoningen en een aantal vrijstaande panden bepalen het 

beeld.. Een wandeling door de buurt op een mooie dag maakt door de gesloten opzet in 

eerstee instantie een saaie indruk. In de woonerven wordt echter gespeeld door kinderen en 

treffenn jongeren elkaar. 

1499 (31 versus 22 procent). 
1500 Dit is aan de bewoners gevraagd voor de Oosterparkrellen. 
1511 In plaats van over De Wijert-Zuid te spreken, zal ik ook de term De Wijert gebruiken. Hiermee wordt De 
Wijert-Zuidd bedoeld exclusief De Wijert-Noord. 
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Inn de Wijert-Zuid staan veel eengezinswoningen. Veel woningen worden bewoond 
doorr de eigenaar. De percentages daarvan liggen ver boven het stedelijk gemiddelde. Het 
percentagee corporatiewoningen ligt daarentegen ver beneden het stedelijk gemiddelde. 
Menn woont gemiddeld langer in de woningen. De Wijert-Zuid is een buurt waar veel 
gezinnenn en personen van middelbare leeftijd wonen. Het aantal eenoudergezinnen ligt ver 
benedenn het stedelijk gemiddelde. Hetzelfde geldt voor eenpersoonshuishoudens. De 
etnischee achtergrond is overwegend Nederlands. Allochtonen uit geïndustrialiseerde 
landenn wonen er, maar Antillianen, Arubanen, Surinamers, Turken en Marokkanen zijn er 
inn de buurt relatief weinig te vinden. 

Figuu rr  4.7 De Wijert-Zuid 

Dee sociaal-economsiche postitie van de buurt is bijzonder 
gunstig.. Het opleidingsniveau is over het algemeen genomen 
hoog.. Laagopgeleiden zijn in vergelijking met het stedelijk 
gemiddeldee sterk in de minderheid. Ook het aandeel lage 
inkomenss is zeer beperkt en is daardoor beduidend lager dan 
inn de stad al geheel. Bovendien is het een van de weinige 
buurtenn van de stad Groningen waar het percentage 
tweeverdienerss in de buurt van het landelijk gemiddelde komt 
(Bureauu Onderzoek, 1999c). Het aantal werklozen en 

00 5 km 
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bijstandontvangerss ten slotte is relatief laag. 

Omm zicht te krijgen op de ervaring van onveiligheid door de bewoners van De Wijert-Zuid 

wordtt gekeken naar gegevens, die een iets andere ruimtelijke schaal hebben. Naast De 

Wijert-Zuidd betreffen ze een gebied dat ook aangrenzende buurten bevat. Gezamenlijk 

wordenn deze buurten aangeduid als 'nieuw-zuid particulier'. Omdat de buurten onderling 

eenn aantal overeenkomsten vertonen, wil ik een indruk geven van een aantal 

onveiligheidkarakteristieken.. Het percentage bewoners dat zich wel eens onveilig voelt in 

dee wijk ligt met 17 procent ver beneden het stedelijk gemiddelde en het gemiddelde van de 

binnenstadd en de Oosterparkwijk. Ook het percentage aangiften van vandalisme, 

geweldsdelictenn en woninginbraak in dit gebied is lager dan het stedelijk gemiddelde1 . 

Dee gezinnen met wie gesproken is, vormen een redelijk goede afspiegeling van De Wijert-

Zuidd en haar inwoners, zoals hierboven in het kort geschetst is. Het zijn overwegend hoog

opgeleidee ouders met een hoog inkomen. Ook de kinderen volgen relatief vaak een 

opleidingg van een hoger niveau. Zij gaan naar school in de stad Groningen of in de 

aangrenzendee gemeente Haren. Ze wonen overwegend in ruime eengezinswoningen met 

tuinen.. Een eigen verdieping met eigen keuken, eigen disco, eigen pooltafel en een intern 

telefoonsysteemm om met de ouders te communiceren kan als voorbeeld dienen van de 

leefomgevingg van een meisje uit het topsegment van De Wijert. 

4.5.44 Leek163 

Hett dorp Leek-Tolbert ligt in de gemeente Leek ongeveer vijftien kilometer ten 

zuidwestenn van de stad Groningen. Van oudsher zijn het eigelijk twee aparte dorpen die 

aann elkaar gegroeid zijn. Leek ligt in een agrarische gemeente. Zelf kan het getypeerd 

wordenn als een snelgroeiende kern. Na de aanwijzing in 1959 als industriekern heeft Leek 

eenn snelle groei tot regionaal werkgelegenheidscentrum doorgemaakt. De grootste 

inwonersgroeii heeft Leek doorgemaakt tussen 1965 en 1985. Met name in de jaren 

zeventigg en tachtig hebben veel mensen de stad Groningen voor Leek verruild als 

woonplek.. In 2001 telt Leek 14.496 inwoners. 

Inn lijn met deze groei zijn er veel nieuwbouwwoningen gebouwd . Onlangs is de 

VINEXX locatie Wolveschans opgeleverd. Dit is een buurt die gekenmerkt wordt door een 

geslotenn karakter. Een dijk en een sloot omringen een deel van de buurt, waardoor deze 

afgescheidenn wordt van de doorgaande openbare weg. In de wijk is bovendien een groot 

1522 Relatieve aandeel is percentage aangiften per 1.000 inwoners/woningen. Voor het bepalen van het stedelijk 
gemiddeldee van geweldsdelicten en vandalisme is het centrum vanwege het specifieke karakter van de wijk 
buitenn beschouwing gelaten. 
1533 Met Leek wordt verwezen naar het dorp Leek samen met het dorp Tolbert. Deze twee dorpen zijn aan 
elkaarr gegroeid en functioneren in allerlei opzichten als één dorp. De gemeente Leek spreekt ook van het 
woongebiedd Leek-Tolbert als een geheel. Tot de gemeente Leek behoren verder nog een aantal kleine dorpen: 
Boerakker,, Zevenhuizen, Midwolde, Lettelbert, Oostwold en Enumatil 
1544 In de periode 1998-2000 zijn er een kleine vijftig nieuwe woningen bijgebouwd per 1000 woningen (die 
aanwezigg waren op januari 1998). Ter vergelijking: in dezelfde periode zijn in Groningen 25 woningen per 
10000 woningen (aanwezig op januari 1998) bijgebouwd (CBS in : Bureau Statistiek, 2001, p. 27). 
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luxe-appartementencomplexx gebouwd in de vorm van een middeleeuws slot met een 
slotgracht,, dat het gesloten karakter versterkt. 

Dee bebouwingsdichdieid in Leek is laag. Rijtjeswoningen, tweeondereenkapwoningen, 
enn vrijstaande woningen bepalen het aangezicht. Er wonen relatief veel gezinnen met 
kinderen.. Meer dan een kwart van de bevolking in Leek is tussen de 0 en 20 jaar oud'55. 
Voorr jongeren is er een jongerenclub waar verschillende activiteiten worden 
georganiseerd,, 'de Oude Ulo'. Verder zijn er verschillende hobby- en sportclubs in Leek. 
Err zijn sportparken, maneges en er is een subtropisch zwembad. 

Figuu rr  4.8 Leek 

11 Dertig procent is tussen de 0 en 25 jaar oud (Gemeente Leek, 2002). 
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oo 5 km centrum, alhoewel een andere grote plaats 
inn de directe omgeving, Roden, deze functie 

ookk bekleedt. Naast basisscholen zijn er ook scholen voor het voortgezet onderwijs in Leek 
gesitueerd.. Verder is het asielzoekerscentrum dat in Leek is gesitueerd noemenswaard. 
Ookk de naburige grotere kernen Roden en Marum hebben asielzoekerscentra. 

Overr de sociaal-economische positie van de inwoners van Leek kan ten slotte 

opgemerktt worden dat, het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen weinig afwijkt van 

hett Nederlands gemiddelde. In de gemeente Leek was in 1999 negen procent van de 

beroepsbevolkingg werkloos (Gemeente Leek, 2002). 

Dee respondenten uit Leek worden gekenmerkt door een overwegend 
middenklassenachtergrond.. De gezinnen woonden in de zuidwestelijke woonwijken van 
LCCK.. Dit gebieu omvat wOivescuans en aangrenzende uiturcivaingswijKcn UIL eerdere 
perioden.. Alle gezinnen woonden in eengezinswoningen met een tuin voor en achter het 
huis.. De directe woonomgeving is in veel gevallen rustig qua verkeer. 

4.5.55 De dorpe n 

Hett buitengebied bestaat uit een aantal dorpen in de gemeente Leek en de naburige 
gemeentee Marum. Er is met gezinnen in drie dorpen gesproken. De drie dorpen 
verschillenn onderling in uitgestrektheid en inwonertal. De dorpen hebben allen een oude 
kernn gelegen rond een kerk en hieraan grenzend nieuwere woningen. Ze liggen in agrarisch 
gebiedd op ongeveer vijf kilometer van Leek. Voorzieningen zijn in de dorpen gering of 
helemaall afwezig. Een busverbindingen met Leek, de naburige landelijke suburb Roden en 
dee steden Groningen en Drachten is niet in alle dorpen aanwezig. In het buitengebied is ten 
slottee een aantal grote discotheken gesitueerd dat elk weekend bezoekers trekt van heinde 
enn verre, ook uit de stad Groningen. 

Dee meeste gezinnen, die voor het onderzoek benaderd zijn, wonen in vrijstaande woningen 
inn het dorp of boerderijen in het buitengebied. Het algemene kenmerk is de zee aan ruimte 
omm het huis en de relatief moeilijke bereikbaarheid van voorzieningen in Leek, Groningen, 
Roden,, Drachten en andere grotere plaatsen. Voor de meeste jongeren betekent het 
wonenn op het platteland voortdurend afstanden overbruggen: fietsen naar school, vriendjes 
enn sport- en hobby verenigingen en terug van school, vriendjes en sport- en 
hobbyy verenigingen naar huis. 

Inn de kleine dorpen en het buitengebied is het 's avonds donker en verlaten. Een aantal 

boerderijenn lag zo afgelegen dat ze 's avonds in het donker moeilijk te vinden waren. We 
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hebbenn ettelijke malen dezelfde routes gereden voordat we het juiste adres gevonden 
hadden.. Een keer waren we na allerlei omzwervingen uiteindelijk op een modderig 
karrenspoorr beland. Op het moment dat we uit wanhoop naar de telefoon grepen om 
nogmaalss een routebeschrijving te vragen - het karrenspoor kon toch echt niet juist zijn -
werdenn we met lichtsignalen uit een woning in de verte geseind dat we wel degelijk op de 
goedee weg zaten! 

4.66 Besluit 
Dee in dit hoofdstuk besproken kritische methodologie, waarin de epistemologische en 

ontologischee aannamen vertaald worden in 'data' die geanalyseerd kunnen worden, 

combineertt manieren van aanpak uit verschillende kwantitatief en kwalitatief gerichte 

onderzoeksstrategieën.. Door de combinatie van verschillende kwantificerende en 

'kwalitatieve'' methoden zullen in de volgende hoofdstukken de relaties tussen mens en 

plaatss op een holistische wijze belicht worden. Het achterliggende idee is dat het maken 

vann een onderscheid tussen kwantitatieve en kwalitatieve methoden (en methodologie) op 

basiss van 'objectieve' en 'subjectieve' associaties, in wezen enigszins misplaatst is, 

aangezienn alle data sociaal geconstrueerd zijn. 

Verderr is een beeld geschetst van de vele keuzes die bij de vertaling van theorie naar 

empiriee en vice versa gemaakt zijn. Deze keuzes worden bovendien beïnvloed door talloze 

onvoorzienee factoren in het veld. Een onderzoeksstrategie kan nog zo mooi uitgedacht zijn 

achterr het bureau van de onderzoeker, 'het veld' bepaalt uiteindelijk een groot deel van het 

verloopp van de datacreatie. Een kritische reflexieve houding bij de analyse van deze sociaal 

gecreëerdee data is een vereiste (zie Wolf, 1996). 

Alss onderzoekseenheden staan in de volgende hoofdstukken jongeren, ouders en 

plaatsenn (op verschillende schaalniveaus) centraal. In hoofdstuk 5 zal de focus liggen op het 

tijdruimtelijkk handelen van jongeren in de naschoolse tijd. Verschillen in leefstijloriëntaties 

opp plaats - alle met hun eigen sociaalfysieke context - worden samengevat in 

sociaalruimtelijkee netwerkprofielen. 

Inn de daarop volgende hoofdstukken zal telkens een alledaagse plek in het 

sociaalruimtelijkk netwerk van jongeren uitgelicht worden: het huis, de club, de straat en de 

disco.. Hierdoor zal de verscheidenheid aan betekenissen die de plaatsen hebben voor 

jongerenn en ouders, duidelijk worden. Bovendien wordt er geschetst in hoeverre en op 

welkee wijze de bezorgdheid van ouders het handelen van jongeren in deze verschillende 

plaatsenn reguleert en op welke manieren jongeren een eventueel regulatieraamwerk 

ondermijnenn (hoofdstukken 6, 7, 8 en 9). 

Inn de laatste hoofdstukken staan de ouders, de beelden van onveilig tijdruimtelijk 

handelenn en het regulatieraamwerk centraal. Hier wordt de betekenis van 'uit versus thuis' 

enn 'stad versus land' uitgewerkt aan de hand van de ruimtelijke representaties: 'het veilige 

huis',, 'van de straat', 'het idyllische platteland' en 'de stad als jungle' (hoofdstuk 10 en 

11). . 

138 8 



Deell  II. Alledaags e plaatse n 





5.. Sociaalruimtelijke netwerken 
Vijff  profiele n 

5.11 Inleidin g 
Dee naschoolse tijdsbesteding van jongeren is zoals uit hoofdstuk 3 blijkt, heterogeen. Het 

tijdruimtelijkk handelen — gedrag en de beeldvorming — zijn aan leeftijd, gender, klasse en 

plaatss gebonden. In media en onderzoek wordt enerzijds het beeld geschetst van een groep 

binnenjongerenn en archipeljongeren — de schatjes — die niet of nauwelijks 'buitenspelen' en 

anderzijdss hangjongeren — de schurken — die opvallend en luidruchtig de openbare ruimte 

bezettenn en bovendien hiermee anderen (volwassenen) angst inboezemen (zie par. 3.3). 

Hett zijn vooral kinderen; in tegenstelling tot jongeren, midden- en hogere-

middenklassenjongerenn en meiden die omschreven worden als binnenjongeren en 

archipeljeugd.. Een groot deel van de naschoolse tijd wordt gespendeerd in de context van 

hett gezin en de vrijetijdsclub156. Bij hangjongeren gaat het om jongeren — in tegenstelling 

tott kinderen — jongens uit de lagere klasse en met een allochtoon-Nederlandse 

achtergrond. . 

Naastt deze ruimtelijke dimensie (van karakteristieken) van plaats getypeerd als privé en 

publiek,, is aandacht voor de dimensie van ruimtelijke schaal van belang. In vergelijking met 

vroegeree tijden is de mobiliteit van jongeren vergroot. Men verplaatst zich in relatief korte 

tijdd over een grote afstand, waardoor het mogelijk wordt verschillende activiteiten naast 

Vergelijkk het begrip 'moderne kindcultuur' (Torrance, 1998). 
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elkaarr te ondernemen en zich behalve in de eigen buurt ook in andere plaatsen en landen te 

bewegen. . 

Inn de meest extreme variant wordt de wereld door de televisie of het 'world wide web' 

inn de lokale omgeving van het huis gehaald. Ook deze mobiliteit laat verschillen zien naar 

leeftijd,, gender, sociaal-economische status en ruimte. Eilandhoppen van het ene privé-

domeinn naar het andere over grote afstanden - activiteiten op verschillende schalen van de 

lokalee schaal van het huis, de buurt en de woonplaats tot de bovenlokale schaal van de regio 

enn het land — is een kenmerkende vorm van tijdsbesteding en ruimtegebruik zijn door een 

groepp kinderen en jongeren uit de middenklasse en hogere-middenklasse. Toch is het 

waarschijnlijkk dat voor jongeren — gezien hun beperkte budget en het niet kunnen 

beschikkenn over een eigen auto — de eigen buurt van belang blijft voor naschoolse 

tijdsbesteding.. Hoe zien de alledaagse sociaalruimte lij ke netwerken van veertien- en 

vijftienjarigenn in de provincie Groningen eruit? 

Verschillendee onderzoeken typeren kinderen en jongeren aan de hand van hun alledaagse 

naschoolsee tijdsbesteding. In typeringen als binnenjongeren, vrijetijdsmanagers, 

eilandhoppers,, achterbankers, straatkinderen en hangjongeren worden tendensen zichtbaar 

gemaaktt (zie bijv. Karsten et al., 2001; Lieberg, 1997; Torrance, 1998; Zeijl, 2000). 

Ruimtee is echter, hoewel noodzakelijkerwijs gerelateerd aan tijdsbesteding, een facet dat in 

Nederlandsee onderzoeken vaak impliciet wordt verondersteld in plaats van expliciet wordt 

behandeld.. Daarmee blijft ruimte relatief onderbelicht (zie wel Karsten et al., 2001). 

Onderzoekk van Lieberg (1997) naar de leefomgeving en leefstijlen van jongeren in 

Zwedenn behandelt expliciet de ruimtelijke dimensie van tijdsbesteding. Het uitgangspunt 

inn zijn werk is echter die van een scheiding tussen de eigen suburbane buurt en het 

stadscentrum.. Een stedelijke leefstijl is in zijn definitie uitsluitend verbonden met de 

fysiekee omgeving van het stadscentrum. Het stadscentrum is in tegenstelling tot de eigen 

buurtt synoniem voor de ervaring van publiek domein. 

Inn dit hoofdstuk zal juist de wijze waarop verschillende plaatsen met elkaar verweven 

zijnn in individuele sociaalruimtelijke netwerken centraal staan. Het 'of of perspectief 

wordtt ingeruild voor een visie, waarin plaats is voor én het belang van de eigen buurt én 

hett belang van het stadscentrum én daarnaast van vele andere plaatsen. De woonmilieus en 

plaatsenn hebben vanuit dit perspectief geen vaststaande kwaliteiten en vastliggende 

grenzen.. Op deze manier wordt in de traditie van de tijd(ruimte)geografie een overzicht 

gegevenn van de overeenkomsten en verschillen in de naschoolse tijdsbesteding van 

veertien-- en vijftienjarigen; de eerste onderzoeksvraag wordt daarmee grotendeels van een 

antwoordd voorzien. 

Allereerstt volgt een kort overzicht van de activiteiten die veertien- en vijftienjarigen 

ondernemenn in de naschoolse tijd: wanneer ze deze activiteiten ondernemen en met wie 

(zee de activiteiten ondernemen) waar de activiteiten plaatsvinden (plaats en schaal) en hoe 

zee zich tussen plaatsen bewegen (par. 5.2). In paragraaf 5.3 wordt op basis van deze 

kenmerkenn van het sociaalruimtelijk netwerk een aantal profielen geschetst. De profielen 

concentrerenn zich op de zelfstandige bewegingsvrijheid van jongeren. Het belang van 

heterogeniteitt en de ruimtelijke context wordt benadrukt in paragraaf 5.4. Verschillen in 
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gender-,, klasse en woonmilieu verschillen in en tussen de profielen worden beschreven. 

Paragraaff 5.5 is ten slotte een concluderende paragraaf. 

5.22 Naschoolse tijdsbesteding en ruimtegebruik van veertien- en 
vijftienjarigen n 
Aann de hand van de analyse van weekschema's (N=91), enquêtes (N=489), maar 

voornamelijkk interviews (N=51) met jongeren volgt in deze paragraaf een globale 

impressiee van de wijze waarop een groep veertien- en vijftienjarigen hun naschoolse tijd 

besteedt.. Voor elke activiteit, waarvan jongeren in de interviews kenbaar maakten deze in 

hunn naschoolse tijd te ondernemen, is genoteerd waar en met wie de activiteit ondernomen 

werd.. Tegelijk zijn elementen als de frequentie, tijdsduur en verplaatsingswijze 

beschouwd.. Op basis van dit gedrag van de jongeren is een aantal kenmerken 

geconstrueerdd dat de verdere analyse vorm geeft. In bijlage III is een uitgebreide 

beschrijvingg van de geconstrueerde variabelen opgenomen. 

5.2.11 Activiteite n na schooltij d 
Watt doen de veertien- en vijftienjarigen in hun naschoolse tijd? Een groot deel van de tijd 

wordtt opgeslokt door huiswerk. Als dit niet in feitelijke duur zo is, dan ten minste toch in 

dee perceptie van jongeren. In veel gesprekken kwam het als eerste en belangrijk onderwerp 

naarr voren. De ene dag wordt er meer tijd in huiswerk gestoken dan de andere en ook 

varieertt de ervaren huiswerklast van week tot week en naar persoon. 

Naastt het maken van huiswerk spendeert een aantal jongeren tijd aan huishoudelijke 

takenn als afwassen, tafeldekken, stofzuigen etcetera. Zowel tijd besteed aan huiswerk als 

aann huishoudelijk werk wordt in dit hoofdstuk buiten beschouwing gelaten. Het zijn beide 

taken,, die door de jongeren zelf niet als vrijetijdsactiviteiten worden beschouwd. Ze 

vindenn voornamelijk thuis plaats. Naast deze school- en huishoudelijke werkzaamheden 

geeftt een groep geïnterviewden aan een baantje te hebben (ruim twintig procent) . 

Folderss lopen en oppassen worden vaak genoemd. 

Televisiekijken,, kletsen en relaxen, sportieve activiteiten en uitgaan worden door veel 

mensenn genoemd als vrijetijdsactiviteiten (zie tabel 5.1). Televisiekijken is voor bijna 

iedereenn een alledaagse activiteit. Activiteiten als kletsen, hangen en relaxen noemt de 

overgrotee meerderheid als minimaal wekelijkse activiteit van enige duur (82 procent), voor 

ongeveerr de helft is het een bijna dagelijkse bezigheid (45 procent, 5-7 keer per week). 

Voorr 84 procent van de jongeren is een vorm van sport minimaal een wekelijkse bezigheid 

vann enige tijd. Vijftig procent sport één a twee keer per week, 35 procent sport drie keer 

off vaker. 

Uitgaann levert wat betreft de frequentie een ietwat ander beeld op. Hoewel naar de 

filmm gaan of een feestje bezoeken voor veel jongeren geliefde bezigheden zijn, doen ze het 

minderr vaak dan sporten, kletsen en relaxen en zeker dan televisiekijken. Ongeveer 18 

procentt van de jongeren besteedt wekelijks tijd aan uitgaansactiviteiten, 37 procent 

maandelijkss en nog eens 37 procent minder dan maandelijks (een paar maal per jaar). 

Elff van de eenenvijftig jongeren (of van de ouders) brengen dit naar voren. 
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Behalvee televisiekijken, kletsen, sporten en uitgaan, zijn computeren en culturele 

activiteiten,, zoals tekenen, lezen en muziek maken, veelgenoemde bezigheden. Ruim de 

helftt van de jongeren (55 procent) zegt minimaal wekelijks culturele activiteiten te 

ondernemen.. Ongeveer eenderde (31 procent) van de jongeren geeft aan zich minimaal vijf 

keerr per week met culturele activiteiten bezig te houden. Het betreft in deze gevallen 

voorall activiteiten als het dagelijkse oefenen voor muziekles en lezen. 

Tabell  5.1 Frequentie van activiteiten na schooltijd (N=51)158 

Activiteiten n 
Sportievee activiteit 
Culturelee activiteit 
Uitgaan n 
Kletsen,, hangen 
Computerenn en spel 
Winkelen n 
Dierenn verzorgen, 
helpenn boerderij 

Nooit,, niet 
genoemd d 

NN % 
77 13,7 

222 43,1 
44 7,8 
66 11,8 

255 49,0 
166 31,4 
444 86,3 

Minderr dan 
maandelijks s 

NN % 
11 2,0 
11 2,0 

199 37.3 
22 3.9 
11 2,0 

177 33,3 
11 2,0 

Maandelijks s 

N N 

--
--

19 9 
1 1 
1 1 
1 1 

% % 
. . 
--

37,3 3 
2,0 0 
2.0 0 
2,0 0 

--

1-22 keer per 

N N 
25 5 

7 7 
7 7 
9 9 
7 7 

16 6 
2 2 

week k 

% % 
49,0 0 
13,7 7 
13,7 7 
17,6 6 
13,7 7 
31,4 4 

3,9 9 

3-44 keer per 
week k 

NN % 
166 19,6 
55 9,8 
22 3,9 

100 19,6 
55 9,8 
--

5-66 keer per 
weekk en 
dagelijks s 

NN % 
88 15,7 

166 31,4 
. . 

233 45,1 
122 23,5 
44 7,8 
44 7,8 

Totaall N 

HH % 
511 löö 
511 100 
511 100 
511 100 
511 100 
511 100 
511 100 

Winkelenn is voor eenderde van de jongeren minimaal een wekelijkse activiteit. 
Eenderdee van de jongeren winkelt een aantal keren per jaar en eenderde van de jongeren 
noemtt winkelen niet als vrijetijdsactiviteit. 

Tenn slotte is er een kleine groep jongeren (12 procent) die minimaal wekelijks, meestal 
dagelijks,, tijd besteedt aan het verzorgen van dieren en/of werken op de boerderij. 

Kortom,, veel jongeren zijn in hun naschoolse tijd georiënteerd op televisiekijken, 
sporten,, relaxen/kletsen/muziek luisteren en uitgaan. Deze laatste activiteit vindt in 
tegenstellingg tot de andere activiteiten zeker niet voor iedereen op wekelijkse basis plaats. 
Uitgaan,, inclusief een bezoekje aan de bioscoop, is daarmee voor een grote groep letterlijk 
niett een alledaagse activiteit. Deze resultaten passen binnen het beeld dat uit andere 
Nederlandsee tijdsbestedingonderzoeken naar voren komt (CBS, 2003; Wittebrood & 
Keuzenkamp,, 2000; Zeijl, 2000). 

GEORGANISEERDD KARAKTER 

Dee naschoolse tijdsbesteding laat zich ook karakteriseren naar de mate van organisatie. Zijn 
activiteitenn te beschouwen als spontane, informele activiteiten of vinden ze plaats volgens 
inn tijd en ruimte vastgelegde afspraken? Tot deze laatste groep behoren vooral trainingen 
enn sportwedstrijden, maar er zijn ook andere activiteiten, die van tevoren vastgelegd zijn, 
terugkerendd zijn en die daardoor de overige tijd structureren zoals een wekelijks bezoek 
aann oma of aan de soos van de kerk. 

Activiteitenn die korter dan een halfuur duren hebben minder gewicht gekregen dan activiteiten die langer 
dann een half uur duren. Dit betekent dat 'frequentie' niet alleen staat voor frequentie, maar dat de duur van de 
activiteitt enigszins verdisconteerd is. Het komt erop neer dat in de enkele gevallen dat een activiteit korter dan 
eenn halfuur duurde, de activiteit als minder frequent vermeld is dan uit de verhalen van de respondenten bleek. 
(Mett andere woorden: activiteiten van langere duur zijn met een factor twee vermenigvuldigd). 
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Tabell 5.2 Georganiseerd karakter van de activiteiten naar individuen (N=51) 
Frequentie e Georganiseerdee activiteiten 

NN % 
Nooit,, niet genoemd 
Minderr dan maandelijks 
11 è 2 keer per week 
33 è 4 keer per week 
Dagelijkss (5,6 en 7 keer per week) 
Totaal l 

44 7,8 
11 2,0 

233 45,1 
133 25,5 
100 19,6 
511 100 

Voorr tien procent van de jongeren geldt dat ze niet of nauwelijks formeel in tijd en ruimte 

gefixeerdee vrijetijdsactiviteiten hebben (huiswerk en huishoudelijk werk uitgezonderd!). 

Uitt tabel 5.2 blijkt verder dat iets minder dan de helft van de jongeren één a twee keer in 

dee week formele vrijetijdsactiviteiten heeft. De resterende 45 procent geeft aan minimaal 3 

keerr per week formeel georganiseerde activiteiten te ondernemen. 

Dezee cijfers vallen hoger uit dan uit andere onderzoeken blijkt. Zeijl (2000) geeft aan 

datt een kwart van de jongeren geen georganiseerde activiteiten heeft . Het verschil kan 

onderr meer verklaard worden doordat Zeijl zich beperkt tot afspraken in clubverband. 

Doorr mij is een ruimere definitie van formele activiteiten gehanteerd, omdat het niet alleen 

clubafsprakenn zijn die in tijd en ruimte gefixeerd zijn en daardoor de (tijdsbesteding op 

een)) dag structureren (zie hoofdstuk 7). 

ORIËNTATIEE OP LEEFTIJDGENOTEN? 
Mett wie spenderen jongeren hun naschoolse tijd? Uit de gesprekken komt naar voren dat 
menn over het algemeen genomen gericht is op leeftijdgenoten. Driekwart van de 
geïnterviewdee jongeren onderneemt bijna dagelijks — vijf keer per week of vaker — iets met 
leeftijdgenoten,, ofwel met een enkele vriend of vriendin ofwel met een grotere groep 
leeftijdsgenoten.. Driekwart (75 procent) zegt vaker dan één a twee keer per week 
contactenn van langere duur met meerdere leeftijdgenoten tegelijk te hebben . De 
meerderheidd hiervan zelfs bijna dagelijks. Bijna de helft van de jongeren (45 procent) 
onderneemtt vaker dan één a twee keer per week activiteiten samen met een enkele vriend 
off vriendin. 

Leeftijdgenotenn zijn echter niet de enige participanten in het sociaalruimtelijk netwerk 

vann jongeren, 's Avonds tijdens het eten en rond de televisie treft men ouders, broers en 

zussen.. Eenderde van de jongeren (33 procent) zegt vaker dan één a twee keer per week 

'bewust'' activiteiten in gezinsverband te ondernemen. Een kwart (24 procent) noemt een 

wekelijksee gezinsactiviteit. En ten slotte worden verschillende activiteiten natuurlijk alleen 

ondernomen.. Driekwart (77 procent) onderneemt minimaal vijf keer per week in zijn of 

haarr eentje activiteiten van langere duur. 

Geconcludeerdd kan worden dat de veertien -en vijftienjarigen niet op slechts één bepaalde 

groepp gericht zijn. Zowel een (grotere) groep leeftijdgenoten als de enkele vriend of 

vriendin,, als ook de familie zijn van belang. Uit de interviews en dagboekjes komt naar 

vorenn dat een aantal activiteiten zelfs met vrienden en ouders gezamenlijk wordt 

Leeftijdd 10-15 jaar. 
Ofwell grotere vriendenclub ofwel leeftijdgenoten in clubverband. 
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ondernomen.. Een avondje televisie of video kijken is hier een voorbeeld van. De stelligheid 

waarmeee in de literatuur gewezen wordt op de afwezigheid van ouders in de 

vrijetijdsbestedingg kan ik op grond van dit onderzoek niet onderschrijven (zie hoofdstuk 3). 

Bovendienn wil ik benadrukken dat jongeren een groot deel van de naschoolse tijd alleen 

doorbrengen. . 

5.2.22 Plaats en ruimtelijk e schaa l 
Waarr vinden de naschoolse activiteiten plaats? Iedereen gebruikt het huis voor 

vrijetijdsactiviteiten.. Meer dan negentig procent is bijna dagelijks thuis voor een of meer 

vrijetijdsactiviteitenn van langere duur (zie tabel 5.3). Met nauwkeurig 

tijdsbestedingonderzoekk — waarin de exacte tijd besteed aan activiteiten wordt genoteerd — 

zall een ander percentage worden gevonden aangezien het aannemelijk is dat een aantal 

respondentenn relatief vaker vrijetijdsactiviteiten heeft genoemd die buitenshuis 

plaatsvindenn dan in huis. Activiteiten buitenshuis zijn voor veel jongeren duidelijk te 

benoemen.. Voor een grote groep zijn de activiteiten afgebakend van andere activiteiten in 

tijdd en ruimte en kennen ze een doel. Thuis vloeien activiteiten in elkaar over en lopen 

activiteitenn door elkaar. De gehanteerde methode wordt hier gebruikt om aan te tonen dat 

jongerenn van elkaar verschillen in de oriëntatie op domeinen buitenshuis. 

Tabell  5.3 Frequentie van gebruik van activiteitenplaatsen (N=51) 

Activiteitenplaatsen n 

Huis s 
Organisatiee (sportclub, 
jeugdsoos) ) 
Discotheek,, café, etc. 
Overigee gebouwen zoals 
bibliotheek k 
Straatt (park, winkelgebied) 

Nooit,, niet 
genoemd d 

NN % 

33 5,9 

200 39,2 
400 78,4 

11 2,0 

Minderr dan 
maandelijks s 

NN % 

33 5,9 

211 41,2 
44 7,8 

99 17,6 

Maande--
lijks s 

N N 

3 3 

1 1 

% % 

5,9 9 

2,0 0 

1-22 keer per 
week, , 

wekelijks s 

NN % 
11 2,0 

244 47,1 

77 13,7 
55 9,8 

166 31,4 

3-44 keer 
perr week 

NN % 
33 5,9 

155 29,4 

22 3,9 

99 17,6 

5-66 keer per 
weekk en 
dagelijks s 

NN % 
477 92,2 

66 11,8 

155 29,4 

Totaall N 

NN & 
511 löó 
511 100 

511 100 
511 100 

511 100 

Behalvee van het huis worden van de straat en de club door een redelijke groep jongeren 

opp wekelijkse of (bijna) dagelijkse basis gebruik gemaakt. De helft van de jongeren komt 

éénn a twee keer per week in een clubgebouw, dertig procent drie a vier keer en tien 

procentt ten slotte is hier vijf keer per week of vaker te vinden. Voor ruim tien procent van 

dee jongeren heeft de club geen functie als activiteitenruimte. Het betreft hier vooral sport -

enn culturele clubs. In de enquête is gevraagd naar club- en /of verenigingslidmaatschappen. 

Ookk hieruit blijkt dat een groot deel van de jongeren lid is van tenminste één club: 48 

procent.. Dertig procent is lid van twee of meer clubs (N—489). 

Dee straat functioneert, zo blijkt uit de interviews, voor dertig procent van de jongeren 

alss activiteitenruimte waar men minimaal vijf keer per week te vinden is. Twintig procent 

verteltt ongeveer 3 a 4 keer per week activiteiten te hebben op straat. Nog eens dertig 

procentt gebruikt de straat één keer per week. In de verhalen van de overige twintig 

procentt blijkt de straat echter niet of nauwelijks een rol te spelen (22 procent). 

Bars,, discotheken, coffeeshops en poolcentra worden in vergelijking met de voorgaande 

domeinenn door veel minder jongeren op wekelijkse, laat staan dagelijkse basis, bezocht. 

Eenn kleine twintig procent komt minimaal wekelijks op uitgaansplekken, zoals bars en 
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discotheken.. De grootste groep komt er of niet of een paar keer per jaar. Dit beeld komt in 

grotee lijnen overeen met de uitkomsten uit de enquête (zie hoofdstuk 9). 

Omdatt literatuur over tijdsbesteding van jongeren laat zien dat leeftijdgenoten hierin een 
specialee en belangrijke plaats innemen, is in de enquête apart gevraagd naar de plaatsen 
waarr men vrienden ontmoet (zie figuur 5.1). Afgezien van de school, zijn het huis - met 
namee de eigen kamer - en de sport of hobbyclub door de meeste jongeren aangekruist als 
ontmoetingsplek.. De straat en uitgaansgelegenheden fungeren voor bijna eenderde van de 
jongerenn als plekken waar men meestal vrienden ontmoet. 

Gelett op de algemene gebruiksfrequentie van plaatsen kan geconcludeerd worden dat 

eenn aantal plaatsen eruit springt: het huis, de straat (inclusief winkelgebieden) en de 

vrijetijdsvereniging.. Uitgaansgelegenheden, zijn minder alledaagse omgevingen in het leven 

vann de gemiddelde veertien- en vijftienjarige. 

Figuurr 5.1 Ontmoetingsplaatsen van jongeren in procenten (N=489) 

%% ÖNee%. 
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Watt betreft het 'waar' van de activiteiten kan er ook nog op gelet worden of activiteiten in 
dee eigen buurt plaatsvinden, in de woonplaats, de regio of zelfs op een schaalniveau boven 
dee regio. Deze gegevens zeggen iets over de actieradius van jongeren. Hiervoor zijn 
variabelenn berekend, die voor individuen het percentage activiteiten in respectievelijk de 
buurt,, de woonplaats, de regio en het land, ten opzichte van het geheel aan activiteiten, 
uitdrukkenn (zie tabel 5.4). 

Voorr een kwart van de jongeren geldt dat zestig procent of minder van hun naschoolse 
activiteitenn in de buurt plaatsvinden. De helft van de jongeren onderneemt globaal tussen 
dee zestig en negentig procent van de activiteiten in de eigen buurt. Het ondernemen van 
méérr dan negentig procent van de activiteiten in de eigen buurt komt voor bij 25 procent 
vann de jongeren. 

Winkelcentrum m 

Café,, discotheek, etc. 

cc Straat, veldje, park, etc. 

5 5 
n n 
CO O 

iS S 
-- Sport- of hobbyclub/vereniging 

Eigenn kamer vriend/vriendin 

Eigenn kamer 
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Dezee hoge percentages worden veroorzaakt door het feit dat veel activiteiten in het 

eigenn huis plaatsvinden. Als de blik nu gericht wordt op activiteiten, die zich buitenshuis 

afspelen,, ligt het beeld iets anders. Waar gemiddeld zeventig procent van de activiteiten 

zichh in de eigen buurt inclusief het eigen huis afspeelt, speelt zich buitenshuis in de eigen 

buurtt gemiddeld een kleine twintig procent van de activiteiten af. 

Inn de enquête is ook gevraagd naar plekken in de buurt waar men vaker dan 1 keer per 

weekk komt. Deze vraag levert een enigszins ander beeld op, dan het hiervoor geschetste. 

Zestigg procent van de jongeren, die een enquête heeft ingevuld, geeft aan dat deze plekken 

err zijn (N=441). Het gaat dan met name om straat en parken. Cafés, jeugdsoos en vooral 

dee speelplek zijn minder vaak genoemd. 

Dee interpretatie van de uitkomsten is echter niet zonder problemen. Jongeren die 
aangevenn dat er dergelijke plaatsen in de buurt zijn, maken misschien niet het onderscheid 
tussenn activiteitenruimte en mobiliteitsruimte, zoals ik dat doe. Waar 
activiteiten/verblijfsruimtee duidt op het gebruik van plekken voor vrijetijdsactiviteiten, 
doell ik met mobiliteitsruimte op het gebruik van ruimte voor verplaatsing in de naschoolse 
tijdd van a naar b. 

Negentigg procent van de activiteiten - inclusief de activiteiten thuis - vindt plaats 
binnenn de eigen woonplaats, nog geen tien procent (van de activiteiten vindt) buiten de 
eigenn woonplaats plaats, meestal in de nabije regio. 

Kortom,, het beeld dat naar voren komt, wat de ruimtelijke schaal van activiteiten 
betreft,, is dat van de eigen woonplaats. Een relatief kleine groep jongeren is actief buiten 
dee eigen woonplaats. 

Tabell  5.4 Aandeel van de vrijetijdsactiviteiten in de buurt, woonplaats, regio, of bovenregionaal op 
geheell van activiteiten (N=51)161 

Vrijetijdsactiviteiten n 
Aandeell in de buurt incl. thuis 
Aandeell in de buurt zonder thuis 
Aandeell in de woonplaats 
Aandeell in de regio (excl. woonplaats) 
Aandeell bovenregionaal 

c c 

2 2 
.75 5 
.18 8 
.90 0 
.07 7 
.01 1 

CO O 

0) ) 

2 2 
.74 4 
.14 4 
.96 6 
.02 2 
.00 0 

CD D 

O O 

2 2 
.2Ö5i2 2 
.16886 6 
.12206 6 
.11528 8 
.02630 0 

8 8 
0> > 
c c 

-1.363 3 
.999 9 

-2.044 4 
2.410 0 
2.685 5 

E E 
£ £ 

2 2 
M M .00 0 
.45 5 
.00 0 
.00 0 

E E 
:s s 
E E 
CO O 

2 2 
M M 
.52 2 

1 1 
.52 .52 
.11 1 

in n 
CM M 

<u u 

o. . 
.61 1 
.05 5 
.89 9 
.00 0 
.00 0 

o o 
in n 

<D <D 

<? ? 
n n .14 4 
.96 6 
.0? ? 
.00 0 

in n 
r» » 

o o 

r? ? 
"18" " 
.28 8 
.99 9 
.10 0 
.02 .02 

5.2.33 Regulati e In het sociaalruimtelij k netwer k 
Watt valt er op basis van deze algemene schets van de tijdsbesteding van jongeren in 
verschillendee plaatsen en op verschillende ruimtelijke schaalniveaus te zeggen over 
eventuelee regulatie? Hiervoor sta ik kort stil bij twee variabelen, te weten 'aanwezigheid 
vann volwassenen' en 'beschermde mobiliteit'. 

Activiteitenn gemeten in aantal dagen per jaar. De definitie van buurt is gebaseerd op de woonmilieu-indeling 
zoalss deze in het onderzoek wordt gehanteerd. 
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Figuu rr  5.2 Halen en brengen met de auto in de avonduren (N=489) 
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Figuu rr  5.3 Met wie en hoe naar school (N=489) 
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Behalvee het feit dat een activiteit 'actief samen met iemand ondernomen wordt, kan 

eenn activiteit nog speciaal gekenmerkt worden door het al dan niet aanwezig zijn van 

volwassenen.. Dit is een indicator van de regulatie van het sociaalruimtelijk netwerk van 

jongeren.. Uit de interviews blijkt dat afgezien van eten en andere huishoudelijke 

bezigheden,, slechts een enkeling géén dagelijkse activiteiten heeft waarbij volwassenen 

aanwezigg zijn. Als het aandeel van activiteiten onder toezicht van volwassenen op het 

geheell van activiteiten per persoon wordt bekeken, blijkt dit aandeel gemiddeld tachtig 

procentt te zijn (negatief scheve verdeling) 

Daarnaastt laat de manier waarop jongeren zichzelf verplaatsen van de ene naar de ander 

activiteitt een vorm van bescherming zien. In de enquête is gevraagd een antwoord te geven 

opp de volgende vragen. De laatste keer dat je 's avonds naar een club/feestje/disco/etc. 

ging,, met wie ben je daarnaar toegegaan? De laatste keer dat je 's avonds naar een 

club/feestje/disco/etc.. ging, hoe ben je daarnaar toegegaan? 

Uitt de eerste vraag kan worden opgemaakt of men zich alleen, met leeftijdgenoten, met 

ouderee broers en/of zussen of met volwassenen verplaatste. Uit de tweede vraag blijkt of 

menn zich te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer of per auto heeft verplaatst. 

Twintigg procent van de jongeren geeft aan met de auto naar en van de club gebracht en 

gehaaldd te zijn (zie figuur 5.2). Voor feestjes en disco's ligt dit percentage iets hoger; 

respectievelijkk eenderde en een kwart van de jongeren geeft aan de laatste keer met de auto 

gebrachtt en gehaald te zijn . Het merendeel van de jongeren verplaatst zich 's avonds op 

dee fiets (samen met anderen). In vergelijking met kinderen tot 12 jaar wordt deze 

leeftijdgroepp duidelijk minder begeleid door volwassenen naar school, clubs en vrienden 

(ziee bijv. Karsten et al., 1998; 2001; Peeters & Woldringh, 1993; Van der Spek & Noyon, 

1993).. Slechts twee procent geeft aan de laatste met de auto naar school gebracht te zijn 

(ziee figuur 5.3). Begeleiding vindt voornamelijk plaats in de avonduren. 

Ditt beeld sluit aan bij de algemene tendens: hoe jonger de kinderen hoe intensiever de 

begeleiding.. Uit onderzoek van Karsten et al. (1998) onder 7- tot 12-jarigen in 

verschillendee Groningse buurten blijkt dat het percentage dat betrekking heeft op 

ouderlijkee begeleiding naar vrijetijdsclubs (56 procent) stijgt naar ruim 80 procent als het 

omm de jongere groep kinderen van 7-9 jaar gaat. 

5.33 Profielen van sociaalruimtelijke netwerken 
Hett spectrum van naschoolse tijdsbesteding, zoals geschetst in de vorige paragraaf, levert 

eenn heterogeen beeld op. Toch zegt dit niets over achterliggende verschillen voortkomend 

uitt gender, sociaal-economische status of woonmilieu. Valt er op basis van dit heterogene 

beeldd iets te zeggen over verschillen en overeenkomsten in ruimtelijke identiteiten (plaats 

enn schaal) van jongeren? 

1622 N=51. Gemiddelde=.80. Mediaan=.83. Standaard Deviatie=. 16868. Scheefheid—.873. Minimum=.32. 
Maximum—1.00. . 

Err is gekozen om de cijfers wat betreft 'hoe' in plaats van 'wie' af te drukken. De tweede vraag is door de 
respondentenn niet altijd goed geïnterpreteerd. Dit is een legitieme keuze aangezien vervoer met de auto de 
aanwezigheidd van volwassenen impliceert. 
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Opp basis van de kwantificering van de interviews met jongeren is een principale 

componentenanalysee voor categoriale data uitgevoerd (CATPCA in SPSS, zie bijlage III). 

Aangevuldd met een interpretatie van het 'kwalitatieve' interviewmateriaal, is een aantal 

profielenn samengesteld. De ruimtelijke dimensies van de geschetste naschoolse 

tijdsbesteding,, gecombineerd met overige karakteristieken die duiden op regulatie, staan 

centraal.. Deze overige karakteristieken betreffen de variabelen 'vrijetijdsactiviteiten 

gekenmerktt door toezicht van volwassenen', 'beschermde mobiliteit' en 

'georganiseerdheid'. . 

Hett vrijetijdsgedrag van jongeren valt aan de hand van de volgende twee dimensies te 

beschrijvenn (zie figuur 5.4, 5.5 en 5.6). De eerste dimensie typeert jongeren aan de hand 

vann het percentage activiteiten dat niet thuis, maar op straat, in de disco, in de buurt en 

zonderr toezicht van volwassenen plaatsvindt en het aantal avondactiviteiten — de 

'ongecontroleerd-openbare'ongecontroleerd-openbare ruimte'-dimensie. 

Alss men deze dimensie als een lijn voorstelt, dan vindt men aan het ene uiterste de 

jongeren,, overwegend meiden, gekenmerkt door een hogere sociaal-economische status, 

diee een groot deel van hun tijd binnenshuis doorbrengen onder toezicht van volwassenen. 

Aann het andere uiterste zijn de jongeren gesitueerd, met name jongens uit de lagere sociaal-

economischee klasse, die veel tijd zonder toezicht buitenshuis spenderen, op straat in de 

eigenn buurt. 

Dee tweede dimensie typeert jongeren door middel van de mate van georganiseerdheid 

vann hun tijdruimtelijk handelen — de 'organisatie'-dimensie. Jongeren, die op deze tweede 

dimensiee hoog scoren, hebben dus een relatief strak georganiseerd vrijetijdsleven met veel 

inn tijd en ruimte gefixeerde afspraken; zij spenderen veel tijd in clubs en hebben veel 

activiteitenn buiten de eigen woonplaats (dit zijn voornamelijk meiden). Degenen, die laag 

opp deze dimensie scoren, hebben een relatief ongepland leven en zijn relatief vaak te 

vindenn in huis en/of op straat (dit zijn voornamelijk jongens). 

Belangrijkk is dat deze dimensies slechts een samenvatting van een aantal kenmerken van 

hett vrijetijdsgedrag van jongeren bevatten. Er zijn behalve deze kenmerken nog andere 

kenmerkenn die verschillen en overeenkomsten in het tijdruimtelijk handelen van jongeren 

beschrijven. . 

Tochh maken deze dimensies verschillen en overeenkomsten tussen ruimtelijke 

identiteitenn van groepen jongeren zichtbaar. Deze verschillen en overeenkomsten zijn 

samengevatt in vijf profielen van sociaalruimtelijke netwerken. Grofweg kan men spreken 

vann 'pleiners', 'uit-en-thuizers', 'beschermden', 'binnenjongeren' en 'planners' (zie figuur 5.4, 

5.5,, 5.6 en 5.7). De profielen typeer ik hieronder kort aan de hand van de dimensies 

aangevuldd met de in de vorige paragraaf beschreven meer algemene sociaalruimtelijke 

oriëntaties. . 

151 1 



SOCIAALRUIMTELIJKEE NETWERKEN 

Figuu rr  5.4 Spreiding van respondenten over profielen naar opleiding en geslacht kind (N=51) 
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Figuurr 5.5 Spreiding van respondenten over profielen naar woonmilieu (N=51) 
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Figuu rr  5.6 Richting en score van de variabelen inclusief variabelen die niet in de CATPCA-analyse zijn 
opgenomenn (N=51) 
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Figuu rr  5.7 Een karakterisering van de sociaalruimtelijke netwerkprofielen (N=51) 
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sociaal-economischee klasse + controle + 
centrum m 

Controlee + thuis + halen en brengen + 
clubafsprakenn + familie + vriendinnen + 
kletsenn + winkelen + culturele activiteiten + 
meidenn + hogere klasse + dorpen 

Thuiss + controle + informele activiteiten + 
alleenn + buurtgebonden 

Vrijetijdsclubb + sporten + georganiseerd + 
actieff + controle + leeftijdgenoten + 
afstandenn overbruggen + niet-buurtgebonden 
+regionaal l 
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5 .3 .11 Pleiner s 

Dee pleiners kunnen worden gekarakteriseerd als jongeren die veel tijd buitenshuis, in de 

eigenn buurt, op straten en pleinen en/of in de disco spenderen. Een groot deel van hun 

vrijee tijd wordt gekenmerkt door zelfstandige bewegingsvrijheid, dat wil zeggen het 

ondernemenn van activiteiten zonder toezicht van volwassenen. Tevens ondernemen ze 

relatieff veel activiteiten in de avonduren buitenshuis. Daarnaast is de naschoolse 

tijdsbestedingg relatief ongepland te noemen. Door weinig vaste (in tijd en ruimte 

gefixeerde)) afspraken is het tijdsbudget om spontaan activiteiten te ontplooien aanzienlijk. 

Dee pleiners zijn verder op te splitsen in twee subgroepen. Enerzijds is er een groep die 

opvaltt door het grote aandeel ongeorganiseerde activiteiten op straat: de 'spelers'. Dit zijn 

jongenss gekenmerkt door hun afkomst uit een sociaal-economisch laag milieu. Zij wonen 

relatieff vaak in de Oosterparkwijk. 

Dee speler s spenderen in vergelijking met de andere groepen veel tijd aan spel, aan 'jongensachtige' informele activiteiten 
inn de buurt op straat zoals voetballen en kattenkwaad, maar ook risicogedrag hoort hierbij. Als er sprake is van een 
stedelijkee woonomgeving varieert dit van: belletje trekken, ruitje inslaan, voetbalrelletjes kijken tot voetballen, hut bouwen 
inn het park en fietsen door de buurt. In het geval van een landelijke omgeving kan dit beeld gecomplementeerd worden 
mett crossen op de trekker of de brommer en helpen op de boerderij. In tegenstelling tot de stappers gaan de spelers niet 
uit.. Daarbij lijken de jongens meer op het actieve element van de activiteiten gericht te zijn dan op het sociale element. Dit 
will niet zeggen dat er bij de activiteiten geen leeftijdsgenoten betrokken zijn. Men trekt wel vaak op met een vriendje en 
ontmoett bovendien andere jongens op de tochten door de buurt. Als ze niet op straat zijn, zijn de spelers thuis te vinden 
achterr de (spel)computer of voor de televisie, vaak alleen, soms met een vriendje. Hierdoor blijft de actieradius van deze 
groepp (in hoge mate) beperkt tot de buurt Tevens kan het sociaalruimtelijk netwerk getypeerd worden door een geringe 
matee van diversiteit. 

RomeoRomeo is een pleiner. Hij zit op het vmbo in de stad Groningen. Hij woont in een bovenwoning aan een drukke weg in de 
Oosterparkwijk.Oosterparkwijk. Als Remco uit school komt, kiest hij de beste stoel uit voor de televisie, gaat met zijn gameboy spelen of 
metmet een vriendje de wijk in. Op zijn tochten door de buurt ontmoet hij altijd wel anderen. Voor Remco is spelen: voetballen, 
belletjebelletje trekken, ruitje inslaan, of naar de 'geheime' hut gaan die ergens in het Oosterpark gesitueerd is. Waar dat is 
verteltvertelt hij liever niet, want dan zou de hut niet meer een geheime hut zijn. Op zondag hangt hij graag rond bij het 
voetbalstadion,voetbalstadion, kijken wat er gaat gebeuren. Verder zit hij op voetbal. Tweemaal in de week heeft hij 's avonds training, 
meestalmeestal gaat hij daar op de fiets heen. Het is tien minuten fietsen. Als het slecht weer is, hoopt hij dat zijn vader of moeder 
hemhem wil brengen; zijn vader is coach van zijn elftal. Op zaterdag is hij ook op de club, dan speelt zijn elftal een wedstrijd. 
EigenlijkEigenlijk heeft hij een krantenwijk. Maar hier neemt hij het zo te zien niet zo nauw mee. Het huis staat vol stapels niet-
bezorgdebezorgde kranten. Feestjes heeft hij zelden. Af en toe komt hij in de kroeg waar zijn vader ook komt. Wel is hij eens, op 
zoekzoek naar avontuur, met een vriendje naar een coffeeshop geweest in het centrum. Echt stappen doet hij niet. Hij heeft er 
ookook geen behoefte aan. Uitgaan mag hij bovendien niet van zijn moeder. 

Anderzijdss is er een groep jongens en meiden dat vaak buitenshuis in de eigen buurt is, 
maarr tevens avondactiviteiten buitenshuis ontplooit en geregeld met vrienden naar een 
disco,, kroeg of jeugdhonk gaat: de 'stappers'. Het profiel laat enige sporen van organisatie 
zien.. Dit kan onder meer verklaard worden door het feit dat een discobezoek op deze 
leeftijdd niet spontaan geregeld wordt. 

Ookk de stapper s besteden veel tijd aan informele activiteiten in de eigen buurt op straat, maar zijn in vergeleken met de 
spelerss minder thuis te vinden en meer gericht op het samenzijn met leeftijdgenoten en uitgaan zonder volwassenen. Voor 
dee meiden geldt dat ze behalve kletsen en hangen in de kroeg, snackbar, jeugdsoos, disco of op straat ook wel eens 
vriendenn bij iemand thuis ontmoeten, tijd besteden aan winkelen en eventueel aan clubafspraken. 
Dezee stappers zijn in hoge mate gericht op het samenzijn met leeftijdgenoten zonder volwassenen in gevarieerde 
gendergroepen.. In vergelijking met de spelers treedt bij hen het sociale aspect van de activiteit meer op de voorgrond. De 
eigenn buurt en school zijn hiervoor van belang. Toch is hun sociaalruimtelijk netwerk meer divers te noemen dan dat van 
dee spelers. 

Naastt de 'traditionele' plaatsen voor vrijetijdsactiviteiten zoals de eigen buurt, het centrum van Leek en het centrum van 
Groningenn is er een aantal andere plekken dat voor deze jongeren van belang is. De jongeren, die buiten de stad wonen 
bijvoorbeeld,, gaan het liefst stappen in een van de discotheken die zich in de landelijke omgeving bevinden. Winkelen 
doenn ze liever in Roden of Groningen dan in Leek. Winkelen in Groningen wordt al gauw een dagie 'stadten' en behelst 
behalvee winkelen, een bezoekje aan de bioscoop, McDonalds, een coffeeshop of poolcentrum. Verder zijn de momenten 
waaropp festivals gehouden worden van belangvoor deze jongeren. De Rodernacht in Roden en defeestweek in Leek zijn 
daarvann voorbeelden die laten zien dat de straat in het teken staat van uitgaan. Tot de stappers behoren zowel jongens als 
meiden.. Voorts is de afwezigheid van de hogere sociaal-economische klasse en van jongeren uit de Binnenstad en De 
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Wijertt opvallend. Dat de jongeren veel tijd doorbrengen met leeftijdgenoten, betekent dat ze weinig tijd alleen zijn en 
weinigg tijd met hun ouders doorbrengen. 

Mmm is een stapper. Ze woont in Leek/Totbert in een vrijstaand huis in een wijk gebouwd beginjaren negentig. Boven 
heeftheeft ze een eigen kamer, net als haar zus. Samen hebben ze nog een aparte ruimte, een soort 'jeugdhonk' of een eigen 
woonkamerwoonkamer waar de ouders niet komen. Kim gaat naar het vmbo in Leek. Door de week is ze vaak in de snackbar in de 
buurtbuurt waar haar zus werkt en waar ze haar vrienden ontmoet Af en toe staat ze bij een groep op straat maar dit mogen 
haarhaar ouders niet weten. Vrijdag -en zaterdagavond zijn de leukste momenten van de week, vertelt ze. Ze leeft voor het 
weekend.weekend. Vrijdag mag ze tot een uur of twaalf naar vrienden, de snackbar, hetjeugdcafé of een andere kroeg in de buurt. 
ZaterdagavondZaterdagavond gaat ze naar de disco in Zevenhuizen of in Roden. Om ongeveer drie, vier uur komt ze dan met de taxi 
thuis.thuis. Zondag vindt ze een vreselijke dag. Een groot deel van de dag ligt ze volgens haar ouders in bed. De rest van de dag, 
verteltvertelt Kim, merk je pas goed hoe saai het in Leek is. Af en toe pakt ze met haar zus of vrienden de bus naar Groningen en 
gaatgaat ze winkelen of naar de bioscoop om deze saaiheid te ontv/uchten. Bovendien ziet ze in het weekend haar vriendje. Hij 
woontwoont in een dorp ten zuidoosten van Groningen, waar ze hem wel eens opzoekt. 

5.3.22 De uK-en-thulzer s 
Uitt en thuis. Deze beweging van en naar huis is het kenmerk van een grote maar diverse 
groepp jongeren die tezamen het profiel van de uit-en-thuizers vormen. Thuis besteden de 
jongerenn vooral tijd aan t.v.-kijken. Maar ook creatieve hobby's, muziek maken, muziek 
luisteren,, kletsen en hangen zijn veel genoemde activiteiten. Meiden lezen meer en jongens 
spenderenn meer tijd achter de computer. Geregeld komt er na schooltijd een vriendje of 
vriendinnetjee mee om te kletsen, huiswerk te maken, een spelletje te doen, enzovoorts. 
Ookk tijd met ouders wordt als belangrijk ervaren. Televisiekijken, spelletjes doen, familie
uitjess worden genoemd als gezamenlijke activiteiten. Het gaat hier voornamelijk om 
jongerenn uit de middenklasse en hogere sociaal-economische klassen. 

Uitt betekent binnen dit profiel zowel formele als informele activiteiten. De jongeren 
zijnn lid van één of meer verenigingen en hebben daarom een aantal clubafspraken in de 
week.. Verder ontplooien ze vaak sportieve activiteiten zoals zwemmen, schaatsen en 
skaten,, die óf in semi-openbare gelegenheden onder toezicht van een volwassene 
plaatsvinden,, óf in de openbare ruimte. Jongens trappen een balletje in de buurt. Meiden, 
enn jongens, gaan graag winkels kijken. 

Dee buitenshuis ondernomen avondactiviteiten blijven beperkt tot een clubbezoek, 
feestjess bij vrienden thuis of op school en af en toe een 'pub'- of discobezoek. Verder gaat 
menn wel eens overdag of op koopavond naar een poolcentrum, of op vrijdagmiddag na 
schooll naar de Drie Gezusters. Vooral voor meisjes is uitgaan belangrijk. Een aantal meisjes 
vindtt uitgaan erg interessant en vertelt in geuren en kleuren over het sporadische 
discobezoek.. Ouders, zo blijkt uit de verhalen van de jongeren, houden het uitgaan over 
hett algemeen tegen. 

Inn vergelijking met de pleiners is men meer tijd alleen thuis, minder tijd op straat en 
niett wekelijks in disco, café of jeugdhonk. De tijd die men op straat spendeert, besteedt 
menn aan 'doe'-sportactiviteit: skaten, voetballen, etcetera. Al met al laten deze jongeren 
eenn grote diversiteit aan activiteiten en aan plaatsen zien: plaatsen in de eigen buurt en 
daarbuiten,, plaatsen in het stadscentrum en plaatsen elders. Men gebruikt verschillende 
plaatsen,, maar op een gecontroleerde manier. Het sociaalruimtelijk netwerk is door halen 
enn brengen bij feestjes, clubafspraken en de tijd thuis redelijk gecontroleerd en 
georganiseerd.. Men heeft relatief weinig activiteiten buitenshuis in de avonduren. Veel 
jongerenn uit de binnenstad bevinden zich in dit profiel. 
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Timm  woont in de binnenstad van Groningen in een groot huis aan een singel. Zijn school Is vlakbij, ook in de binnenstad. 
TimTim zit op de Havo. De manier waarop Tim zijn naschoolse tijd besteedt, kan van week tot week verschillen. Op zaterdag 
heeftheeft hij zeilles, hij zit bij de waterscouts net bulten de stad. Dit is naast school en huis de enige echte vaste omgeving en 
vastevaste afspraak. Vaak is Tim op straat aan het skaten met vrienden. Als het mooi weer is, besluit hij ook wel eens 
doordeweeksdoordeweeks te gaan zeilen met een vriendje. Of hij gaat graffiti spuiten ergens in de openbare ruimte of op materiaal in 
huis.huis. Behalve op straat besteedt Tim ook veel en graag tijd thuis. Vrijdagavond gaat hij wel eens wat drinken in het 
centrum,centrum, naar een bandje luisteren of gewoon naar vrienden. Tim heeft veel vrienden. De telefoon stond roodgloeiend. 
EenEen voor een belden zijn vrienden tijdens het interview. Last van zijn ouders met betrekking tot zijn gaan en staan, heeft 
hijhij niet 

5.3.33 Beschermde n 

Inn verhouding tot de uit-en-thuizers vinden de activiteiten van de groep beschermden, die uit 

mett name hoger opgeleide meiden bestaat, in een beschermde omgeving plaats: thuis en op 

dee club. Het sociaalruimtelijk netwerk van deze meiden is 'voorspelbaar' en 'beschermd' 

tee noemen. Ze zijn relatief weinig in toezichtvrije omgevingen zoals de straat en de disco te 

vinden.. Het uitgaan blijft beperkt tot feestjes bij vrienden thuis en op school. Ze hebben 

sowiesoo weinig activiteiten 's avonds buitenshuis. Als ze avondactiviteiten hebben, dan 

wordenn ze relatief vaak door een ouder gebracht en gehaald. Hoewel dit netwerk uit vaste 

'bekende'' plekken bestaat als het huis en de club, begeven deze meiden zich in hun 

tijdruimtee gedrag wel op verschillende schaalniveaus. Hun vrijetijdsbesteding blijft niet 

beperktt tot de buurt. Voor club wedstrijden en familie-uitjes komt men zo nu en dan buiten 

dee grenzen van de woonplaats. Jongeren van het platteland komen überhaupt vaak buiten 

dee woonplaats, een groep die in dit profiel duidelijk zichtbaar is. De groep is eigenlijk een 

extremee variant van de uit-en-thuizers. 

AnnemlekeAnnemleke  woont in Leek. Ze gaat elke dag op de fiets samen met andere jongeren uit het dorp naar een christelijke 
scholengemeenschapscholengemeenschap in Groningen. Ze zit op de havo. 's Middags gaat ze meteen na school naar huis. Dit i's een klein uur 
fietsen.fietsen. De route naar huis vindt ze niet altijd even veilig. Mensen uit haar fietsgroepje worden wel eens lastiggevallen 
doordoor andere groepen jongeren. Thuis maakt ze muziek, speelt ze met haar broertje en zusje, kijkt tv. en leest een boek. 's 
AvondsAvonds maakt ze voor het slapen gaan in bed haar huiswerk. Ze vindt het leuk thuis, vooral om zaterdags in haar pyjama 
voorvoor de televisie te hangen. Eén keer In de week gaat ze naar muziekles in het centrum van Leek, vertelt ze. Langs de 
routeroute hangt een groep jongeren die haar angst inboezemt. Als het donker is, wordt ze sowieso gehaald (en gebracht) door 
haarhaar moeder, ledere zondagochtend -en middag gaat ze met haar familie naar de kerk. Ook volgt ze catechisatie/essen. Af 
enen toe heeft ze een verjaardagsfeestje of een klassenavond. Leuk met meiden onder elkaar. Het idee dat er ook jongens 
opop een feestje zijn schrikt haar af. Laatst was dat het geval, vertelt ze. Jongens gingen klef doen, dicht naast haar zitten. 
HierHier moet ze niets van hebben. 

5.3.44 Blnnenjongere n 

Dee naschoolse tijd van binnenjongeren wordt gekenmerkt door veel thuis zijn en het hebben 

vann weinig tot geen vaste afspraken. De figuren 5.4 tot en met 5.7 laten zien dat het een 

beperktt aantal jongeren is dat uitsluitend door dit profiel beschreven kan worden. Voor 

jongenss betekent dit veel voor de televisie en achter de computer. Voor meisjes zijn het 

behalvee televisiekijken, culturele activiteiten zoals lezen, tekenen en muziek maken die hen 

bezighouden.. De binnenjongeren brengen veel tijd alleen en met familie door en relatief 

weinigg tijd met leeftijdgenoten. Feestjes hebben ze niet zo vaak. In vergelijking met de uit-

en-thuizerss is het sociaalruimtelijk netwerk van de binnenjongeren minder divers, minder 

sociaall en meer gecontroleerd. De oriëntatie van de jongens uit deze groep ten slotte, 

benadertt de oriëntatie van de spelers. Deze laatste groep spendeert namelijk behalve 

buitenshuiss ook tijd binnenshuis. 
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Bass fe na schooltijd thuis. Hij woont met zijn vader, moeder en broer in een boerderij buiten Leek. De snelweg langs de 
achtertuinachtertuin maakt de afstand naar Leek groter dan op het eerste gezicht lijkt Door deze snelweg is hij genoodzaakt een 
behoorlijkbehoorlijk eind om te fietsen (om de snelweg te kunnen oversteken.) Vijf dagen per week gaat hij in z'n eentje op de fiets 
naarnaar het vmbo in Leek. Na schooi gaat hij meteen naar huis en helpt hij graag in het bedrijf van zijn vader. In de nazomer 
helpthelpt Sas de buren uit de brand als er gehooid moet worden of door een andere klus op het land te klaren, 's Avonds kijkt 
hijhij in de woonkamer televisie. Ook de ouders van Bas zijn eigenlijk altijd in en rond het huis te vinden. Zijn moeder doet 
hethet huishouden en zijn vader werkt in het bedrijfje. Af en toe komt in het weekend een aantal vrienden televisiekijken en 
eeneen bjert/'e drinken of gaat hij naar een feestje in Leek. Ook deze avonden worden gekenmerkt door de aanwezigheid van 
zowelzowel jong als oud. Verder bezoekt Bas Leek een enkele keer op een koopavond. Maar alleen als hij echt iets nodig heeft 

5.3.55 De planner s 

Hett profiel van de planners wordt er door gekenmerkt dat de naschoolse tijd van de 

jongerenn in hoge mate georganiseerd is en/of buiten de eigen woonplaats (wat ook 

organisatiee inhoudt). Het gaat om jongeren die veel afspraken in clubverband hebben, 

werkenn in hun vrije tijd of andere regelmatige (vastliggende) afspraken buitenshuis hebben. 

Tott de groep planners behoren geen jongeren uit een lager sociaal-economisch milieu. 

Dee planners hebben na school veel in tijd en ruimte vastgelegde afspraken wat niet 

alleenn het tijdsbudget vermindert, maar wat ook betekent dat de tijd die overblijft, waarin 

zee bijvoorbeeld een vriend of vriendin willen zien, ook een gepland karakter krijgt. 

Bovendienn levert dit het beeld op van een sociaalruimtelijk netwerk dat geformeerd is rond 

eenn beperkt aantal (vaste) 'bekende' plekken en routes. 

Eenn ander kenmerk van het sociaalruimtelijk netwerk van deze jongeren is de schaal 

waaropp het zich afspeelt. Als geen andere groep, verplaatst die van de planners zich over 

grote(re)) afstanden. Dit komt het duidelijkst naar voren in verband met wedstrijden in de 

regionalee of landelijke competitie. De jongeren zijn over het algemeen weinig in de eigen 

buurtt te vinden. Deze is van geringe betekenis voor hun vrijetijdsbesteding. In vergelijking 

mett uit-en-thuizers hebben ze minder tijd voor spontane activiteiten. 

EstherEsther  zit op de Havo, woont in een tweeondereenkapwoning in De Wijert-Zuid. Haar ouders zijn allebei hoogopgeleid en 
hebbenhebben beiden een volledige baan. Esther is de jongste van vier kinderen die niet alien meer thuis wonen. In haar 
naschoolsenaschoolse tijd houdt ze zich vooral bezig met hockey en paardrijden. Ze hockeyt op hoog niveau. Dit betekent dat ze drie 
aa vier keer in de week traint en in het weekend een wedstrijd heeft. Deze wedstrijden vinden verspreid door het hele land 
plaats.plaats. In het weekend heeft ze ook nog paardrijles. Omdat de familie eigen pony's heeft, is ze door de week, wanneer ze 
nietniet hockeyt, bij haar pony te vinden. Naar de hockeytraining en de pony, beide gesitueerd in een sportpark aan de rand 
vanvan stad, gaat ze met de fiets. Meestal is ze tegen halfacht weer thuis. Vanwege Esther haar volle agenda en de eveneens 
vollevolle agenda's van de overige gezinsleden, is etenstijd flexibel en niet altijd een gezamenlijke familie-activiteit Na het eten 
maaktmaakt ze huiswerk en kijkt ze ze televisie of leest een boek. Op vrijdag en zaterdagavond zit ze vaak thuis voor de televisie of 
doetdoet ze met haar ouders een spelletje. Af en toe speelt ze piano. Pianoles heeft ze onlangs door de drukte in verband met 
schoolschool en clubs moeten laten schieten. 

5.44 Sociaalruimtelijke netwerken geduid naar gender, sociaal-
economischee status en woonmilieu 
Dee geschetste profielen zijn verbonden met sociale identiteiten zoals gender, sociaal-

economischee klasse en woonmilieu. De beschermden zijn daarvan een helder voorbeeld. 

Ditt zijn uitsluitend hoogopgeleide meiden. Tevens zijn de geschetste profielen doorspekt 

mett gender-, klasse -en ruimtelijke verschillen. In deze paragraaf zal een aantal in het oog 

springendee gender- en klassenverschillen c.q. overeenkomsten en verschillen c.q. 

overeenkomstenn gerelateerd aan het woonmilieu van de jongeren geduid worden. 
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5.4.11 Profiele n en gende r 
Dee profielen van de sociaalruimtelijke netwerken zijn genderspecifïek. In het geval van de 

beschermdenn en de spelers is dit het duidelijkst. Waar de eerste groep uitsluitend uit 

meidenn bestaat, behoren tot de tweede groep alleen jongens. 

Hett soort activiteiten, dat meiden en jongens ondernemen, verschilt van elkaar (zie 

tabell 5.5). Over het algemeen genomen zijn het de jongens, die meer sporten, computeren 

enn spelletjes doen, en meiden, die vaker aangeven te winkelen, te kletsen en culturele 

activiteitenn als muziek maken, lezen en tekenen te beoefenen. Er zijn talloze onderzoeken 

diee handelen over deze verschillen en die de hier gevonden resultaten bevestigen (Lieberg, 

1997;; Zeijl, 2000; Wittebrood & Keuzenkamp, 2000). 

Hiermeee samenhangend, treden er ook algemene verschillen op in het ruimtegebruik. 

Uitt de resultaten blijkt dat jongens veel vaker op straat te vinden zijn dan meisjes; (dit is 

hett beeld dat uit de enquête en interviews naar voren komt.) Uit de interviews blijkt dat 

respectievelijkk 68 procent van de jongens en 31 procent van de meiden de straat vaker dan 

tweee keer per week voor langere tijd gebruikt als plaats van samenkomst. De 

enquêteresultatenn ondersteunen dit beeld. Terwijl een kleine veertig procent van de 

jongenss aangeeft de straat te gebruiken als ontmoetingsplek, geeft slechts een kwart van de 

meisjess dit aan (zie bijlage V). 

Dee relatie tussen het gebruik van openbare gebieden zoals straten, veldjes en pleinen en 

sekse,, is sterker voor jongeren die naar het havo/vwo gaan. Hier gebruikt 87 procent van 

dee jongens de straat vaker dan twee keer per week en 27 procent van de meiden164. 

Hiermeee hangt gedeeltelijk samen dat het ook de jongens die meer tijd buitenshuis in de 

eigenn buurt besteden dan hun vrouwelijke leeftijdsgenoten (zie tabel 5.5). Waar ongeveer 

655 procent van de jongens een relatief hoog aandeel activiteiten in de eigen buurt heeft, 

geldtt dit voor een kleine 40 procent van de meiden165. Meiden laten juist een hogere 

oriëntatiee op activiteiten buiten hun eigen woonplaats zien. 

Dee enquêteresultaten bevestigen dit beeld. Gevraagd naar plekken in de buurt waar 

menn vaker dan 1 keer per week komt, geeft 67 procent van de jongens aan dat deze er zijn, 

tegenoverr 53 procent van de meiden166. Het zijn, hoewel niet significant, minder vaak de 

straat,, het plein, het parkje, waar meiden wekelijks komen, en het is vaker de jeugdsoos. 

Dezee afwezigheid van hoogopgeleide meiden op straat en in de eigen buurt heeft zijn 

weerslagg op het gedrag van de spelers, een subgroep binnen het profiel van de pleiners. 

Hett aantal cellen met een verwachte celwaarde kleiner dan vijf is te groot. Phi=-.497. Significantie 
(sign.)=.015. . 

Off het nu gaat om alleen de activiteiten die buitenshuis in de eigen buurt plaatsvinden of buitenshuis en 
binnenshuis,, het beeld blijft hetzelfde. 
I 66N=441.. (N missing=4). Phi=.146. Sign. = .002. 
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SOCIAALRUIMTELIJKEE NETWERKEN 

Ookk wordt de straat op verschillende manieren gebruikt door jongens en meiden. De 
activiteitenn die men onderneemt en dus de straatomgevingen die bezocht worden zijn aan 
genderr gerelateerd. Meiden winkelen, waar jongens voetballen. Jongens gaan eerder de 
buurtt in om daar vrienden te ontmoeten, een balletje te trappen of kattenkwaad uit te 
halen.. Meiden vertrekken samen met een vriendin vanuit huis om iets doelgerichts te 
ondernemenn op straat. Zo gaan ze bijvoorbeeld een wandeling maken door het park, 
winkelss kijken in het centrum, of een stuk skaten. Opnieuw wijzen de enquêteresultaten in 
dezelfdee richting. Gevraagd naar de plek waar men vrienden ontmoet, blijkt bijvoorbeeld 
datt meiden aanzienlijk minder vaak de straat, een parkje, een speelplek noteerden dan 
jongenss (zie bijlage V). 

Meidenn zijn minder frequent op straat en gebruiken de straat op een andere manier. De 
keuzee voor activiteiten bepaalt tot op zekere hoogte verschillen in het ruimtegebruik. 
Culturelee activiteiten — vaak door meiden ondernomen — vergen minder ruimte dan 
sportievee activiteiten en kunnen dus binnenshuis plaatsvinden. Hetzelfde geldt echter voor 
computerenn en veel spelletjes, activiteiten die juist vaker door jongens worden 
ondernomen.. Een aantal activiteiten, zoals sporten en kletsen, brengen niet een 
noodzakelijkee fysieke locatie met zich mee; de keuze voor de locatie kan niet direct aan de 
activiteitt worden ontleend. Sportieve activiteiten kunnen zowel in de club als op 
straatondernomenn worden. Kletsen en hangen kunnen zowel op straat, in de disco als thuis 
plaatsvinden.. In hoeverre deze keuze doorslaggevend is voor het ruimtegebruik is echter de 
vraag.. Ideeën over passend ruimtegebruik voor meiden structureren de keuzes. De keuzes 
moetenn dan ook geplaatst worden binnen genderspecifieke discoursen over goede en 
veiligee naschoolse tijdsbesteding (zie bijv. hoofdstuk 10). 

Figuu rr  5.8 Verschillen tussen jongens en meiden in het halen en brengen met de auto in de 
avondurenn (N=489) 

Ua%% DNee% 

0% % 20% % 40% % 

75 5 

65 5 

89 9 

69 9 

59 9 

83 3 

79 9 

73 3 

85 5 

60% % 80% % 100% % 

Chi-kwadraatt toets: * p>.05<.l; * * p<.05 >.01; * * * p< .01 >.005; * * * * p<.005>.001; * * * * * p<.001. 
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Tabell  5.7 Verschillen tussen jongens en meiden in het halen en brengen met de auto in de 
avondurenn (N=489)170 

Ja a Nee e Totaal l 

Jongen n 
Meisje e 
Totaal l 

Jongen n 
Meisje e 
Totaal l 

Jongen n 
Meisje e 
Totaal l 

N N 
22 2 
47 7 
69 9 
27 7 
82 2 

109 9 
10 0 
42 2 
52 2 

% % 
IS S 
27 7 
21 1 
18 8 
41 1 
31 1 
11 1 
35 5 
25 5 

N N 
129 9 
126 6 
255 5 
127 7 
117 7 
244 4 

78 8 
77 7 

155 5 

% % 
èS S 
73 3 
79 9 
83 3 
59 9 
69 9 
89 9 
65 5 
75 5 

N N 

151 1 
173 3 
324 4 
154 4 
199 9 
353 3 

88 8 
119 9 
207 7 

% % 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 

'ss Avonds met de auto naar club**** 

'ss Avonds met de auto naar feestje***** 

'ss Avonds met de auto naar disco***** 

Chi-kwadraatt toets:: * p>.05<.l; * * p<.05 >.01; * * * p< .01 >.005; * * * * p5.005>.001; *i p<.001. . 

Tabell  5.8 Aandeel activiteiten onder toezicht van volwassen, verschillen naar opleiding en sekse 
(N=51)i7i i 

Opleidingg ouder 
Basisniveau/lbo/mavo o 
Havo/vwo/mbo o 
Hbo/wo o 
Totaal l 

Opleidingg kind 
Vmbo o 
Havo/vwo o 
Totaal l 

Seksee kind 
Jongen n 
Meisje e 
Totaal l 

Aandeell toezicht laag 
N N 

9 9 
10 0 

7 7 
26 6 

17 7 
9 9 

26 6 

16 6 
10 0 
26 6 

% % 
56 6 
67 7 
35 5 
51 1 

65 5 
38 8 
52 2 

73 3 
35 5 
51 1 

Aandeell toezicht hoog 
Ni i 

7 7 
5 5 

13 3 
25 5 

9 9 
15 5 
24 4 

6 6 
19 9 
25 5 

% % 
44 4 
33 3 
65 5 
49 9 

35 5 
63 3 
48 8 

27 7 
66 6 
49 9 

N N 

16 6 
15 5 
20 0 
51 1 

26 6 
24 4 
50 0 

22 2 
29 9 
51 1 

Totaal l 

% % 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 

100 0 
100 0 

100** * 

100 0 
100 0 

100*** * 
Chi-kwadraatt toets: * p>.05<.l; * * p<.05 >.01; * * * p< .01 >.005; * * * * p<.005>.001; * * * * * p<.001. 

Afgezienn van de keuze voor een bepaalde activiteit en de (hieruit voortvloeiende) 

beperkingg van het sociaalruimtelijk netwerk, waar het buitenruimte betreft, is er bij de 

groepp beschermden op nog een andere manier sprake van genderspecifieke regulatie. 

Meidenn worden in de avonduren vaker begeleid door volwassenen dan jongens. Voor 

jongerenn die buiten de stad wonen, is het verschil in benadering tussen jongens en meiden 

ietss kleiner, maar nog steeds zichtbaar. Voor jongens en meiden die in de stad wonen zijn 

dee verschillen het meest uitgesproken (65 procent van het meidenaandeel verplaatsingen in 

dee avond wel beschermd relatief hoog; 14 procent van de jongens aandeel verplaatsingen in 

dee avond wel beschermd relatief hoog. Phi = .508. significantie — .005). 

Ookk zijn het meiden die zich 's avonds vaker van de ene naar de andere activiteit 

verplaatsenn samen met een leeftijdgenootje. De verplaatsingswijzen, genoteerd naar mate 

vann bescherming gemeten aan de hand van enerzijds de aanwezigheid van anderen en 

anderzijdss het gebruikte vervoermiddel voor de activiteiten die 's avonds plaatsvinden, 

staann in tabel 5.6 vermeld. Ook uit de enquête komen deze verschillen naar voren. Meiden 

gevenn aanzienlijk vaker aan dat ze de laatste keer dat ze naar bijvoorbeeld de club, de disco 

off een feestje zijn geweest met de auto zijn vervoerd (zie tabel 5.7 en figuur 5.8). 

1700 Betreft jongeren die wel eens 's avonds naar vrijetijdsclub, feestje en/of disco gaan en aangeven de laatste 
keerr met de auto te zijn gegaan, 
11 x Aandeel toezicht relatieflaag is beneden mediaan. Aandeel toezicht relatief hoog is boven mediaan. 
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All met al blijkt dat meiden meer activiteiten ondernemen in omgevingen waar toezicht 

vann volwassenen is (zie tabel 5.8). Tevens worden de verplaatsingen tussen deze 

omgevingenn gekenmerkt door de aanwezigheid van ouders of andere volwassenen. Deze 

genderspecificiteitt hangt samen met ideeën van ouders wat betreft de geschiktheid en 

veiligheidd van omgevingen voor jeugdigen, zoals in het volgende hoofdstuk uiteengezet zal 

worden. . 

5.4.22 Profiele n en sociaal-economisch e statu s 
Dee sociaalruimtelijke netwerken van de jeugd zijn behalve genderspecifiek ook 

klassenspecifiek.. Enerzijds blijkt dit uit de afwezigheid van de hogere sociaal-economische 

klassee bij de pleiners: de spelers en stappers. Anderzijds komt dit naar voren uit de 

afwezigheidd van de lagere sociaal-economische klasse in de netwerkprofielen: beschermden 

enn planners. 

Allereerstt verschilt het sociaalruimtelijk netwerk wat betreft het soort activiteiten, de 

oriëntatiee op de vriendengroep, plaatsen en mobiliteit (zie tabel 5.5 en bijlage III). De 

hogeree klasse beoefent meer culturele activiteiten, zichtbaar bij de beschermden en 

plannerss . Hoewel dit uit de interviews niet duidelijk naar voren komt, blijkt uit de 

enquêtee ook dat het deze jongeren zijn die meer clublidmaatschappen hebben (zie 

hoofdstukk 7). Deze cijfers zijn in lijn met uitkomsten van ander onderzoek (zie bijv. 

Wittebroodd & Keuzenkamp, 2000; Zeijl, 2000). 

Dee lagere sociaal-economische klasse laat een ander beeld zien. Er wordt bijvoorbeeld 

meerr tijd besteed aan televisiekijken door jongeren met een lagere sociaal-economische 

status.. Er wordt vaker gesport door jongeren met een lagere sociaal-economische status . 

Ditt betreft voor een groot deel sportieve activiteiten in de openbare ruimte. Het zijn ook 

dee jongeren, lees jongens, gekenmerkt door een lagere sociaal-economische status die op 

wekelijksee basis meer tijd aan computeren besteden dan meiden, gekenmerkt door een 

lageree sociaal-economische status . Bovendien zijn het deze jongeren (lagere klasse) die in 

hunn vrijetijdsbesteding meer georiënteerd zijn op de grotere vriendengroep. Zij 

ondernemenn vaker dagelijkse activiteiten met leeftijdgenoten dan jongeren met een hogere 

sociaal-economischee status. Kortom, dit vormt een deel van het beeld dat is samengevat in 

hett profiel van pleiners: de spelers. 

Voorr het uitgaan ten slotte geldt dat in het geval van een wekelijkse activiteit het 

minderr vaak gaat om jongeren met een hogere sociaal-economische status . Het hiermee 

1722 Aangezien het de meiden zijn die oververtegenwoordigd zijn onder jongeren met een hogere sociaal-
economischee status is het interessant de variabele 'sekse' constant te houden en de relatie opnieuw te bekijken. 
Alhoewell het om zeer kleine aantallen gaat, blijft de relatie tussen sociaal-economische status en culturele 
activiteitenn duidelijk zichtbaar, 
17ïï Naast de gegevens in tabel 5.S is de relatie ook afgeleid uit een driedimensionale kruistabel waar de variabele 
'sekse'' constant gehouden is. De samenhang tussen opleiding kind en dagelijks sporten was goed zichtbaar 
zowell bij jongens als bij meiden. Er kan echter niet gesproken worden van een significante samenhang en ook 
warenn er te veel cellen met een te kleine verwachte celwaarde. Bovendien lijkt er een verschil te zijn tussen 
jongenss van 14 jaar en jongens van 1S jaar. Jongens van 15 jaar — hoewel de aantallen te klein zijn om te 
generaliserenn — geven minder vaak aan dagelijks te sporten dan jongens van 14 jaar. 

44 77 procent van de jongens en 23 procent van de meiden geeft aan minimaal wekelijks te computeren, 
spelletjess te doen of kattenkwaad uit te halen. Phi=-.538. Sign. = .006. 
11 s Bovendien blijkt dat meer 15-jarigen dan 14-jarigen minimaal maandelijks uitgaan en zijn het uitsluitend 15-
jarigenn die wekelijks uitgaan. Van de 14-jarigen gaat 41 procent minimaal maandelijks uit. Van de 15-jarigen 
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verbondenn maandelijkse of wekelijks disco -of cafébezoek is inderdaad ook 

klassenspecifiekk . Het zijn vooral hoogopgeleiden, die uitgaan, bijvoorbeeld naar de 

bioscoop,, en feestjes bij mensen thuis hebben. Dit beeld wordt bevestigd in de enquête. 

Niett alleen ontmoeten jongeren met een lagere sociaal-economische achtergrond vaker 

vriendenn in de disco of het café, zoals in bijlage V vermeld staat, ze geven in de enquête 

ookk vaker aan naar de disco te gaan (zie hoofdstuk 9). Kortom, dit is het beeld dat de het 

profiell van de stappers uitmaakt. 

Behalvee het soort activiteit, de personen en de plaatsen, laat ook de schaal waarop de 

activiteitenn plaatsvinden variatie zien. Zoals duidelijk naar voren komt bij de pleiners 

(spelerss en stappers), zijn dit jongeren die relatief veel in de eigen buurt vertoeven. De 

beschermdenn en de planners daarentegen juist niet. Over het algemeen is de tendens 

zichtbaarr dat, hoe hoger de sociaal-economische achtergrond is hoe meer activiteiten 

buitenn de eigen woonplaats plaatsvinden en hoe lager de sociaal-economische achtergrond, 

hoee meer men op de buurt gericht is (zie tabel 5.5) . D e relatie is echter alleen zichtbaar 

inn de stedelijke woonmilieus inclusief de buitenwijk (zie par. 9.4.3). 

Watt betreft de activiteiten die in de eigen buurt plaatsvinden, blijkt uit de interviews 

datt het sociaalruimtelijk netwerk van 62 procent van de jongeren, die naar het vmbo gaan, 

eenn relatief hoge oriëntatie op de eigen buurt kent, tegenover 38 procent van de jongeren, 

diee een havo/vwo opleiding volgen178179180. Uit de enquête spreekt hetzelfde beeld. 

gaatt 71 procent minimaal maandelijks uit.. Sign.=.031. Phi=.302. Van de 14-jarigen gaat niemand minimaal 
wekelijkss uit. Van de 15-jarigen gaat 38 procent minimaal wekelijks uit. Sign.=.000. Phi=.491. Te veel cellen 
hebbenn echter een te lage verwachte celwaarde (<5). 
1766 Bovendien zijn het de 1 S-jarigen die maandelijks of wekelijks hier te vinden zijn en niet de 14-jarigen (niet 
significant).. Van de 14-jarigen geeft 4 procent aan maandelijks naar een bar of discotheek te gaan. Van de 
vijftienjarigenn geeft 38 procent aan maandelijks naar een bar of discotheek te gaan. Phi= ,425.Sign.=.002, Het 
aantall cellen met een verwachte celfrequentie van minder dan vijf is te groot. Van de 14-jarigen geeft 0 procent 
aann wekelijks naar een bar of discotheek te gaan. Van de 15-jarigen geeft 29 procent aan wekelijks naar een bar 
off discotheek te gaan. Phi=.423. Sign. = .003. Het aantal cellen met een verwachte celfrequentie van minder 
dann vijf is te groot. 
1777 Met het aandeel activiteiten op regionaal schaalniveau samenhangend, blijkt inderdaad dat jongeren met een 
hogeree sociaal-economische status — hoewel niet significant — relatief laag scoren op het aandeel activiteiten in 
dee eigen woonplaats. 
1788 Deze relatie — hoewel niet significant — is het duidelijkst te zien binnen de groep meiden. Van de meiden die 
naarr havo/vwo gaan geeft 27 procent aan relatief veel activiteiten in de eigen buurt te ondernemen. Van de 
meidenn die naar vmbo gaan onderneemt 54 procent relatief veel activiteiten in de eigen buurt (exclusief eigen 
huis).. Voor de jongens zijn de cijfers respectievelijk 56 en 69 procent. De opleiding van de ouder laat ongeveer 
hetzelfdee beeld zien, maar de verwachte celwaarde is te klein om hier uitspraken over te doen. 
1799 Bovendien lijken van de 15-jarigen meer jongeren een relatief groot deel van hun totale activiteiten in de 
eigenn buurt te hebben dan van de 14-jarigen. Aandeel activiteiten in eigen buurt exclusief eigen huis in het 
geheell van activiteiten van een persoon is relatief hoog: 14-jarigen 41 procent; 15-jarigen 58 procent. Niet 
significant.. Het verschil in buurtgerichtheid wat betreft activiteiten tussen 15 -en 14-jarigen valt weg waar het 
jongerenn betreft van wie ouders een laag opleidingsniveau hebben. Dit heeft waarschijnlijk met de verdeling van 
jongerenn over de verschillende onderzoeksgebieden te maken. Deze jongeren wonen relatief vaak op het 
plattelandd en relatief weinig in Leek. Jongeren die op het platteland wonen ondernemen al snel activiteiten 
buitenn hun eigen woonplaats /eigen buurt. 
1800 Wordt het huis wederom in de analyse opgenomen dan blijkt overigens dat van de 14-jarigen een grote 
groepp relatief veel activiteiten in het eigen huis en de buurt ontplooit. Van de 14-jarigen heeft 63 procent een 
relatieff groot aandeel activiteiten in de eigen buurt inclusief het eigen huis. Van de 15-jarigen heeft 38 procent 
eenn relatief groot aandeel activiteiten in de eigen buurt inclusief eigen huis. Phi=-.254. Sign. .069. Dit is niet 
verwonderlijkk gezien het feit dat het ook de 14-jarigen zijn, die relatief vaak dagelijks activiteiten thuis 
ontplooien. . 
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Gevraagdd naar het feit of er plekken in de buurt zijn waar men vaker dan 1 keer per week 

komt,, antwoorden, naarmate het opleidingsniveau van de jongeren toeneemt, minder 

jongerenn bevestigend. Waar 66 procent van de vmbo jongeren aangeeft dat die plekken er 

zijn,, geeft S3 procent van de vwo jongeren dat aan1 ' . De vrijetijdsclub — lees voetbalclub -

enn de school zijn zeker voor deze jongeren belangrijke omgevingen in die zin dat ze hen 

noodzakenn zich nu en dan buiten de eigen woonplaats te begeven. Op deze wijze treden 

jongerenn buiten het lokale buurtdiscours en doen ze nieuwe ervaringen op. 

Bijj planners en vooral bij de beschermden zien we dat het sociaalruimtelijk netwerk van 

jongerenn een klassenspecifieke regulatie kent. Het aandeel activiteiten dat onder toezicht 

vann volwassenen plaatsvindt, verschilt naar sociaal-economische achtergrond. Jongeren, 

gekenmerktt door een hogere sociaal-economische status, ondernemen meer activiteiten 

onderr toezicht dan jongeren met een lagere sociaal-economische status (zie tabel 5.8). Ook 

lijkenn jongeren met een hogere sociaal-economische status vaker gebracht en gehaald te 

wordenn en/of zich met leeftijdgenoten te verplaatsen dan jongeren gekenmerkt door een 

lageree sociaal-economische status — hoewel het verband niet overal significant is (zie tabel 

5.6).. Bij nadere beschouwing is dit verband echter alleen zichtbaar in de stedelijke 

omgevingg en bij meiden182. De enquêteresultaten wijzen uit dat in het geval van een feestje 

opp school of bij mensen thuis 41 procent van de jongeren die een havo/vwo opleiding volgt 

enn 12 procent van de jongeren, die een vmbo-opleiding volgt, met de auto gebracht wordt 

(N=489). . 

Wee kunnen concluderen dat hoger opgeleiden meer activiteiten ondernemen in 

omgevingenn waar toezicht van volwassenen is. De verplaatsingen van de meiden uit de 

hogeree klassen tussen omgevingen worden gekenmerkt door de aanwezigheid van ouders of 

anderee volwassenen. De buurtgerichtheid ten slotte is verbonden met klasse. Hoewel er bij 

henn minder georganiseerd en beschermd wordt, ervaren jongeren uit de lagere klassen een 

minderr gedifferentieerd ruimtelijk netwerk, dat gedomineerd wordt door lokale 

discoursen. . 

Inn de gezinnen van de planners, beschermden en een deel van de uit-en-thuizers zijn de 

financiëlee mogelijkheden voor een clublidmaatschap, een vakantie, enzovoorts groter. 

Bovendienn geldt voor de stedelijke omgeving dat er binnenshuis meer ruimte is voor 

individuelee gezinsleden om zelfstandig activiteiten te ontplooien. Op welke wijze deze 

klassenspecificiteitt samenhangt met ideeën van ouders wat betreft de geschiktheid en 

veiligheidd van omgevingen voor jeugdigen, zal in de volgende hoofdstukken uitgebreid aan 

dee orde komen. 

,8 lPhi=.124.. Sign.=.079. 
1822 Het zijn de meiden die een hogere opleiding volgen die dit patroon laten zien en niet de jongens. 
Havo/vwo-jongenss wel bescherming relatief hoog: 13 procent. Vmbo-jongens wel beschermingg relatief hoog: 
311 procent. . Phi=-.208. Sign.=.340. Havo/vwo-meiden wel bescherming relatief hoog: 80 procent. Vmbo-
meidenn wel bescherming relatief hoog 62 procent. Phi=.204. Sign.=. 281. Voor beide relaties geldt dat te veel 
cellenn een verwachte celwaarde kleiner dan vijf hebben. Al met al lijkt het erop dat, als de sociaal-economische 
statuss al een rol speelt, deze sterk beïnvloed wordt door gender. Er zijn namehjk in het onderzoek ook meer 
meidenn die een havo/vwo-opleiding volgen en in de stad wonen dan vergelijkbare jongens. 
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5.4.33 Profiele n en woonmllle u 
Behalvee bij gender- en klassenverschillen wordt er stilgestaan bij verschillen die 

samenhangenn met het woonmilieu. Het feit dat de spelers (pleiners) overwegend jongeren 

uitt de Oosterparkwijk zijn en dat er weinig jongeren uit Leek bijhoren, duidt op een eerste 

belangrijkk verschil naar woonmilieu. De jongeren uit Leek, maar voornamelijk de jongeren 

diee in de kleine dorpen wonen, zijn minder vaak in de eigen buurt te vinden dan hun 

leeftijdgenotenn die in meer stedelijke omgevingen wonen. Jongeren woonachtig op het 

plattelandd geven bijvoorbeeld minder vaak aan vrienden te ontmoeten op de eigen kamer, 

maarr vaker in de jeugdsoos, vrijetijdsclub of discotheek (zie bijlage V). Over het algemeen 

genomenn vergt het tot stand brengen en het instandhouden van een sociaalruimtelijk 

netwerkk het overbruggen van grote afstanden en meer tijdruimtelijke organisatie. 

Datt het sociaalruimtelijk netwerk van met name jongeren op het platteland een 

bepaaldee mate van tijdruimtelijke organisatie kent en zich niet eenvoudig laat kenmerken 

doorr activiteiten met vrienden in de eigen buurt, is aan verschillende zaken af te lezen. Er 

kann gewezen worden op de schaal waarop de activiteiten plaatsvinden. Op het platteland 

enn in Leek heeft men een relatief hoog aandeel activiteiten op regionaal niveau. Het gaat 

omm jongeren woonachtig in een landelijke omgeving van wie zich relatief het grootste deel 

vann de activiteiten op regionaal schaalniveau afspelen. Zij zijn voor veel activiteiten 

aangewezenn op grotere plaatsen in de omgeving, zoals Leek, Roden en Marum, omdat de 

dorpenn zelf weinig voorzieningen hebben. 

Ookk jongeren uit Leek zijn relatief sterk georiënteerd op de regio vergeleken met 

jongerenn uit de wijken in de stad Groningen. Activiteiten zoals naar de film gaan, winkelen 

off het volgen van vooropleidingen, vinden overwegend plaats in de stad Groningen. 

Uitgaann doet een aantal jongeren - bij gebrek aan 'juiste' discotheken en cafés in Leek zelf 

—— in omliggende dorpen als Roden, Marum en Zevenhuizen183. Dit 'shoppen' in de regio 

maaktt het sociaalruimtelijk netwerk, wat plaats betreft, divers. Plattelanders passen 

daaromm eerder in de profielen van de uit-en-thuizers en de stappers dan in het profiel van 

dee buurtgebonden spelers. 

Hett overbruggen van deze afstanden brengt tijdruimtelijke organisatie met zich mee. 

Reistijdenn beperken het tijdruimtebudget, wat zijn weerslag kent in de naschoolse 

tijdsbestedingg van jongeren. Deze organisatie is enerzijds zichtbaar in het aandeel 

georganiseerdee activiteiten en anderzijds in de 'begeleide mobiliteit'. Het aandeel 

activiteitenn met een georganiseerd karakter is onder plattelandsjongeren relatief groot. Dit 

maaktt dat jongeren van het platteland relatief hoog scoren op de 'organisatie'-dimensie uit 

dee vorige paragraaf. 

Doorr middel van de Kruskal-Wallis toets - een niet-parametrische variantie-analyse, waarbij alleen vereist is 
datt de afhankelijke variabele op ordinale schaal is gemeten — zijn voor de verschillende woonmilieus de 
gemiddeldee rangscores uitgerekend voor de variabelen: 'aandeel activiteiten in de woonplaats' en 'aandeel 
activiteitenn in de regio'. Bovendien is er een verband zichtbaar tussen leeftijd en het aandeel regionale 
activiteiten.. Relatief meer 15-jarigen dan 14-jarigen leggen een hoger percentage regionale activiteiten aan den 
dag.. Mann-Whitney U=228.0. Z - -1.860. P= .063. Mean Rank 14-jarigen 22.4+, N=27. Mean Rank 15-
jarigenn 30.00, N=24. Hetzelfde beeld komt uit het aandeel activiteiten in woonplaats (incl. buurt) naar voren. 
Mann-Whitneyy 11 = 232.0. Z=-1.74S. P=.081. Mean Rank 14-jarigen 29.41, N=27. Mean Rank 15-jarigen 
=22.17,, N=24. 
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Verderr geldt voor jongeren die buiten de stad wonen dat het aandeel verplaatsingen in 
dee avonduren samen met leeftijdgenoten op de fiets, met het openbaar vervoer of onder 
begeleidingg van volwassenen met de auto, relatief hoog is (zie figuur S.9). Dit maakt dat 
jongerenn uit plattelandsgebieden al snel lager scoren op de 'ongecontroleerd-openbare 
ruimte'-dimensie.. Voor acht van de tien geïnterviewde jongeren van het platteland geldt 
bijvoorbeeldd dat het aandeel verplaatsingen 's avonds onder begeleiding van volwassen 
relatieff hoog is. Het zijn met name de meiden buiten de stad die een relatief groot aandeel 
vann hun avond verplaatsingen samen met leeftijdgenoten en/of onder begeleiding van 
volwassenenn afleggen184. Wat betreft de in de vorige paragraaf geconstateerde relatie tussen 
beschermdee mobiliteit en sociaal-economisch milieu kan geconcludeerd worden dat een 
hogerr milieu ongeacht de woonplaats van het gezin meer beschermde mobiliteit — 
verplaatsingenn 's avonds met de auto — betekent (zie ook bijlage VI) . 

Figuu rr  5.9 Verschillen tussen woonmilieus in het halen en brengen met de auto in de avonduren 
(N=489) ) 
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Uitt figuur 5.9 en bijlage VI blijkt dat ook de enquêteresultaten wijzen op verschillen 
tussenn jongeren uit verschillende woonmilieus in de mate waarin het tijdruimtelijk 
handelenn 's avonds beschermd is. Terwijl van alle jongeren die wel eens 's avonds naar een 
clubb gaan ruim eenvijfde deel de laatste keer is gebracht en gehaald, geldt dit bijvoorbeeld 
voorr eenderde van de jongeren die op het platteland wonen. 

ï44 'Bescherming beetje', waarde 'relatief hoog', 75 procent van de meiden buiten de stad, Phi=-.391, 
sign.. = .035; 'bescherming wel', waarde 'relatief hoog', 75 procent van de meiden buiten de stad, Phi=-.110, 
sign.. = .555, te veel cellen verwachte celwaarde kleiner dan vijf. 
188 Het verschil tussen jongeren in de stad en jongeren buiten de stad wat betreft het aandeel verplaatsingen 's 
avondss met de auto valt weg binnen de groep havo/vwo-leerlingen en de groep een hbo/wo-ouder. 
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Hett relatief grote aandeel georganiseerde activiteiten en begeleide mobiliteit van de 

jongerenn uit de dorpen in de netwerkprofielen van uit-en-thuizers, beschermden en 

plannerss wijst op de regulatie van de naschoolse tijdsbesteding. Een link met de rol van 

ouderss is duidelijk. Uit de gesprekken met kinderen blijkt dat veel activiteiten, als 

trainingen,, uitgaan, samenzijn met vrienden, op zijn minst enige betrokkenheid van ouders 

vragen. . 

Tenn derde is de betekenis van het woonmilieu voor de sociaalruimtelijke netwerken 

zichtbaarr in de 'collectieve' zelforganisatie. De jongeren in de dorpen en in de gemeente 

Leekk geven aan dat ze zelf met elkaar activiteiten organiseren. Dit blijkt ook uit het belang 

vann de jeugdsoos of jongerenontmoetingsplek als plaats om leeftijdgenoten te ontmoeten 

voorr jongeren buiten de stad. Respectievelijk 21, 14 en 6 procenten van de jongeren uit 

respectievelijkk de dorpen, het plattelandssuburbane woonmilieu en uit de stedelijke 

woonmilieuss inclusief de buitenwijk, noteert de jeugdsoos als plaats waar men vrienden 

ontmoett (N=489, zie bijlage V). Het geringe aantal voorzieningen in de (nabijheid) van de 

eigenn woonplaats dat aan de wensen van jongeren tegemoetkomt is hier debet aan. 

Dee garagesoos is een goed voorbeeld van een door jongeren (soms samen met ouders) 

georganiseerdee club en omgeving. In deze garages, schuurtjes of zolders, kunnen de 

jongerenn ongestoord (door volwassenen) bij elkaar komen. Drinken, kletsen, hangen, 

muziekk luisteren, films kijken en darten zijn voorbeelden van activiteiten die men daar met 

elkaarr onderneemt. De ruimtes worden door de jongeren zelf ingericht. Een oud bankstel, 

datt een van de ouders nog ergens had staan, zelfgemaakte discolampen, een oude televisie, 

gevenn de plek een eigen identiteit. Een belangrijk gegeven is de aanwezigheid van ruimte, 

ietss dat in de stad vaak ontbreekt. Het voorhanden zijn van ruimte maakt op deze manier 

nieuwee betekenissen van plaats mogelijk. Het ongestoord bij elkaar zijn, wil overigens niet 

zeggenn dat er geen regulatie plaatsvindt. Eindtijden en drank en -drugsverboden zijn vaak 

doorr de ouders ingesteld (zie hoofdstuk 6). 

Eenn ander punt, dat ik wil aanstippen, is minder direct af te lezen uit de geschetste 

profielen.. De keuze voor activiteiten blijkt gerelateerd aan de directe woonomgeving. Het 

meestt duidelijke voorbeeld is dat de nabijheid van winkels en andere voorzieningen zoals 

eenn bioscoop in het centrum van Groningen, het winkelen en een filmpje pakken als 

dagelijksee activiteiten bevordert. Het wonen in de stad Groningen heeft zo een positieve 

invloedd op het wekelijks winkelen van jongeren. 

Mett name in het sociaalruimtelijk netwerk van jongeren die een vmbo-opleiding 

volgen,, is dit goed zichtbaar. Terwijl 44 procent van de jongeren vertelt minimaal 

wekelijkss te winkelen, geeft slechts 10 procent van de jongeren woonachtig buiten de stad 

aann wekelijks te winkelen186. 

Eenn ander interessant voorbeeld betreft het bioscoopbezoek. De bioscoop wordt meer 

bezochtt door jongeren met een hogere sociaal-economische status187. Jongeren met een 

Phi^^Sö.. Sign.=.070. Te veel cellen hebben een verwachte celwaarde kleiner dan vijf. 
1877 Dit blijkt zowel uit de analyse van de interviews als uit de enquêtegegevens. Wat dit laatste betreft geeft van 
dee vmbo-leerlingen uit respectievelijk de stad, plattelandssuburbane en rurale woonmilieus 25, 32, 38 procent 
aann zelden of nooit naar de bioscoop te gaan (Chi-kwadraat toets signif. .059.) Van de havo/vwo-leerlingen zijn 
dee cijfers: 12, 21, 20 procent. 
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hogeree sociaal-economische status die buiten de stad wonen gaan inderdaad in vergelijking 
mett jongeren met een lagere sociaal-economische status vaker wel naar de bioscoop. Voor 
jongerenn woonachtig in de stad geldt echter dat ze onafhankelijk van hun opleidingsniveau 
enn dat van de ouders vaker naar de bioscoop gaan, dan de jongeren uit de andere gebieden. 

Hett gaat echter niet alleen om de frequentie van de activiteit die ruimtelijke verschillen 
latenn zien, ook het gebruik van de ruimte is wezenlijk anders. Terwijl jongeren die in het 
centrumm wonen of in de aan het centrum grenzende Oosterparkwijk na school eventjes met 
eenn vriendje of vriendinnetje winkels gaan kijken, is het voor jongeren van buiten de stad 
eenn dagactiviteit en daarmee een uitje. 

Eenn dagje 'stadten' doet men als men niet in de stad woont veel minder vaak en ook 
bewustt op gezette tijden en dagen, samen met een groepje vrienden of met het gezin. 
Behalvee winkels kijken, wat vaak ook daadwerkelijk kleding kopen inhoudt (men komt hier 
immerss zelden en als men er komt dan is het tevens doelgericht), gaat men naar de 
bioscoopp — in het geval van de stappers naar een coffeeshop of naar een poolcentrum — en 
eenn hapje eten bij McDonalds of de pizzeria. Aan het eind van de zaterdagmiddag stapt men 
weerr op de bus naar huis. Winkelen gebeurt uitsluitend bij daglicht. 

Ditt betekent dat ze een beperkte en veelal gereguleerde stedelijke ervaring hebben. 
Gereguleerdd in tijdsbestek, in sociaal opzicht (vaak met familie) en in ruimtelijke zin. Het 
gebied,, dat in het sociaalruimtelijk netwerk ingesloten wordt, bestaat uit de Grote Markt, 
Herestraat,, het Zuiderdiep en de Oosterstraat. Jeugd uit de stad komt daarentegen op 
verschillendee momenten in het centrum. Zij slenteren zo nu en dan op koopavond langs de 
winkelss en komen voor het eerst eens in een kroeg als de Drie Gezusters, zoals de uit-en-
thuizerss laten zien. 

Eenn zijdelings gerelateerd punt is, dat het weldegelijk de stad Groningen is die van 
grotee betekenis is in het netwerk van met name stappers, uit-en-thuizers en beschermden 
vann buiten de stad. Hoewel ze ook wel eens gaan winkelen in plaatsen als Roden, Drachten 
off Assen is Groningen 'de stad'. 

Kortomm de nabijheid van winkels en andere voorzieningen in de woonomgeving zoals 
bioscopenn kunnen de aard en vorm van het sociaalruimtelijk netwerk van jongeren 
veranderen.. Hetzelfde geldt voor kwaliteiten van meer landelijke omgevingen. Er zijn 
tallozee andere voorbeelden aan te wijzen, zoals de voorwaarde van ruimte om het huis voor 
hett houden van paarden of andere grote huisdieren. Ook de avontuurlijke activiteiten 
verschillenn enigszins van aard. Tractor en brommer rijden (voor het zestiende levensjaar) is 
eenn geliefde bezigheid van een aantal jongens op het platteland. 

Mett de kwaliteiten van landelijke omgevingen wordt niet uitsluitend op positieve 
aspectenn gedoeld. Veel jongeren ervaren een gemis aan voorzieningen voor jongere jeugd, 
mett name op het gebied van uitgaan. Bepaalde activiteiten zijn in de directe omgeving 
gewoonn niet mogelijk doordat de voorzieningen ontbreken. De suggestie van een meisje 
omm een tekortkoming van Leek op te heffen is het noemen waard. In navolging van de 
bibliobuss heeft zij in gedachten de 'biosbus' ontworpen. Een bioscoop in een autobus, die 
mett de nieuwste films door het landelijk gebied trekt. 

Dee conclusie is dat de directe leefomgeving op allerlei wijzen betekenis heeft voor het 
sociaalruimtelijkk netwerk van jongeren. Opvallend is de mate van organisatie die vereist is 
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willenn jongeren de diversiteit in hun sociaalruimtelijk netwerk waarborgen. Dit betekent 
datt ouders al snel een of andere rol vervullen. Een duidelijke variant is het chauffeuren van 
dee kinderen. 

Alhoewell enige organisatie geboden is, hebben jongeren uit de plattelandsdorpen en de 
gemeentee Leek een sociaalruimtelijk netwerk dat diversiteit toont. Men voetbalt in de 
buurt,, gaat naar de club in Leek, heeft vrienden in naburige dorpen, winkelt in Roden, 
Drachtenn of Groningen gaat uit in Marum of Zevenhuizen. Deze organisatie en diversiteit 
makenn dat de jongeren uit deze woonmilieus ook als de oriëntatie enigszins vergelijkbaar is 
niett passen binnen het profiel van de spelers. 

Bovendienn laat het sociaalruimtelijk netwerk zich niet eenvoudig vangen in 'oude stad-
landd concepten'. Afgezien van de mate van organisatie en daarmee verbonden regulatie, 
kann ook het soort activiteit en daarmee het ruimtegebruik verschillen naar woonomgeving. 
Ditt brengt voor jongeren verschillende ervaringen met plaatsen met zich mee inzake 
veiligheidd en avontuur. Denk aan het belang van het tijdstip en de manier van winkelen die 
dee stedelijke ervaring van de uit-en-thuizers, stappers, planners en beschermden uit de 
landelijkee contreien doet verschillen van die van de leeftijdsgenoten uit de stedelijk 
buurten. . 

5.55 Besluit 
Inn dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat sociaalruimtelijke netwerken van jongeren zich 
kenmerkenn door een grote mate van diversiteit. Het zijn zowel het gebruik en de betekenis 
vann plaatsen als de onderlinge relaties tussen plaatsen, die verschillen en overeenkomsten in 
dee sociaalruimtelijke netwerken van de jeugd zichtbaar maken. De verschillen en 
overeenkomstenn zijn samengevat in een vijftal profielen: de pleiners, de uit-en-thuizers, de 
beschermden,, de binnenjongeren en de planners. 

Tweee dimensies zijn van groot belang in deze profielen. Enerzijds is dit de ' organisatie'-
dimensie,, die verwijst naar de mate van georganiseerdheid van de naschoolse tijdsbesteding 
enn het belang van de club als ruimtelijke omgeving. Anderzijds is dit de 'ongecontroleerd-
openbaree ruimte'-dimensie, die het aandeel activiteiten aangeeft dat niet thuis, zonder 
toezichtt van volwassenen, op straat, in de disco en in de eigen buurt plaatsvindt. Deze 
dimensiee hangt sterk samen met bescherming van de mobiliteit en toezicht op de 
activiteitenn door volwassenen. 

Aann de hand van de profielen en het korte overzicht van de naschoolse tijdsbesteding 

vann deze groep veertien -en vijftienjarigen uit paragraaf 2 kan geconcludeerd worden dat 

jongerenn veel naschoolse tijd binnenshuis spenderen. Veel tijd gaat op aan huiswerk, 

televisiekijken,, kletsen en hangen en culturele activiteiten thuis (vgl. Lieberg, 1997; 

Torrance,, 1998; Wittebrood & Keuzenkamp, 2000; Zeijl, 2000). Bovendien blijkt 

bijvoorbeeldd uit de dagboekjes dat het huis niet alleen in de zin van gebruiksfrequentie 

belangrijkk is, maar ook als leuke plaats voor vrijetijdsbesteding wordt gezien. Toch wil ik 

niett spreken van een grote groep 'binnenjongeren'. Het is juist de beweging in en uit huis 

diee voor velen kenmerkend is, zoals dit zichtbaar is in de uit-en-thuizers. 

Verderr vormen jongeren, van wie de tijdsbesteding en het ruimtegebruik in hoge mate 

gecontroleerdd en georganiseerd zijn, geen grote groep. Het is niet zo dat de veertien -en 
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vijftienjarigenn massaal door hun ouders op de achterbank van de auto vervoerd worden van 

hett ene eiland naar het andere (vgl. Torrance, 1998; Zeijl, 2000). Toch, er van uitgaande 

datt de overgang naar een middelbare school langere (zelfstandig af te leggen) reisafstanden 

mett zich meebrengt en dus de zelfstandige bewegingsvrijheid van jongeren vergroot, is het 

opmerkelijkk dat er sociaalruimtelijke netwerken zichtbaar zijn die zich laten karakteriseren 

doorr een hoge mate van toezicht en organisatie. 

Hett zijn meiden gekenmerkt door een hogere sociaal-economische achtergrond die het 

profiell van de beschermden bepalen. Ook in het profiel van de planners, zijn de lagere 

klassenn afwezig. Toch is in deze sociaalruimtelijke profielen altijd een bepaalde mate van 

zelfstandigee bewegingsvrijheid zichtbaar. Zelfstandigheid en uitwisselingen in het publieke 

domeinn zijn vooral gerelateerd aan 'tussentijd' en 'tussenruimten'. Dit is de tijd en ruimte 

tussenn de verschillende beschermde domeinen. 

Alss men inzoomt op de ruimtelijke schaalniveaus, die verenigd zijn in het 

sociaalruimtelijkk netwerk van jongeren, valt op dat de woonplaats voor veel activiteiten 

vann belang is. De vrije tijd van jongeren wordt voor een groot deel doorgemaakt in de 

eigenn woonplaats. Een kleine groep kent bewegingen buiten de woonplaats. Dit beeld is in 

hogee mate woonmilieu- en klassenspecifïek. 

Hett belang van de woonplaats wil geenszins zeggen dat de buurt een afwezig 

schaalniveauu is in de sociaalruimtelijke netwerken. Met name jongens uit de lagere klasse 

spenderenn veel tijd in de eigen buurt: de pleiners. Het is hier dat opnieuw de 

leeftijdsbetekeniss zichtbaar wordt. Juist voor jongeren die niet de beschikking hebben over 

geldd en een auto, die beide voor bewegingsvrijheid zorgen, is de buurt van groot belang. 

Dee focus op de betekenis van het woonmilieu, afzonderlijke plaatsen en ruimtelijke schaal 

maaktt zichtbaar dat het sociaalruimtelijk netwerk van bepaalde jongeren - zichtbaar in de 

profielenn 'planners', 'uit-en-thuizers' en 'beschermden' — niet beperkt blijft tot de eigen 

buurtt en het stadscentrum. 

Eenn sociaalruimtelijk netwerk moet meer dan bijvoorbeeld in het werk van Lieberg 

(1997)) opgevat worden als een aaneenschakeling van verschillende omgevingen die zich 

niett laten voegen tot klassieke stad-land- en openbaar-privé-concepten. De moeilijkheid die 

jongerenn in landelijke gebieden ondervinden in het naar tevredenheid vormgeven van een 

sociaalruimtelijkk netwerk is opmerkelijk en wijst in de richting van een niet zo idyllische 

ruralee jeugd. 

Tenn slotte valt een aantal profielen samen met gender- en klassenidentiteiten. Hoewel 

onderzoekk in Groot-Brittannië wijst op overname van de straat door meiden (Matthews et 

al.,, 2000a), betoog ik dat meiden minder tijd doorbrengen in de openbare ruimte en zoals 

inn hoofdstuk 8 uitgebreid uiteengezet wordt, dat ze openbare ruimte op een andere wijze 

gebruikenn dan jongens. Ten eerste is hun sociaalruimtelijk netwerk meer beschermd. Ten 

tweedee is het gebruik daarvan door een groep meiden doelgerichter. 

Datt het sociaalruimtelijk netwerk van jongeren gereguleerd wordt (door hun ouders), 

komtt (op dit moment) sterk tot uiting in het profiel van de beschermden. De suggestie is 

gewektt dat de leeftijdsbetekenissen en opvattingen over veiligheid op een dusdanige manier 

mett de dagelijkse sociaalruimtelijke netwerken van jongeren verweven zijn, dat ze hen 

beknellenn en hun zelfstandige bewegingsvrijheid in tijd en ruimte (kunnen) beperken. Om 
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dezee suggestie te toetsen moet er aandacht geschonken worden aan de totstandkoming van 
dee sociaalruimtelijke netwerken en het verhaal van ouders. 

Inn de volgende hoofdstukken staat de betekenis van verschillende alledaagse plaatsen — 
hett huis, de club, de straat en de disco — in de geschetste profielen voor zowel jongeren als 
hunn ouders centraal. De ruimtelijk dimensie in de totstandkoming van zeggenschap van 
jongerenn over hun naschoolse tijdsbesteding en de al dan niet territoriale 
regulatiestrategieënn van ouders zullen worden uitgediept. Een bijkomende vraag is die naar 
dee wijze waarop ouders — of liever gezegd de interactie tussen jongeren en hun ouders — 
hett tijdruimtelijk handelen van jongeren reguleren, respectievelijk reguleert188. De 
profielenn worden op deze manier gekoppeld aan de omstandigheden en ervaringen binnen 
dee context van het gezin, gelokaliseerd in specifieke sociaalruimtelijke omgevingen. 

Enn hierbij refereren aan ruimtelijk geconstrueerde leeftijdsbetekenissen en ideeën over onveiligheid. 
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6.. Het huis 
Grenzenn van eigen tij d en ruimt e 

6.11 inleidin g 
"Forr children in the most highly developed societies, the house is becoming increasingly a haven" (Sibley, 
199S,p.. 136). 

Verhuiselijkingg is in hoofdstuk 3 al aangemerkt als belangrijk kenmerk van de naschoolse 

tijdsbestedingg van jongeren. De oppervlakte en het aantal kamers per persoon binnenshuis 

zijnn in vergelijking met vroegere tijden toegenomen. Veel jongeren hebben een eigen 

kamer.. Bovendien hebben jongeren mede door een eigen financieel budget, allerlei eigen 

spullen,, zoals speelgoed, boeken en c d . ' s . Een eigen stereo-installatie en televisie zijn ook 

geenn uitzonderingen meer. 

Dee etalages in de centrale winkelstraat in Groningen maken snel duidelijk dat jeugd als 

apartee consumentengroep volop in de belangstelling staat. Hetzelfde blijkt uit de grote 

marktt voor interieurbladen, waarin ook aandacht is voor interieuradviezen voor 

jeugdkamers.. Ook een bedrijf als IKEA besteedt al jaren aandacht aan kinderen en 

jongeren.. Een apart katern in de catalogus — 'IKEA Kinderland' — stelt ouders de vraag: 

"Waaromm geef je de kinderen niet de grootste kamer van het hele huis? Een plek om te 

slapen,, huiswerk te maken, te spelen en op te bergen." (IKEA, 2000, pp. 295). Kortom, 

mogelijkhedenn genoeg om niet alleen tijd binnenshuis door te brengen maar ook om de 

persoonlijkee identiteit in ruimtelijke zin te vertalen naar de eigen kamer. 

Tegelijkertijd,, "( . . . ) the outside becomes more threatening, populated by potential 

molesterss and abductors" (Sibley, 1995, p. 136). Onderzoek naar het leven van jonge 
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kinderenn en hun ouders laat zien dat deze ideeën ertoe bijdragen dat zij zich hebben 

teruggetrokkenn achter de muren van het huis (zie bijv. Hillman et al., 1990). Verminderde 

toegankelijkheidd van publieke ruimte en (toegankelijke) privé-plaatsen maken het huis niet 

alleenn een omgeving waar jongeren veel tijd doorbrengen, maar ook een belangrijke 

omgevingg voor het ervaren van grenzen. Grenzen tussen privé -en publieke plaatsen, thuis 

enn niet-thuis en veiligheid en avontuur. Zowel de bewegingen, die kinderen maken tussen 

binnenshuiss en buitenshuis, als het huis als fysiek gefixeerde plek zijn daarbij van belang. 

Sibleyy (1995) beargumenteert dat door het (gepercipieerde) gevaar in de publieke ruimte 

dee grens tussen het huis (veilig) en de buurt (bedreigend) sterker gedefinieerd wordt. Het 

huiss wordt tot de veilige plaats bij uitstek, wat tot uitdrukking komt in het de ruimtelijke 

representatiee van 'het veilige huis' (zie hoofdstuk 3). 

Hett profiel van de binnenjongeren, jongeren die voornamelijk thuis zijn zoals Bas, is 

beperktt in omvang (zie hoofdstuk 5). Ook andere sociaalruimtelijke netwerkprofielen 

kenmerkenn zich echter door een centrale positie van het huis; beschermden, uit-en-thuizers 

enn pleiners. In dit hoofdstuk zal duidelijk worden dat het huis voor alle groepen een 

belangrijkk domein is voor de naschoolse tijdsbesteding. Daarbij zijn sekse-, sociaal-

economische,, ruimtelijke en profiel verschillen zichtbaar. 

Inn paragraaf 6.2 wordt een beeld geschetst van het huis als alledaagse plaats in het leven van 

jongeren.. De wijze waarop het huis beschreven wordt in geografische literatuur, hoe de 

jongerenn in het onderzoeksgebied het huis gebruiken en de ruimtelijke differentiatie, 

passerenn de revue. In paragraaf 6.3 'het huis van de jongeren' staan de verhalen van de 

jongerenn uit de provincie Groningen centraal. In 'het huis van de ouders' (par. 6.4) wordt 

dee aandacht verlegd naar de verhalen van de ouders. De bezorgdheid over en regulatie van 

hett tijdruimtelijk handelen van hun kinderen worden nader bekeken. In paragraaf 6.5 

wordenn de verhalen van de jongeren en de ouders met elkaar geconfronteerd. In hoeverre 

komenn de verhalen van de ouders en de jongeren overeen? De wijze, waarop het huis in de 

interactiee tussen ouders en jongeren wordt geconstrueerd als veilige en avontuurlijke 

plaats,, wordt beschreven. Daarbij ga ik zowel in op het regulatieregime als op strategieën 

diee jongeren hanteren om hun zelfstandige bewegingsvrijheid te vergroten. 'De strijd om 

dee ruimte' binnenshuis en de relatie tussen uit en thuis, zoals deze zijn vervat in regels en 

afsprakenn ten aanzien van het tijdruimtelijk handelen, staan centraal. Paragraaf 6.6 bevat 

terr afsluiting een aantal concluderende opmerkingen. 

6.22 Het huis als alledaagse plaats 
Inn deze paragraaf volgt een eerste kennismaking met het huis als alledaagse plaats. Eerst sta 

ikk kort stil bij de positie van het huis als persoonlijke en veilige (par. 6.2.1) plek in de 

geografischee literatuur. Daarna volgt een beknopte schets van de positie van het huis als 

alledaagsee plaats in het profiel van binnenjongeren en een aantal andere sociaalruimtelijke 

netwerkprofielenn (par. 6.2.2). Ten slotte wordt de ruimtelijke differentiatie van woningen 

inn het onderzoek belicht (par. 6.2.3). 
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6.2.11 Het huis als persoonlijke en veilige plaats 
Vergelekenn met studies die handelen over openbare ruimte zijn er relatief weinig 

geografischee studies over het tijdruimtelijk handelen in en de betekenis van het huis voor 

verschillendee bevolkingsgroepen. Dit wil niet zeggen dat er op dit terrein geen onderzoek 

iss verricht en bovendien groeit de aandacht voor het huis in de geografie (zie bijv. Bush, 

1999;; Christensen et al., 2000; Sibley, 1995; Valentine, 2001). Kearns et al. (2000) 

biedenn een recent overzicht van literatuur die het huis in verband brengt met ontologische 

zekerheid,, de voorspelbaarheid van het alledaagse handelen en de familie. 

Dee omgeving van het huis is in de Westerse samenleving in sterke mate geassocieerd 

mett de privé-sfeer en het gezinsleven (Christensen et al., 2000; James et al., 1998). Door 

dee industriële revolutie is er, ten gevolge van de scheiding van werkplek en huis, 

langzamerhandd een situatie ontstaan waarin het huis de plek werd, geassocieerd met het 

persoonlijkee leven; de plek die privacy garandeert. Het huis is zo de context van het 

familielevenn geworden, wat Allan en Crow (1989, p. 1, op citaat in: Christiansen et al., 

2000,, p. 142) als 'the modern domestic ideal' van ouders en kinderen binnen het nucleaire 

gezinn benoemen. Dit nucleaire gezin is in onze samenleving nog steeds de standaard (zie 

hoofdstukk 3). 

Zoalss in hoofdstuk 3 duidelijk werd, is de opvoedingsnorm in de westerse wereld 

gekoppeldd aan het idee van het opvoeden tot een zelfstandig functionerend individu. Het 

huiss neemt hierbinnen een speciale plaats in. "Through the familial social bonds of care and 

love,, the physical space of the house thus becomes transformed in and through time into a 

'home' ,, the space and place where identities are worked on: children develop their social 

competencee and demonstrate and enact their growing maturity at home and in movements 

inn and away from this space" (Christensen, et al., 2000, p. 143). De fysieke omgeving van 

hett huis valt in deze zin dus samen met een thuis . De eigen kamer reflecteert de gedachte 

datt privacy van individuele gezinsleden van belang is. Aangezien het huis in de westerse 

samenlevingg de fysieke context van het familieleven vormt, is het opvallend dat in een boek 

getiteldd 'Geography of Home' (Bush, 1999) de fysieke ruimtes van jongeren afwezig zijn. 

Naastt de verwevenheid met het gezin is het begrip huis verweven met het gevoel van 

ontologischee zekerheid en de hiermee verbonden privé-sfeer. Literatuur in met name de 

omgevingspsychologiee schetst het huis als privé-domein, als een persoonlijke en 

controleerbaree plaats. Het huis staat daarmee in contrast met openbare ruimte (niet-huis) 

1899 Let op betekenis van het Engelse woord home: thuis (familiekring, gezin); (te) huis (verblijf; hok; huis, 
woning).. Zie uitdrukkingen als: home and dry ~ veilig thuis, of joys of home ~ huiselijke genoegens, of make 
yourselfyourself at home ~ doe alsof je thuis bent (zie Van Dale, derde druk, 1998; Wolters' Woordenboek, twintigste 
druk,, 1990). In de Nederlandse taal is de voornaamste betekenis van huis: bouwwerk of bouwsel dat mensen 
tott woning dient of als zodanig geschikt is. Daarnaast wordt het ook frequent gebruikt in relatie tot de 
bewonerss van iemands woning (zonder dat bepaaldelijk aan een gebouw wordt gedacht) (Van Dale, twaalfde 
uitgave,, 199S). Ook kan het verwijzen naar de bewoners, het huisgezin. Het huis alleen hebben , alleen diuis zijn; 
dandan is het huis te klein, dan gaat hij/zij verschrikkelijk te keer; hij is er ah kind aan huis, wordt behandeld als eigen 
kind.. Interessant: van een Indo Germaanse basis met de betekenis 'bedekken', waarvan ook zijn afgeleid het 
Latijnsee custos (bewaker), het Griekse keuthein (bedekken, verbergen). In het Engels wordt huis als het wijst op 
gebouww als woning vertaalt als house, of residence, building. In de Nederlandse taal wordt „thuis" gebruikt als 
bijwoordd van plaats, 1. naar en tot aan of in zijn huis, woning of woonplaats; 2. in zijn huis of woning, in huis: 
doedoe maar of of je thuis bent, maak 't jee gemakkelijk. Daarnaast thuis, woning waarin iemand woont, soms met de 
bijgedachtee dat men er zich op zijn gemak, niet als een vreemde voelt. Ook thuishaven, (fig.) plaats waar 
iemandd als het ware thuis is. 
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datt als niet te controleren, onzeker, en 'riven with conflict' wordt beschreven (Sibley, 

1995,, p. 129)190. 

Inn hoofdstuk 2 bleek echter dat de geschetste betekenissen van huis niet 'natuurlijk', 

maarr betwistbaar zijn. Zo is er op gewezen dat privacy en openbaarheid transparante 

begrippenn zijn (zie hoofdstuk 3). Privé- en publieke plaatsen kunnen niet zonder meer 

beschouwdd worden als harde tegenovergestelde categorieën. Enerzijds dringt de 

buitenwereldd door in onze privé-wereld — denk aan de televisie of thuiswerken — en 

anderzijdss is ook de privé-sfeer aanwezig in openbare ruimte - denk aan mobiel bellen of 

intiemm gedrag in het publieke domein (zie bijv. Breeuwsma, 2001; Bush, 1999). 

Persoonlijkee levenssfeer en openbaarheid, maar ook veiligheid en avontuur zijn niet 

noodzakelijkerwijss vaststaande identiteiten, gefixeerd in (tijd en) ruimte. De privé-sfeer en 

afzonderingg kunnen in plaats van door ruimte, gedefinieerd worden door tijd, 

bijvoorbeeld:: 's avonds laat, door een specifieke activiteit, zoals lezen, of door geluid in de 

zinn van afwezigheid of juist aanwezigheid van harde muziek. 

Ookk in het onderzoek en publieke debat over onveiligheidsgevoelens en criminaliteit 

neemtt het huis in vergelijking met de openbare ruimte al geruime tijd een minder 

prominentee plaats in. Het merendeel van de in hoofdstuk 3 aangehaalde onderzoeken naar 

spreidingg van onveiligheid en effecten hiervan op het tijdruimtelijk handelen betreft het 

openbaree gebied. Recentelijk is een aantal studies verschenen over huiselijk geweld en 

neemtt huiselijk geweld een steeds prominentere plaats in binnen het publieke debat in 

Nederlandd (Van Dijk et al., 1997)191. Uit onderzoek blijkt dat ongevallen, criminaliteit en 

geweldd in het bijzonder, niet voorbehouden zijn aan het publieke domein en zich wel 

degelijkk uitstrekken tot de huiselijke sfeer en tot binnen de fysieke grenzen van het huis. 

Hoewell rekening moet worden gehouden met onvolkomenheden in de registratie van 

huiselijkk geweld, wijs ik erop dat in Nederland ongeveer één op de vijf kinderen slachtoffer 

wordtt van lichamelijk huiselijk geweld (Van Dijk et al., 1997; vgl. Van Kesteren et al., 

2001). . 

Ookk de constatering, op basis van de literatuurbespreking uit hoofdstuk 3, dat de 

bezorgdheidd van ouders over de veiligheid van hun kinderen hoofdzakelijk verbonden is 

mett openbare ruimte behoeft enige nuancering. De alledaagse praktijk laat zien dat waar 

hett om jonge kinderen gaat deze bezorgdheid ook zichtbaar is in het huis. Er worden niet 

alleenn pogingen gedaan de boze buitenwereld op afstand te houden door middel van 

alarmsystemen,, goede sloten en hekwerken, maar ook wordt er op verschillende wijzen 

getrachtt de veiligheid in huis zelf te vergroten. Katz (2001) constateert in de Amerikaanse 

samenlevingg een toename van 'nannycams'. Dit zijn camera's waarmee ouders op hun 

werkplekk via het internet hun kinderen, op dat moment onder de hoede van de oppas, in 

dee gaten kunnen houden. De 'nannycams' hebben de Nederlandse markt (nog) niet 

veroverd. . 

Sibleyy (199S) wijst er overigens op dat er sprake is van een middenklasse bias in de literatuur over het huis. 
Lett wel huiselijk slaat hier niet op de plek maar op de huiselijke sfeer. 
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Figuu rr  6 .1 Kindveilige producten in de IKEA catalogus 2 0 0 0 

"NOJSIGG speelgoed beer. Met geborduurde, dus kinderveilige, ogen. 30 cm hoog, 7.50" (p. 277); 

"MAL AA  verfset. Bestaat uit: 2 penselen, een palet, 2 schilderpanelen, tekenblok, 3 mengbakjes en 5 tubes gifvrije verf op 
waterbasis,waterbasis, 39.-" (p. 286); 

TROGENN schatkist. Met was afgewerkt massief grenen. Met neerklapbeveiliging, zodat er geen kindervingers beklemd 
raken.raken. 86x45 cm. 500 cm hoog, 149.-" (p. 291); 

"SMIL*"SMIL*  MANE wandlamp van kunststof. Kinderveilig. 96x29 cm. Max. 40 W, 49.- "(p. 295). 
gg door middel van cursivering is door mijzelf aangebracht. 

Behalvee dit voorbeeld uit de Verenigde Staten, worden ook in Nederland maatregelen 

getroffenn om risico's in huis te reduceren. De hekjes, die ouders met jonge kinderen 

plaatsenn boven of onder aan de trap, zijn hiervan een voorbeeld. Een ander voorbeeld 

betreftt de Postbus 51 spotjes die de Nederlandse televisie uitzendt met de waarschuwing 

omm gevaarlijke voorwerpen en chemische stoffen buiten bereik van kinderen te houden. 

Buitenn bereik houden betekent letterlijk op een hoge plaats of achter slot en grendel 

bewaren.. Ook speelgoed en speeltoestellen dienen aan allerlei veiligheidsnormen te 

voldoen.. Deze focus op veiligheid is terug te vinden in de IKE A-catalogus. Behalve 

kinderslotenn en stopcontactbeschermers staan daarin allerlei producten waarbij veiligheid 

eenn belangrijk aspect is (zie figuur 6.1). 

6.2.22 Blnnenjongere n én . . . 

Dee sociaalruimtelijke netwerken van binnenjongeren, zo bleek uit hoofdstuk 5, zijn 

voornamelijkk op het huis gericht. Binnenjongeren ondernemen veel zelfstandige 

activiteitenn thuis, als lezen, televisiekijken en individueel hangen. Maar ook de andere 

onderscheidenn groepen maken in meer of mindere mate gebruik van het huis als 

vrijetijdsdomein.. De pleiners (vooral de spelers), uit-en-thuizers en beschermden zijn net 

alss de binnenjongeren een groot gedeelte van hun tijd thuis te vinden. 

Hoewell binnenjongeren een relatief kleine groep vormen, blijkt uit de enquête 

inderdaadd dat het huis voor een veel grotere groep jongeren als belangrijke 

ontmoetingsplaatss voor vrienden fungeert (zie bijlage V). 

Hett huis fungeert als belangrijke locatie voor meer collectieve activiteiten, zoals het 

samenzijnn met vrienden (en het samenzijn met familie). Het huis als ontmoetingsplek is 

belangrijkerr dan andere plaatsen. Tweederde van de jongeren geeft aan vrienden op de 

eigenn kamer te ontvangen; waar slechts eenderde de straat, een park, veldje, een 

discotheekk of café als plek noemt waar hij of zij vrienden treft (N=489). Uit de interviews 

enn dagboekjes blijkt dat men beduidend meer tijd besteedt aan activiteiten die thuis 

plaatsvindenn dan buitenshuis. Daarnaast zijn er activiteiten die door jongeren niet tot hun 

vrijee tijdsbesteding gerekend worden, maar die wel beslag leggen op een gedeelte van de 

dag,, plaatsvinden in de naschoolse tijd en zich binnenshuis afspelen. Slapen, huiswerk 

maken,, persoonlijke verzorging en huishoudelijke taken zijn hiervan voorbeelden. Kortom, 

eenn groot deel van hun dagelijkse tijd brengen jongeren thuis door. 

Bass is een binnenjongere, zo werd in hoofdstuk 5 duidelijk. Hij woont in een landelijke 

omgevingg net buiten Leek. Bas spendeert veel tijd in en om het huis. Ook Anja is een 

binnenjongere.. Het verhaal van Anja is een andere dan dat van Bas. Zij woont samen met 
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haarr ouders en jongere broertje in een eengezinswoning in de Oosterparkwijk. Haar ouders 

hebbenn weinig geld en hebben niet of nauwelijks scholing genoten. Het gezin kan 

beschrevenn worden als een autoritair gezin. Anja gaat naar een mavo in de stad. De school 

ligtt niet in de directe omgeving van haar huis, dus daar gaat ze dagelijks met de fiets 

naartoe.. Anja vertelt dat ze meteen uit school naar huis moet komen en daar dan eigenlijk 

ookk blijft. Ze tekent veel, kijkt televisie, luistert naar muziek en werkt hard voor school. 

Aff en toe gaat ze met een vriendinnetje (uit de buurt) in de buurt wandelen. Dit gaat 

echterr niet zonder slag of stoot. Anja vertelt dat ze graag meer activiteiten buitenshuis zou 

willenn ondernemen, maar van haar ouders bijna niet naar buiten mag, zeker 's avonds niet. 

Zee heeft het idee dat ze de jongens uit de buurt niet vertrouwen. Zo gek is dit wellicht 

niet,, want ze heeft een bedreigende ervaring gehad met enkele van die jongens. Dingen 

vertellenn aan haar ouders doet ze niet in de vaste overtuiging dat daar ruzie van komt en ze 

dann een algeheel huisarrest opgelegd krijgt. 

Eenn andere reden van de beperkte zelfstandige bewegingsvrijheid van Anja is, dat er in 

hett gezin weinig geld is voor activiteiten buitenshuis. Hoewel dit laatste volgens haar 

relatieff is, aangezien er wel geld aan activiteiten van haar broertje wordt uitgegeven. Niet 

alleenn krijgt hij duurdere cadeaus en zit hij op een sportclub, ook op een andere manier is 

dee zelfstandige bewegingsvrijheid van haar jongere broertje groter: hij mag gaan en komen 

wanneerr hij wil en mocht hij te laat thuis zijn, dan doen de ouders niet eens heel moeilijk, 

verteltt ze. 

Terwijll de sociaalruimtelijke netwerken van Bas en Anja het beste te typeren zijn als die 
vann binnenjongeren, is ook het netwerk van beschermden op het huis gericht. Behalve door 
veell tijd thuis doorbrengen wordt dit profiel gekenmerkt door toezicht op activiteiten 
buitenshuiss en begeleide mobiliteit. Annemieke, het meisje uit Leek, brengt bijvoorbeeld 
graagg veel tijd door met haar familie. Gevraagd naar een beschrijving van de afgelopen 
weekk geeft ze het volgende antwoord: 

/:: Wat doe je normaal in het weekend? 

Annemieke::  "Zaterdagmiddag maak ik huiswerk, zondagmorgen ga ik naar de kerk. Zondagmiddag ook. 
Enn domme spelletjes of zo, fluit. Zaterdagmorgen zit ik de hele morgen in mijn pyjama te niksen, (...) Tja, 
vrijdagmiddagg ben ik meestal op tijd thuis. Ik doe heel graag wat met mijn broertje of zusje. En 
maandagmorgenn ga ik weer naar school. (Meisje, middenklasse, Leek). 

Annemiekee lijkt in haar oriëntatie op het huis op Bas en Anja. Veel activiteiten thuis 
onderneemtt ze alleen of met haar familie en niet met vrienden. De andere meiden uit het 
profiell beschermden zijn meer georiënteerd op vrienden - in de tijd die ze thuis besteden. 
Dee activiteiten strekken zich uit van samen hangen en muziek luisteren tot samen huiswerk 
maken.. De beschermden, en hetzelfde geldt voor de uit-en-thuizers en pleiners, 
onderscheidenn zich van de binnenjongeren door het belangrijker aandeel van beweging 
tussenn uit en thuis: 

/:: Zou jij kunnen beschrijven hoe jouw week van maandagochtend tot zondagavond eruit ziet? 

Rl:Rl: Nou, eerst naar school en dan thuis. Ik ga meestal t.v. kijken. Als ik dan nikst te doen heb, dan [ben 
ik)) de hele dag binnen. Soms ga ik met kameraadjes, gaan we effe iets doen, zoals naar de stad gaan. 
(Jongen,, lagere sociaal-economische status, Oosterparkwijk). 

R2:R2: Nou als ik thuiskom meestal, ga ik eerst gewoon even chips eten, t.v. kijken, boterham eten, film 
kijken.. Meestal ben ik rond nou, 14:00, 15:00 uur vrij. Nou, en dan ga ik, nou gewoon naar buiten. Wel 
huiswerkk maken eerst nog, maar daar ben ik meestal maar een uur mee bezig of zo. Dan ga ik soms t.v. 
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kijken,, als er niks te doen is buiten, als het slecht weer is, dan kijk ik gewoon t.v.. Als het mooi weer is ga 
ikk hem, naar buiten. Met een groepje hier vlakbij. (Jongen, hogere sociale klasse, De Wijert-Zuid). 

6.2.33 Ruimtelijk e verscheidenhei d 
Eenn groot deel van de geënquêteerde jongeren heeft de beschikking over een huis met een 
tuinn (94 procent, N=489). Het niet-beschikken over een tuin hangt samen met de sociaal-
economischee situatie van het gezin en de sociaalruimtelijke omgeving. In Leek en De 
Wijert-Zuidd wonen de geïnterviewde respondenten zonder uitzondering in een 
eengezinswoning.. Ook in het Oosterparkwijk is dit voor een deel van de gezinnen het 
geval.. Hier, en ook in de binnenstad van Groningen, treft men ook etage woningen zonder 
tuinn aan. Over het algemeen genomen is de ruimte in en om het huis in het landelijk gebied 
enn De Wijert-Zuid ruimer dan in de andere voor dit onderzoek geselecteerde gebieden. 

Dee meeste woningen zijn ongeveer als volgt ingedeeld. Ze hebben een woonkamer en 
eenn keuken, of een woonkamer annex woonkeuken, kamers voor de kinderen, een 
slaapkamerr voor de ouders en een studeer- of hobbykamer (meestal voor de man). Grotere 
woningenn hebben nog een extra kamer voor een van de ouders (meestal de vrouw) waar 
jongerenn kunnen computeren, een bijkeuken en soms een extra ruimte voor de jeugd. De 
tuin,, indien aanwezig, wordt steevast als verlengde van het huis gezien. De groeiende 
marktt voor vrije tijd thuis richt zich dan ook niet alleen meer op de slaap- en woonkamer. 
Tuinmeubilair,, een basket, een knutselruimte, een pingpongtafel, een veldje om te 
voetballenn — dat zijn de behoeften waaraan voldaan moet worden. 

Figuu rr  6.2 Woningtypen (N=489) 
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 etagewoning, begane grond 

 etagewoning, boven 

 flatwoning (=etagewoning met lift) 

 anders 

6.33 De betekenis van het huis voor jongeren 
Uitt de interviews komt het beeld naar voren dat het huis afgezien van het kwantitatieve 
tijdsbestedingaspectt een belangrijke 'kwalitatieve' omgeving voor jongeren is. In de 
beschrijving,, die jongeren geven van het dagelijks leven, neemt het huis een centrale plaats 
in.. Tijd thuis is er gewoon. Vrije tijd besteed thuis kan het beste gekarakteriseerd worden 
doorr het gewone, niet bijzondere en weinig avontuurlijke karakter ervan. Dit is ook de 
manierr waarop kinderen over tijd thuis praten. Uit de hierboven geciteerde fragmenten uit 
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dee verhalen van Annemieke en de andere jongeren blijkt dat binnenshuis wordt 

gecontrasteerdd met buitenshuis, en iets doen met niets doen. 

Bovendienn structureert tijd thuis — net als tijd op school — hun overige vrije tijd en 

brengenn ze duidelijk onderscheid aan in activiteiten die binnenshuis en buitenshuis 

plaatsvinden.. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het antwoord van een meisje uit De Wijert op de 

vraag:: kan jij vertellen wat je in je vrije tijd doet? Ze vat de dag als volgt samen: "Na school 

gaga ik eerst naar huis, huiswerk maken, dan ga ik naar de manege, dan kom ik weer naar huis. (..,)" 

Hett avondmaal neemt binnen deze structurering een bijzondere plaats in. Het 

structureertt de activiteiten van jongeren binnenshuis en buitenshuis en vooral de beweging 

hiertussen.. Het avondeten is in veel gezinnen een familiemoment waarvoor kinderen naar 

huiss komen en waarna ze eventueel het huis weer verlaten. Het fungeert ook als de 

scheidslijnn tussen 'verplichte' tijd en 'vrije' tijd. Voor het eten wordt het huiswerk 

gemaakt,, na het eten is het tijd voor de televisie. Theetijd structureert de activiteiten in 

veell gezinnen op een zelfde manier. 

6.3.11 Eigen tij d en eigen ruimt e 
Inn het begin van het hoofdstuk is gewezen op de associatie van het huis met bescherming, 

controle,, familie, 'thuis' en privacy. Daartegenover staat kan de connotatie van niet-huis 

(off openbare ruimte) met individualiteit, onafhankelijkheid en zelfstandige 

bewegingsvrijheid.. Uit de gesprekken met jongeren blijkt echter dat ook of juist het huis 

eenn belangrijke omgeving is waar men de zelfstandige bewegingsruimte vergroot, eigen tijd 

enn eigen ruimte creëert. Solberg (1990 op citaat in: Christiansen et al. 2000, p. 148) laat in 

eenn onderzoek betreffende Noorse kinderen zien dat de tijd die kinderen na schooltijd thuis 

alleenn doorbrengen, voordat de rest van de familie thuiskomt, van belang is voor zowel hun 

perceptiee van controle over hun eigen tijd, als voor hun algemene ervaring van 

onafhankelijkheid.. Het alleen zijn refereert hier aan de afwezigheid van controlerende 

volwassenen.. Dit is interessant omdat deze onafhankelijkheid vaak met openbare ruimte 

wordtt verbonden (Hazekamp, 1985; Lieberg, 1997). 

Christiansenn et al. (ibid.) nuanceren dit beeld en wijzen op het feit dat veel kinderen 

hett niet leuk vinden tijd alleen thuis door te brengen. Jongeren ervaren dit als sociale 

uitsluiting;; uitsluiting van de vriendengroep. De vrijheid om zelf beslissingen aangaande het 

tijdruimtelijkk handelen te nemen waarderen zij echter wel. Dit beeld komt ook naar voren 

uitt de interviews met jongeren in de provincie Groningen. Er zijn echter ook jongeren, die 

eenn boek lezen op de bank of keuvelen met iemand in hun eigen kamer in de afwezigheid 

vann anderen, appreciëren. De keuzevrijheid blijkt een belangrijk element in het al dan niet 

waarderenn van het alleen zijn en in het al dan niet opvatten van dit alleen zijn als sociale 

uitsluiting.. In veel gevallen zou men beter kunnen spreken van (zelf-uitsluiting of) 

terugtrekkenn op jezelf. 

Hett huis is een belangrijke omgeving waar kinderen leren hun eigen tijd te creëren. 

Doorr het gebruik van ruimten in huis als de woonkamer en de eigen kamer, wordt men 

zichh bewust van de grenzen van eigen tijd en eigen ruimte (vgl. Christiansen et al., 2000; 

Sibley,, 1995). Jongeren creëren eigen tijd uit 'familietijd' door zich in verschillende 

ruimtenn van het huis te begeven. Het beschikken over een eigen plaats zoals een eigen 
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kamerr facilieert het creëren van eigen tijd. De volgende jongen beschrijft hoe hij soms 

vroegg naar 'bed gaat', maar nog niet gaat slapen: 

Rl:Rl: (...) of als ik vroeg moet slapen, dan gebeurt dat vaak niet. Dan ga je gewoon vroeg naar boven en dan 
gaa je boven nog liggen lezen of televisie kijken of zo. (Jongen, middenklasse, Leek). 

Opp dezelfde wijze eigenen jongeren zichzelf ruimte toe door flexibel met de tijd om te 

gaan.. Zo is in het geval van Naomi bijvoorbeeld de woonkamer duidelijk geassocieerd met 

dee familie, maar alleen op bepaalde momenten. Net uit school, als haar ouders nog niet 

thuiss zijn, kruipt ze op de bank voor de televisie en geniet van haar eigen tijd en ruimte. 

Opp het moment dat haar ouders thuis komen, verplaatst zij zich naar boven naar haar eigen 

kamer,, zoals haar moeder vertelt: 

ChrisChris Seilfcema: Ehm, naar school gaan (gelach). Nou ze volleybalt, twee dagen in de week moet ze naar 
volleybal,, op maandag en op vrijdag. En ehm, voor de rest van de week, als ze thuiskomt uit school, dan 
gaatt ze naar boven. Dan gaat ze eerst, gaat ze tien plakken brood smeren en dan ehm, gaat ze naar boven. 
Vaakk neemt ze dat mee. Ze gaat hier [in de woonkamer] ehm, als ze alleen is, gaat ze tv kijken en zet ze 
muziekzenderss op. En als ik thuiskom, gaat ze vaak naar boven, dan gaat ze boven verder kijken. En dan 
gaatt ze op haar kamer, ja, dingetjes doen voor zichzelf denk ik. Ze zit wel veel op haar kamer hoor, om, ik 
denkk gewoon om alleen te zijn. En dingen te doen die niet iedereen mag zien. Op haar bed ofzo. Het is 
gewoon,, ze wil gewoon haar privacy. Dus. (Moeder van Naomi, lagere sociale klasse, Leek). 

Dee eigen kamer fungeert als toevluchtsoord om aan de controle van ouders te ontvluchten. 

Ditt blijkt uit de woorden van de moeder van Naomi, maar in andere gesprekken geven 

jongerenn dit zelf aan. 

Dezee eigen kamer, en daaraan gerelateerd eigen tijd, draagt bij aan een gevoel van 

onafhankelijkheid.. De onafhankelijkheid, het even buiten het gezin en daarmee buiten de 

controlee van volwassenen staan, wordt mogelijk gemaakt door een territoriale en 

tijdsstrategie.. Meer concreet, het zich verplaatsen van de ene ruimte naar de andere en 

flexibell omgaan met tijd. 

Hoewell ik er eerder op wees dat het alleen zijn door sociale uitsluiting als negatief 

wordtt ervaren, wordt zich afzonderen niet als negatief ervaren. Het verschil tussen sociale 

uitsluitingg en dit 'terugtrekken op jezelf is belangrijk en maakt 'eigen tijd en eigen ruimte' 

tott dubbelzinnige begrippen (vgl. Christiansen et al., 2000). Bovendien komt hier nog bij, 

zoalss in paragraaf 6.4 duidelijk zal worden, dat jongeren door hun ouders ook naar hun 

eigenn ruimte kunnen worden verwezen bij wijze van straf. Deze territoriale strategie om 

socialee conflicten op te lossen verwijst opnieuw naar sociale uitsluiting en niet naar 

zelfuitsluitingg of afzondering. 

Dee beweging tussen in huis en uit huis kan door het bezit van een eigen sleutel 

bijdragenn aan een gevoel van zelfstandigheid. Driekwart van de geënquêteerde jongeren 

draagtt een eigen sleutel bij zich. Slechts tien procent gaf aan niet in het bezit te zijn van een 

eigenn huissleutel. De resterende groep heeft geen sleutel nodig om het huis in te komen en 

kentt in die zin dezelfde zelfstandigheid als de eerste groep. Voor deze kinderen hangt een 

touwtjee uit de brievenbus — zoals in de stedelijke Oosterparkwijk voorkomt; ook gaat de 

achterdeurr niet op slot of ligt er een sleutel verborgen onder een steen of de deurmat, zoals 

inn de dorpen gebruikelijk is. 
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DEE EIGEN KAMER VOOR ONAFHANKELIJKHEID 

"Particularlyy when a child has been given its own bedroom, then die space may be appropriated, 
transformedd and the boundaries secured by marking that space as its own." (Sibley, 199S, p. 133). 

Dee kamer met alle objecten is duidelijk de persoonlijke eigen ruimte. Zoals te verwachten 

wass gezien de geschetste ontwikkelingen van toegenomen welvaart, zelfstandigheid en 

ruimte,, hebben op een enkel uitzondering na, alle jongeren in dit onderzoek een eigen 

kamerr (97 procent). Toch is er een groep jongeren, met name allochtone jongeren in de 

grotee steden — niet gerepresenteerd in dit onderzoek — die niet over een eigen kamer 

beschikken,, maar deze delen met broers en zussen. Sibley (1995, p. 132) wijst er terecht 

opp dat het de middenklasse is die geen gebrek aan ruimte in huis heeft. Daarnaast heb ik er 

inn paragraaf 6.2.3 op gewezen dat het beschikken over ruimte in huis afhankelijk is van de 

plaatss waar men woont. 

Dee kamers zijn in vergelijking met andere kamers in het huis relatief klein. Als er 

sprakee is van een eengezinswoning is de kamer vaak op de bovenste verdieping gesitueerd 

naastt de kamers van broertjes of zusjes en de slaapkamer van de ouders. Een bed, kast 

bureauu of tafel maken deel uit van bijna elke kamer. Een luie stoel of een bankje zijn op 

veell kamers te vinden. Ook een radio/cassetterecorder en/of cd-speler horen zo ongeveer 

tott de standaarduitrusting van een tienerkamer. De helft van de jongeren heeft een eigen 

televisie,, eenderde een computer (zie tabel 6.1). De kamers zijn aangekleed met talloze 

posterss van popidolen en filmsterren, sporters, dieren, auto's, flyers van houseparty's 

enzovoorts. . 

Tabell  6.1 Objecten in de eigen kamer, in procenten (N=489) 
Objectenn Aanwezig {%) Niet aanwezig op de eigen kamer (%~ 
Radioo en/of cassette recorder 55 Ï2~ 
Cd-spelerr 89 11 
Televisiee 51 49 
Computerr 33 67 
Cd'ss 92 8 
Boekenn 96 4 
Tafell en/of bureau 97 3 
Bankjee en/of gemakkelijke stoel(en) 77 23 
Telefoonn 15 85 

Err zijn wel degelijk verschillen zichtbaar in de inrichting van kamers en de mate waarin 

dezee inrichting bijdraagt aan het bestendigen van grenzen tussen eigen ruimte en andere 

ruimten.. Veel jongeren hebben aandacht geschonken aan de decoratie van hun kamer. Op 

dezee wijze hebben ze hun eigen identiteit in de kamer tot uitdrukking weten te brengen. 

Somss zijn er zelfs opschriften op de deur met teksten als: betreden op eigen risico of 

verbodenn toegang. Niet in alle gevallen is dit het geval. Soms heeft de eigen kamer weinig 

eigens,, zodat hij zich niet of nauwelijks onderscheidt van de rest van het huis. Maar vaak 

komtt de leefstijloriëntatie van jongeren duidelijk tot uitdrukking in de eigen ruimte. De 

gerichtheidd op uitgaan, leeftijdgenoten en muziek is bij stappers en uit-en-tliuizers zichtbaar 

inn de aanwezigheid van een gezellige zithoek, flyers, lege alcoholflesjes en uitgestalde 

geurtjess en make-up en de afwezigheid van knuffeldieren en kinderposters. 

Err zijn in de profielen echter duidelijk genderverschillen. Zowel een 'boys bedroom 

culture'' als een 'girls bedroom culture' zijn te onderscheiden. Jongenskamers zien er over 

hett algemeen genomen minder knus uit. De kamers van meiden zijn meer gedecoreerd. 
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Ookk de killere kleurstelling van de jongenskamers draagt bij aan de afwezigheid van dit 

gevoell van knusheid. In meisjeskamers bevinden zich meer frutsels als knuffels, allerlei 

make-upspulletjess en een spiegel, of een verzameling flesjes van mixdrankjes als Pasoa, 

Bacardii breezer of Feigling. Waar bij jongens een grote Britney Spears of een Ferrari 

sportautoo aan de muur is geprikt, is het bij meisjes een veelheid aan posters met vooral 

mannelijkee popidolen als Thake That, of met pony's. Bij jongens is, indien aanwezig, de 

computerr of een groot muziekinstrument het centrale element in de kamer. Er past niets 

anderss op het bureau en de stoelen zijn rond dit object gerangschikt. Meiden hebben de 

ruimtee zo ingedeeld en gedecoreerd dat er te hangen valt; kussens op een bed en een luie 

stoell creëren een zithoek. De genderidentiteiten van kamers blijken ook uit ander 

onderzoek.. De genderverschillen, die op allerlei manieren in het interieur van 

kinderkamerss herkenbaar zijn, blijken bijvoorbeeld uit het werk van Cieraad (199S)19 . 

Ookk sociaal-economische verschillen hebben hun uitstraling in kinderkamers. Het gaat 

dann niet zozeer om de aanwezigheid van bepaalde materiële objecten zoals een televisie, 

maarr om de luxe van de inrichting en de grootte van de kamer. Is de nieuwste IKEA trend 

zichtbaarr in het interieur of zijn de meubels overgenomen van oudere broers en zusters? 

Voorbeeldenn van hoge sociaal-economische status bevinden zich in De Wijert en de 

binnenstadd van Groningen. Een veertienjarig meisje dat in een vrijstaand huis aan de groene 

randd van De Wijert woont, vormt een extreem voorbeeld. Haar kamer, ruim opgezet en 

luxueuss ingericht, bevindt zich op de eerste verdieping van het huis. Niet alleen heeft ze de 

beschikkingg over deze ruime kamer met balkon, de hele verdieping is van haar en haar 

broer.. Een eigen keuken, disco en poolgelegenheid horen erbij. Het contact met haar 

ouderss verloopt in eerste instantie via de huistelefoon. 

Eenn extreem voorbeeld van een kinderkamer van een jongere getypeerd door een lage 

sociaal-economischee status betreft de kamer van de pleiner Remco. Zijn kamer is een heel 

klein,, donker, onverzorgd en vies. Het is een kamer die weinig eigens heeft en zich niet 

onderscheidtt van de rest van het huis. Er is veel troep. Afgezien van een oud bed waarvan 

dee matras, als je erop zit of ligt, de grond bijna raakt, zijn er geen andere meubels. Er staat 

eenn leeg bierkratje dat als stoel voor het interview dient. Het behang komt van de muur. 

Posterss zijn er niet of nauwelijks. 

Niett alleen in de interieurs, maar ook wat betreft het tijdruimtelijk handelen in de eigen 

kamerr (en andere ruimtes in het huis) zijn verschillen waar te nemen. Een oriëntatie van 

jongenss op 'technische-sportieve' vrijetijdsactiviteiten (vgl. Lieberg, 1997; Niphuis-Nell, 

1992;; Zeijl, 2000) en van meisjes op sociale activiteiten, zoals samenzijn om het samenzijn, 

wordtt vertaald in het tijdruimtelijk handelen in huis. Meisjes maken vaker gebruik van hun 

kamerr om vriendinnen te ontmoeten. Hetzelfde geldt voor jongeren gekenmerkt door een 

hogeree sociaal-economische status in vergelijking met jongeren met een lagere sociaal-

economischee status (zie bijlage V en hoofdstuk 5). Jongens hebben bijvoorbeeld significant 

vakerr een computer op hun kamer dan meisjes . Van de jongens heeft 52 procent een 

Niett alleen de kinderkamers zijn doordrongen van genderidentiteiten. Deze zijn ook aanwezig in de eerder 
aangehaaldee IKEA-gids. 
1933 Cramer's V/ Phi=0.376. Sign.=0.000. N~489. 
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computerr op de kamer. Zestien procent van de meiden heeft een computer op de kamer. 

Err zijn meer jongens zoals Remco, wiens huiselijk leven grotendeels bestaat uit playstation 

enn de televisie, die aangeven veel te computeren en veel tijd voor de televisie door te 

brengen. . 

Afgezienn van verschillen in het gebruik van de eigen kamer levert de verhouding tussen 

hett gebruik van de eigen kamer en andere ruimten in het huis een heterogeen beeld op. 

Sommigee uit-en-thuizers, pleiners, en beschermden lijken op Naomi. Zoals we eerder 

hebbenn gezien, zit Naomi veel op haar eigen kamer. Alleen als er niemand thuis is, verblijft 

zee graag beneden in de woonkamer voor de televisie. Daarnaast zijn er jongeren die zowel 

graagg in de woonkamer als in de eigen kamer verblijven. Hun tijdruimtelijk handelen in 

huiss wordt gekenmerkt door beweging tussen de verschillende ruimten. 

Ferriee is een jongen die 'zowel beneden als boven' zit. Boven maakt hij zijn huiswerk 

omdatt het moet van zijn ouders, want beneden waar zijn jongere broertje en zusje 

aanwezigg zijn, is het te rumoerig. Boven speelt hij met zijn computer of kijkt hij voor het 

slapenn gaan nog even televisie. De aanwezigheid van anderen en objecten bepalen 

verplaatsingenn in huis. Ten slotte zijn er jongeren die het grootste gedeelte van hun tijd in 

dee gemeenschappelijke ruimtes van het huis doorbrengen — beneden. Hun 'eigen' kamer 

doett voornamelijk dienst als slaapkamer. 

Err liggen verschillende redenen ten grondslag aan het gebruik van de eigen kamer. 

Somss vindt men de woonkamer te rumoerig vanwege de aanwezigheid van ouders of 

broertjess en zusjes. Of men vindt het juist gezelliger in de woonkamer. Het zich 

terugtrekkenn op de eigen kamer gaat soms gepaard met emoties. De eigen kamer is in elk 

gevall duidelijk verbonden met de notie van privé-sfeer. Als Frederiek bijvoorbeeld ergens 

meee zit, trekt ze zich terug en gaat ze boven op haar eigen kamer zitten. Ze neemt dan iets 

tee drinken mee naar boven en zondert zich tijdelijk af (van haar vriendengroep en haar 

ouders). . 

TUSSENN FAMILIETIJD EN CONTROLE 

Dee jongeren erkennen in hun verhalen ook dat het huis het idee van een thuis als 

familieplekk symboliseert en materialiseert. Dit lijkt in overeenstemming met onderzoek 

vann Christiansen et al. (2000) onder 10-, 11- en 12-jarigen over de wijze waarop zij 

gezinstijdd construeren. Deze auteurs laten zien dat: "Such data, drawing as it does on spatial 

concepts,, reveals the extent to which the home (as a concept as well as a physical space) is 

integrall to children's notions of family time and is as much, or even more, enacted in 

everydayy comings and goings as it is constituted through special events or times." (p. 147). 

Hett huis en 'thuis' zijn verbonden met familie. Vaak zijn kind, ouders en broertjes of zusjes 

samenn en delen zij dezelfde ruimtes in het huis. Dit wordt zoals Christiansen et al. (p. 146) 

hett verwoorden, niet zozeer getypeerd door kinderen als 'doing things as a family' maar als 

'doingg something with one's family'. Uit de interviews blijkt dat bepaalde momenten van 

samenzijnn in dezelfde ruimte, zoals bij het avondeten, theedrinken, een spelletje spelen en 

televisiekijken,, typische voorbeelden zijn van 'doing something with one's family'. 

Verschillendee jongeren geven aan in de kamer met hun familie een spelletje te doen of 

televisiee te kijken, ook al hebben ze een televisie op de eigen kamer. 
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Daarnaastt vinden deze activiteiten niet altijd uitsluitend in de familiekring plaats. 

Verschillendee jongeren vertellen dat op een vrijdag of zaterdagavond de vriendengroep 

langss komt en samen met de ouders thuis een videofilm kijken. Sabine zegt hierover: 

Ssblne-.Ssblne-. Ja, gewoon als we met zijn allen zijn dan gaan we een videofilm bekijken, dat is ook heel gezellig. 
Datt is ook echt heel leuk. Dan zijn we ook met zijn achten of negenen en dat is ook heel gezellig. (...). 

I:I:  En waar zijn je ouders dan? 

Sabine:Sabine: De ouders zitten er gewoon bij meestal. Laatst ook, toen keken we met onze ouders een film en 
toenn wilden die anderen graag iets met z'n allen doen. 'Nou, dan kan ik wel even vragen of jullie erbij 
mogenn zitten', en dat mocht toen, dus meestal zitten mijn ouders er ook gewoon bij en dat vinden ze ook 
helemaall niet erg. Ze hebben liever dat we thuis zijn, dan ergens anders op straat. Dat vinden ze juist ook 
gezellig.. (Meisje, middenklasse, Oosterparkwijk) 

Ditt betekent dat onderzoek, dat er op voorhand van uitgaat dat het ondernemen van 

activiteitenn samen met vrienden de afwezigheid van ouders impliceert, kritisch bekeken 

moett worden. 

Dezee tijd, die doorgebracht wordt met de familie, moet niet altijd worden gelijkgesteld 

aann harmonieuze tijd. In verschillende interviews komt naar voren dat er tijdens het 

televisiekijkenn wel degelijk confrontaties plaatsvinden. Voorbeelden zijn het gevecht om de 

afstandsbedieningg om de zenderkeuze te kunnen bepalen of de strijd om de fysieke plek in 

dee ruimte. Banken en stoelen hebben in sommige gezinnen een informele eigenaar. Ook de 

plekk op de bank kent vaak een eigen zitgeschiedenis. 

Verderr zijn er natuurlijk de conflicten die kunnen optreden rond de taakverdeling 

tussenn de gezinsleden aangaande huishoudelijke klussen. Hierop zal ik in de laatste 

paragraaff terugkomen. 

Hett met ouders, broers en zussen delen van dezelfde ruimte gaat gepaard met regulatie 

vann het tijdruimtelijk handelen van jongeren. In huis is vaak in sterkere mate dan in andere 

vrijetijdsdomeinenn het controlerende oog van ouders aanwezig. In het geval van Naomi, 

eenn uit-en-thuizer, werd al duidelijk dat ze dit toezicht van haar ouders liever kwijt dan rijk 

iss en vandaar dat ze zich letterlijk verplaatst in de ruimtes van het huis. In de laatste 

paragraaff zal meer aandacht worden besteed aan de interactie tussen ouders en kinderen en 

dee dialectische relatie met de ruimteverdeling in het huis. De wijze waarop ouders het 

tijdruimtelijkk handelen van jongeren binnenshuis beïnvloeden, blijkt ook uit de andere 

profielen.. Het volgende gespreksfragment laat dit zien: 

/:: Wat doe je dan als je gewoon thuis bent? 

Rl:Rl: Video kijken, ten eerste een heleboel kletsen. Op mijn school zitten niet echt heel veel echt goede 
vriendinnen,, waarmee ik ook de stad in ga. Er is gewoon een goede vriendin en nog gewoon een paar. Of 
wee gaan een film kijken of zo. Laatst hebben we wat gebakken, weet je wel, een appeltaart. 

/:: Waar ben je dan meestal in huis? Is dat op je slaapkamer? 

RlRl:: Nee. In de kamer altijd. Bij mij en bij hen ook altijd eigenlijk. 

/:: Weet je ook waarom je altijd voor de kamer kiest? 

Rl:Rl: Bij mij omdat het er warmer is. Nee, ik weet niet. In de kamer zitten we altijd met wat chips tv te 
kijken,, ofte kletsen of zo. Ik zit hier ook wel, maar de kamer is toch wat gezelliger, wat huiselijker. 

1:1: Wat doe je hier op je kamer bijvoorbeeld? 

Rl:Rl: Als mijn moeder er is, dan ga ik altijd hier (op mijn eigen kamer] zitten. 

/:: Dus je wilt wel de kamer voor je alleen en als dat niet kan, dan ga je hier zitten? 

Rl:Rl: Ja. (Meisje, middenklasse, Binnenstad). 
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6.3.22 Ontevrede n uK-en-thuizer s 
Tijdd thuis is niet alleen een vrije keuze, zoals uit het verhaal van Anja, een binnenjongere, 

blijkt.. Er zijn meer meiden als Anja die naar eigen zeggen meer tijd buitenshuis zouden 

spenderen.. Zij zijn niet enkel in het profiel binnenjongeren zichtbaar, maar ook in het 

profiell 'uit-en-thuizers'. Binnen deze groep uit-en-thuizers bevindt zich een clubje meiden 

uitt lagere-middenklassen, dat minder (zelfstandige) bewegingsvrijheid geniet dan het zou 

willen,, men zou de meiden 'ontevreden uit-en-thuizers' kunnen noemen. 

Watt betreft de sociaalruimtelijke oriëntatie zijn het stappers, maar noodgedwongen zijn 

zee veel op zichzelf - op de eigen kamer - (binnenshuis) te vinden. Daar kijken ze t.v., 

luisterenn ze muziek, maar ze grijpen elke gelegenheid aan om met leeftijdgenoten samen te 

zijnn op straat, in een snackbar of in de disco. Deze meiden ervaren veel restricties ten 

aanzienn van hun tijdruimtelijk handelen. Naomi is een goed voorbeeld van een ontevreden 

uit-en-thuizer. . 

NaomiNaomi  is een meisje van vijftien. Ze woont sinds een aantal jaren in een rijtjeshuis in Leek. Ze gaat niet naar school in 
Leek,Leek, maar volgt een vmbo in een dorp in de omgeving. Hiervoor moet ze dagelijks een behoorlijk eind fietsen. Het liefst 
fietstfietst ze met andere jongeren. Ze blijft gerust wat langer op school hangen om gezamenlijk terug te kunnen fietsen. Een 
deeldeel van haar dagelijks leven speelt zich af in Leek, een ander deel in de omgeving van haar school. Behalve de school 
heeftheeft ze in dit naburige dorp de school haar hartsvriendin wonen en gaat ze naar een sportvereniging en disco. Door de 
weekweek is ze veel thuis. Ze zit of op haar eigen kamer of beneden in de woonkamer televisie te kijken, muziek te luisteren, te 
hangenhangen of te computeren. De plaats wordt bepaald door het feit of haar ouders wel of niet thuis zijn. In het eerste gevat 
verkiestverkiest ze meestal haar eigen kamer, boven. Maar omdat haar ouders beiden werken, is ze ook vaak alleen thuis met 
haarhaar broertje en vermaken ze zichzelf in de woonkamer, beneden, achter de grote televisie. Als het even kan, gaat ze na 
hethet eten nog even bij een vriendin langs en kletsen met vrienden die in een groep op straat hangen. Dit laatste mogen 
haarhaar ouders niet weten, omdat ze het niet goed vinden dat ze met deze groep jongens omgaat Onder het mom van „even 
langslangs het vriendinnetje" doet ze wel meer dingen waarvan ze vermoedt dat haar ouders dat niet goed vinden. Zo gaat ze 
welwel eens naar een soort 'privé'-jeugdsoos ofwel de garagesoos, waar weer andere jongeren samenkomen of naar een 
plattelandsdiscotheekplattelandsdiscotheek in een naburig dorp. De disco bezoekt ze het liefst een paar keer per maand. Na de sporttraining op 
vrijdagvrijdag blijft ze vaak slapen bij haar vriendinnetje. Samen met haar en anderen gaat ze dan op stap. Op andere 
weekenddagenweekenddagen wordt er in gezinsverband naar de televisie gekeken. Al met al heeft Naomi het gevoel dat ze door haar 
oudersouders behoorlijk wordt beperkt in haar bewegingsvrijheid. Ze maakt een ongelukkige indruk en je krijgt het idee dat het 
bevechtenbevechten van een zelfstandig sociaalruimtelijk netwerk vaak conflicten oplevert. 

6.3.33 De buitenwerel d In hul s 

Televisiee en webplekken vormen het alternatief voor de fysieke ruimte die voorheen vooral 

ervarenn werd door verblijf in de buurt. De ervaring met andere plaatsen en andere tijden 

vindtt plaats vanuit huis. Het huis verliest in deze zin haar gesloten karakter. Dit heeft 

consequentiess voor de ervaring van veiligheid en avontuur. De vragen in de interviews en 

enquêtess zijn niet specifiek gericht op het achterhalen van ervaringen met de nieuwe 

ruimtelijkee categorieën van het 'world wide web' . Toch sta ik hier kort stil bij deze nieuwe 

dimensiess van tijd en ruimte. 

Naastt het ontmoeten van vrienden in fysiek ruimtelijke zin, wordt de telefoon 

veelvuldigg gebruikt om met vrienden te communiceren. Dit gebeurt vaak vanuit huis. 

Hoewell het mobiele telefoongebruik drastisch toeneemt, belden in 1999 veel jongeren 

vanuitt huis. Overigens zijn er grote verschillen tussen jongens en meisjes in hun belgedrag. 

Niett alleen bellen meisjes veel vaker, ook bellen zij langer194. Een kleine groep heeft ook 

Waarr 34 procent van de jongens aangeeft minder dan 1 keer per week te bellen (hierbinnen zelfs 19 procent 
'zeldenn of nooit'), geeft slechts 6 procent van de meisjes aan 'minder dan 1 keer per week te bellen met 
vriendenn en of vriendinnen. Een groter deel van de meisjes (38 procent) geeft daarentegen aan 1 keer per dag 
off vaker te bellen (waarvan 21 procent 'vaker dan 1 keer per dag') dan van de jongens (18 procent). (Chi-
kwadraatt toets: sign..000, Cramer's V .394). Van de meisjes geeft verder bijvoorbeeld 59 procent aan de 
laatstee keer langer dan een kwartier gebeld te hebben (waarvan 24 procent langer dan een halfuur). Van de 
jongenss heeft slechts 14 procent de laatste keer langer dan een kwartier gebeld. 44 procent van de jongens heeft 
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eenn eigen telefoon op de kamer (15 procent). De telefoon maakt het mogelijk activiteiten 

diee eerder op de dag op een specifiek ruimtelijke locatie hebben plaatsgevonden voort te 

zettenn op een later tijdstip en onder andere ruimtelijke condities. Een activiteit wordt zo in 

tijdd en ruimte uitgerekt. De mobiele telefoon is wat dit betreft (helemaal) belangrijk voor 

dee ervaring die jongeren hebben met tijd en ruimte. 

Dezelfdee veranderingen treden op door tijdsbesteding op webstekken. Hoewel 

internettenn aan belang wint (Valentine & Holloway, 2002; vgl. Huysmans & De Haan, 

2001),, is het voor de Groningse jongeren in 1999 als manier om contacten te leggen en te 

onderhoudenn voor slechts een enkeling van belang. Slechts zeventien procent van de 

jongerenn onderhoudt contact met vrienden via een personal computer met 

internetaansluiting,, waarvan voor elf procent geldt dat dit vaker dan een keer per week het 

gevall is. Het zijn het de jongens die beduidend vaker dan meisjes aangeven het internet als 

eenn dergelijke ontmoetingsplek te gebruiken . De snelle ontwikkelingen op dit terrein 

makenn dat de gepresenteerde cijfers een verouderd beeld geven. Wel blijkt dat de toegang 

tott webplekken ongelijk is. Naast genderverschillen, zijn er verschillen zichtbaar naar 

sociaal-economischee status. Gezinnen met een lage sociaal-economische status hebben 

minderr vaak de beschikking over een personal computer met internet verbinding (De Haan 

&& Van den Broek, 2000; Huysmans & De Haan, 2001). 

AlAl deze ontwikkelingen ontwrichten het 'gesloten' karakter van het huis. Met het in 

huiss halen van activiteiten op andere tijden en van andere plaatsen is ook de constructie van 

hett huis als veilige en alledaagse plek veranderd. Het kijken naar spannende televisie of 

videofilmss en surfen op het web kunnen als avontuur worden gedefinieerd. 

6.3.44 'Al s de kat van hul s Is danse n de muizen ' 
Hett alledaagse karakter van thuisdoorgebrachte tijd kan ook op andere manieren omslaan in 

avontuur.. Het duidelijkst is dit zichtbaar in de wijze waarop jongeren spreken over tijd 

alleenn thuis. Tijd alleen thuis is kostbaar. Tijd alleen thuis is de tijd dat ouders er niet zijn. 

Overr broers en zussen wordt niet gesproken. Ouders zijn wel eens een avondje weg, maar 

eenn dag en een nacht is zeer uitzonderlijk. Een langere periode alleen diuis, in de zin van 

eenn dag en nacht of zelfs een heel weekend, wordt op verschillende manieren als spannend 

beschouwd. . 

Alss de ouders niet thuis zijn, is het huis binnen de kortste keren omgebouwd tot 

feesttent.. De identiteit van het huis, met name de woonkamer, is gedurende deze tijd een 

geheell andere dan de tijd er voor en er na. Harde muziek, spannende films, drank (en 

drugs)) en ordeloosheid horen hierbij. Alleen thuis zijn vervangt voor bepaalde uit-en-

thuizerss en beschermden (jongeren die weinig uitgaan maar dit graag vaker zouden willen) 

hett uitgaan. Het verhaal van Sabine geeft hiervan een indruk. Ze heeft net in geuren en 

kleurenn verteld dat ze een keertje is uitgeweest 'in de stad' met haar zus: 

I:I:  En ga je ook wel eens ergens anders naartoe? 

dee laatste keer daarentegen S minuten of korter gebeld, waar dit bij de meisjes slechts 14 procent bedraagt. 
(Chi-kwadraatt toets: sign..000, Cramer's V .553). 
1955 Waar 16 procent van de jongens aangeeft minimaal 1 keer per week via het Internet contact te onderhouden 
mett vrienden, is dit voor 6 procent van de meiden het geval (Chi-kwadraat toets: sign..001, Cramer's V .192). 
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SsblM:SsblM: Nee, nu nog niet. Soms... we hebben zeg maar een groepje in onze buurt en als er iemand alleen 
thuiss is, dan gaan we daar met z'n allen heen en dan gaan we daar een film kijken. Maar ik ga niet echt heel 
veell uit. 

Eenn enge film helpt het 'saaie' alledaagse karakter van het huis te verlichten: 

Sabine:Sabine: (...). Dan gaan we met zijn allen enge films kijken ofzo en dan begint iedereen ineens te gillen ofzo. 
Datt is heel gezellig, Dat doen we ook wel vaker. 

Verderr laat ze zien dat een weekendje alleen thuis niet betekent dat het uit de hand 

loopt.. Hoewel in dit geval de buren wel kwamen klagen vanwege geluidshinder, is een 

verantwoordelijkheidsgevoell bij de jongeren wel degelijk aanwezig. Alleen thuis zijn, 

wordtt bovendien aangewend om ouders duidelijk te maken dat men in staat is voor zichzelf 

tee zorgen, in de hoop dat dit in de toekomst ook op andere terreinen verruiming van de 

zelfstandigee bewegingsvrijheid met zich meebrengt. Het presenteren van een halve 

waarheidd wordt hierbij overigens niet geschuwd. Doelbewust worden bepaalde 

gebeurtenissenn voor de ouders verzwegen en andere uitvergroot. De wanorde, die 

bijdraagtt aan een gevoel van eigen tijd en eigen ruimte, wordt zeer bewust ongedaan 

gemaaktt voordat de ouders thuiskomen: 

Ssblne.Ssblne. Laatst mocht ik dan eindelijk een keer een weekend alleen thuis zijn. Daar hebben we wel heel 
langg over doorgedramd, dat we een weekendje alleen diuis mochten blijven. 

/:: Was dat voor het eerst? 

Sabine:Sabine: Ja, echt drie dagen helemaal alleen. Ze waren in het buitenland, [bij] familie. 

/:: En wat hebben jullie gedaan? 

Sabine:Sabine: Gewoon twee films gekeken hier met zijn allen, gezellig. We hadden geen drank op, geen weed. En 
datt vinden mijn ouders toch niet goed. 

/:: Dus dat ging wel goed? 

Sabine:Sabine: Ja, dat ging goed. Ze hadden allemaal heel goed naar ons geluisterd. Je mag wel blowen, maar niet 
inn of om ons huis, dus je gaat maar ergens anders heen, dan mag je het rustig doen. En niet te veel drank. 

/:: Hadden zij drank meegenomen? 

Sabine:Sabine: Ze hadden apfelcorn mee en tropical-drank en een paar biertjes voor de jongens dan. 

/:: En zondag? 

Sabine;Sabine; Zondag ben ik naar de verzorgpony'tjes geweest, maar ook niet te lang, want mijn ouders kwamen 
weerr thuis. Halfeen weer thuis. En toen kwam de vriend van mijn zus. En toen kwamen mijn ouders thuis, 
'oh,, wat is het hier netjes' [woorden ouders). We hadden alle spullen ook keurig opgeruimd (...). 

Naastt dit tijdelijk ombouwen van het huis tot 'disco' als de ouders weg zijn, blijkt dit 

ookk structureel vorm te krijgen. Verschillende jongeren die buiten de stad wonen spreken 

overr een eigen jeugdhonk aan huis bij vrienden uit de buurt196. Frederiek vertelt: 

/:: Kan je vertellen wat je in je vrije tijd doet? 

FrOdOrtek:FrOdOrtek: Nou, ik kom uit school, en ik ga eerst aan mijn huiswerk beginnen. En dan ga ik ehm, naar 
watt vrienden toe, waar we een eigen jeugdhonk hebben. Dat hebben we zelf opgericht. Daar zit ik 's 
avondss altijd. Kan je t.v. kijken en hem, muziek draaien enzo. Dat is heel gezellig. 

/:: Hoeveel mensen zijn daar? 

Frederiek:Frederiek: Een stuk of vijftien. 

1966 Jeugdhonk aan huis is genoemd door ongeveer acht respondenten. Het gaat om meerdere locaties. Drie 
respondentenn hebben er zelf een én uit de verhalen blijkt dat er nog een aantal locaties is bij jongeren thuis, die 
niett voor dit onderzoek benaderd zijn. 
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I:I:  En zijn dat allemaal vrienden? 

Frederick:Frederick: Ja. 

/:: Waar is dat? 

Frederick:Frederick: Ehm hier op de weg. Hierachter. Hebben wij ehm, bij mensen in huis. Ja, en bij een jongen, 
achterr 't huis, hadden ze een garage over. En daar hebben we dat gemaakt. 

I:I:  En hoe ziet dat eruit? 

Frederick:Frederick: Ehm, nou, discolampen, een draaitafel, banken, stoelen, tafel, t.v., ehm, posters aan de muren, 
discolampenn hangen aan de muren. Verder kan ik er niet zoveel over zeggen. 

Naastt dit avontuurlijke aspect, heeft alleen thuis zijn een onveilige kant. Een aantal 
jongeren,, met name meisjes geeft, hoewel hier niet expliciet naar gevraagd is, in de 
interviewss aan zich onveilig te voelen als ze een avond of weekendje alleen thuis zijn. Dit 
komtt overeen met de in hoofdstuk 3 geconcludeerde relatief vaak aanwezige 
onveiligheidsgevoelenss onder jongeren als men 's avonds alleen thuis is of 's avonds de deur 
moett open doen (CBS, 2000). Een van de meiden heeft lange tijd 'gezeurd' om een 
weekendjee alleen thuis te mogen zijn. Toen haar ouders eindelijk instemden met haar idee 
enn waren vertrokken, besefte ze dat ze het toch niet zo prettig vond om alleen met haar 
broerr thuis te zijn. De geluiden binnenshuis en buitenshuis boezemden haar angst in. 
Bovendienn bekroop haar al snel het idee dat er een inbreker actief was doordat het hek, dat 
hett gangetje naast het huis met de openbare weg verbindt, niet goed afgesloten was. Al met 
all was het resultaat dat de ouders weer thuis waren voordat ze in bed lag. 

Overigenss blijkt in een aantal gevallen ten slotte, dit gevoel van onveiligheid niet samen 
tee hangen met het alleen zijn, maar wordt 'thuis' als onveilig ervaren. Alleen de eigen 
kamerr wordt als een min of meer 'veilig' onderkomen ervaren. 

6.44 De betekeni s van het huis voor ouder s 
Dee ouders van de binnenjongeren Bas en Anja verschillen nog al in hun perceptie van het 
tijdruimtelijktijdruimtelijk handelen van hun kinderen. Het interview met de moeder van Bas wordt 
nauwelijkss gestructureerd door onveiligheidbeleving. Tijd thuis past binnen Bas zijn 
leefstijloriëntatie,, en is nauwelijks het effect van regulatie door zijn ouders. 

Hett verhaal van Anja en haar ouders is een ander. Uit het gesprek met de moeder van 
Anjaa blijkt wel dat ze zich zorgen maakt om Anjas veiligheid. Dit is de reden dat haar 
dochterr zoveel tijd thuis doorbrengt. Ze vindt het erg vervelend als haar dochter buiten — 
opp straat — is. De reden hiervoor blijft lang een raadsel. Het gesprek verloopt moeizaam. 
Dee moeder is in het begin van het gesprek terughoudend, waarschijnlijk niet erg op haar 
gemak,, wat zelfs zo nu en dan vijandig aanvoelt. Bovendien praat ze in dialect, wat het 
gesprekk niet eenvoudiger maakt. 

Opp den duur wordt duidelijk dat de angst voor het publieke domein voornamelijk te 
makenn heeft met het gevaar dat Anja op een dag zwanger thuis zou kunnen komen. Niet 
alleenn vertrouwt ze er niet op dat haar dochter zich gedraagt als een goed meisje (en is er 
dee angst voor schande op het moment dat ze zich zou gedragen als een slecht meisje), ook 
dee jongens uit de buurt "kent ze maar al te goed". Ze beschouwt de Oosterparkwijk, waar 
hett gezin woont, als een onveilige buurt, dat wil zeggen het hart van de buurt, het 
Goudenregenpleinn en de straatjes eromheen. De eigen buurt, lees de eigen straat, is veilig. 
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Dee bewegingsvrijheid van haar dochter blijft daarom in hoge mate beperkt tot het huis (en 

dee eigen straat). Hoewel Anja zichzelf graag een ander sociaalruimtelijk profiel toedicht, 

wordtt haar bewegingsvrijheid in hoge mate gecontroleerd door haar ouders. 

Uitt de verhalen van de binnenjongeren en hun families blijken het belang van de positie 

vann ouders — weinig of veel controle — enerzijds en de perceptie van het huis anderzijds 

voorr de tijdsbesteding van jongeren. Maar, niet alleen voor de ouders van de 

binnenjongerenn is het huis een belangrijke omgeving voor de ervaring van veiligheid en 

avontuurr en de constructie van grenzen aan het tijdruimtelijk handelen van hun kinderen. 

Dee wijze waarop verschillende ouders het huis als alledaagse veilige omgeving voor hun 

kinderenn construeren en de betekenis hiervan voor het tijdruimtelijk handelen van hun 

kinderenn wordt in deze paragraaf uiteengezet. 

6.4.11 Een alledaags e dus veilig e plek ? 
Uitt de beschrijvingen die ouders geven van het vrijetijdsleven van hun kinderen spreekt de 

centralee plaats die het huis hierin inneemt. Hier geldt hetzelfde als in de verhalen van de 

jongeren:: thuis en het fysieke huis zijn er gewoon. Letterlijk is dit zichtbaar in de 

combinatiee van gebezigde woorden, bijvoorbeeld 'gewoon thuis'. "'5 Avonds in het weekend, 

zeze gaat niet echt uit. Heel af en toe gaat ze een keertje uit. Maar ehm, voor de rest zit ze gewoon 

thuis",thuis", aldus de moeder van meisje met het profiel 'beschermde'. 

Dee symbolische, sociale en fysieke omgeving van het huis structureren de indeling van 

dee naschoolse tijdsbesteding van jongeren. In paragraaf 6.3 is dit belicht vanuit het 

gezichtspuntt van jongeren. Het verhaal van de ouders verduidelijkt de rol die zijzelf hierin 

spelen.. Aan de hand van voorbeelden uit verschillende profielen wordt duidelijk dat het 

huiss voor ouders van jongeren met verschillende sociaalruimtelijke profielen een centrale 

roll speelt in de constructie van veiligheid en dat dit verbonden is met de alledaagsheid. 

Mariannee Huizinga de moeder van Frederick die getypeerd kan worden als stapper, 

verteltt een bijzonder verhaal. Marianne woont met haar man, dochter en zoon in een 

standaardd rijtjeshuis met tuin in Leek. Frederick is haar oudste kind. Het gezin heeft een 

moeilijkk jaar achter de rug. Onlangs heeft Marianne onbetaald verlof opgenomen om haar 

dochterr op het rechte pad te krijgen. 

Frederickk ging in haar vrije tijd eigenlijk grotendeels haar eigen gang. Ze was veel 

buitenshuis,, spendeerde veel tijd met een groep jongeren door op een veldje in het dorp. 

Inn de groep werd veel alcohol gedronken en geblowd. Een aantal jongeren liet zich in met 

criminelee activiteiten. Bovendien verwaarloosde Frederiek volgens haar moeder haar 

huiswerk.. Na consultatie van jeugdhulp ver leners heeft Marianne besloten met haar werk te 

stoppenn om zodoende thuis te kunnen zijn op het moment dat Frederiek uit school komt. 

Dee functie van het huis, zowel fysiek, sociaal als symbolisch, in dit geval is groot. Zo vindt 

zee het belangrijk dat Frederiek uit school eerst naar huis komt alvorens weer op pad te 

gaan.. Op deze manier houdt ze contact met haar dochter en krijgt ze zicht op hetgeen ze 

uitvoertt in haar vrije tijd: 

/:: Zou u kunnen beschrijven hoe een week van Frederiek er verder uit ziet? 

MarianneMarianne Huizinga: Oh, dat is best wel makkelijk, Frederiek die komt thuis, 'heb je ook huiswerk voor 
morgen?'' 'ja, heb ik al af [woorden dochter]. Vorig jaar ging het echt, het kon d'er gewoon niks schelen, 
'watt maakt dat nou uit!' [woorden dochter] (...). En die periode hebben we gehad en we willen nu 
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gewoonn voldoendes zien. Dat gaat nu ook een stuk beter. Maar een week is gewoon van eh 'hoe leuk het 
is'' ze raag graag weggaan, dus ze komt thuis, even wat drinken en dan zegt ze van 'oh, ik ga even naar 
Johnniee hoor'. Nou, en dan is ze weg. 'Hoe laat eten we? [woorden dochter]'. 'Vijf uur' [woorden 
moeder].. 'Oké, dan ben ik er dan weer' [woorden dochter]. Nou en dan na het eten, dan weet ze dat de 
afwass gebeurd moet worden en dan is het van 'ja, we hebben afgesproken met Marieke' [woorden dochter] 
enn dan gaat ze naar Marieke. En eh, Frederiek is dus heel vaak weg. 

Hett na schooltijd eerst naar huis komen wordt door veel ouders belangrijk gevonden, 

ookk in gezinnen waar niet sprake is van 'problematisch' gedrag van één van de kinderen. 

Ouderss geven aan dat ze zich in de handen mogen wrijven met hun eigen kinderen die 

graagg thuis zijn: 

Gerr  Woldring: En hij is graag thuis en ik vind het ook geweldig dat hij hier veel bij ons is. En dat heb ik 
tochh gewoon het liefste, dat er controle is, dat je weet wat er gebeurt. (...). Ik heb het ehm, ik heb 
gewoonn het geluk dat het ehm, dat het heel goed gaat. Dus ja, dat is wel fijn. (Vader van Ferrie, 
middenklasse,, Leek) 

R2:R2: En de dagen die hij overheeft, hij is heel veel thuis. Hij gaat 's avonds nooit naar buiten. Hij zit 's 
avondss altijd boven op zijn slaapkamer met zijn playstation, dus hij vermaakt zich wel. En daar ben ik blij 
omm dat hij zo is. (Moeder van jongen, lagere-middenklasse, Oosterparkwijk). 

Dee ouders van de kinderen met het profiel beschermden verwoorden het belang van 

thuis-zijnn en thuiskomen sterk. Greetje Kloister is de moeder van Annemieke die, zoals in 

hett vorige hoofdstuk duidelijk werd, het sociaalruimtelijk profiel van een beschermde 

heeft.. Greetje Kloister vindt het fijn en bovendien normaal dat haar dochter graag thuis is. 

Hett huis is ook de beste omgeving voor kinderen van haar leeftijd zegt ze volledig 

overtuigd.. Ze vindt het belangrijk om als gezin veel tijd samen door te brengen. Bovendien 

kann het buitenshuis gevaarlijk zijn voor haar dochter. Met alle bewegingen buitenshuis 

wordtt daarom zorgvuldig omgegaan. Het is volgens mevrouw Kloister belangrijk dat haar 

dochterr altijd met anderen naar school fietst en nooit 's avonds alleen naar catechisatie gaat. 

Naarr haar school in Groningen is het vanuit Leek een behoorlijk eind fietsen over soms 

verlatenn wegen. Ook na afloop van muziekles, dat aan het begin van de avond vlakbij huis 

plaatsvindt,, staat ze haar dochter op te wachten. Als er ergens een feestje is, regelen de 

ouderss onderling dat er iemand haalt en brengt. 

GtBStjBGtBStjB KlolstBF: (...). En zelf heb ik altijd heel sterk de voorkeur met die leeftijd dan kan je het beste 
dee gezelligheid thuis nog zoeken, dan nemen ze hen mee maar naar huis, met zijn allen, dat is geen 
probleem.. Voor zestien jaar mag je toch horecagelegenheden nog niet in, dus dan vind ik ze ook nog 
gewoonn te jong om in dat soort dingen te bezoeken. 

[En[En verder]: (...). Ik denk dat te veel ouders te weinig tijd geven aan het gewoon gezellig thuis zijn, samen 
eenn televisieprogramma kijken, wat je samen leuk vindt. Dat is toch, dan kan toch nog best, dat vindt zij 
ookk heel leuk, samen naar een programma als 'Spoorloos' kijken. Dat je ook interesse toont in hun muziek 
enn andere dingen. Dat is heel belangrijk. (Moeder van meisje, middenklasse, Leek). 

Kortom,, de momenten dat jongeren hun naschoolse tijd thuis doorbrengen, stellen 

verschillendee ouders gerust, wat duidelijk zichtbaar is bij de moeders van de ontevreden 

uit-en-thuizers. . 

Niett iedereen vindt echter het aspect van bescherming en overzicht even gewichtig. Het 

thuiskomenn uit school en een kopje theedrinken is ook het moment waarop communicatie 

tussenn ouders en kinderen plaatsvindt: familietijd. 

Eenn grote groep ouders beschouwt 'quality time' met de kinderen doorbrengen als 

belangrijk,, hoewel de kanttekening geplaatst moet worden dat dit zeker niet voor alle 
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gezinnenn geldt. Denk bijvoorbeeld aan het gezin waar Anja en haar moeder deel van 

uitmaken.. Het gaat ouders, in tegenstelling tot de kinderen, evenzogoed om 'doing things 

ass a family' als 'doing someting with one's family': 

Geff  Woldflng: Ja, je moet je kinderen een thuis kunnen geven hè. Niet alleen een huis maar je moet er 
zelff ook heel veel zijn. Om sfeer te scheppen, om gezelligheid, ehm, veel met je kinderen doen. Wij 
zwemmen.. Wij tennissen. Nou, af en toe voetbal ik nog wel eens mee,, maar dat hou ik niet meer lang vol. 
He,, dat is echt. Maar dan ben je nog bezig. En als die kinderen graag thuis zijn, dat ie met zijn vriendjes 
eerderr hier naar toe komt als dat ie op straat wil hangen, dan heb je het tij voor een groot deel al 
gewonnen.. En ehm, ja, dat loopt nu gewoon zo. Ik denk dat dat ehm, niet dat ik het goed doe, want ik 
blunderr ook hoor, gegarandeerd. Ik maak ook best wel fouten. Maar, ehm, ik ben er heilig van overtuigd. 
Alss ik kijk, in mijn omgeving. Kijk maar naar ouders die ik ook ken, die ehm... Een heel leuk voorbeeld is, 
kinderenn komen thuis en het is 'ja wat moetje nou weer binnen?'. 'Ja, rot toch op man'. 'Hier vijf gulden' 
enn dan gaat, gaat dat groepje kinderen, gaat naar buiten. Want vader en moeder hebben helemaal geen tijd. 
Off vader en moeder zijn elke dag aan de drank, aan de sherry. 

Waarr voor sommige ouders deze kwaliteitstijd op zich belangrijk is, is het opvallend dat het 

dezelfdee familietijd is die in verhalen verweven wordt met veiligheid. De alledaagse 

familietijdd creëert op een bepaalde wijze veiligheid. Deze zorgzame tijd samen voorkomt 

volgenss ouders, zoals Ger Woldring in zijn verhaal schetst dat jongeren afglijden en zich 

inlatenn met risicogedrag of erger. 

Watt verder uit het verhaal van Ger Woldring blijkt, en in varianten in andere verhalen 

zichtbaarr is, is dat het huis wordt geconstrueerd als beschermende omgeving door het af te 

zettenn tegen openbare ruimten. De afwezigheid van controle gaat gepaard met een gevoel 

vann onrust en onzekerheid als de activiteiten van kinderen buitenshuis en met name in de 

avondurenn plaatsvinden. 

Zekerheid,, controle en rust zijn in de verhalen van ouders verbonden met het huis. In 

dee gesprekken met ouders is dit op verschillende manieren zichtbaar. Enerzijds wordt de 

combinatiee van onveiligheid en onrust niet of nauwelijks genoemd in combinatie met de 

omgevingg van het huis (en thuis). Anderzijds vervangt het concept 'thuis' letterlijk 

woordenn als rust, zekerheid, veiligheid, bescherming, zoals de volgende fragmenten 

verduidelijken: : 

Rl:Rl: Ehm, ik, nou. Ja, in het donker eigenlijk. Overdag heb ik het helemaal niet. Het is echt als het donker 
wordt,, dan denk ik van ehm, 'nou ja, ze moet maar thuiskomen'. 

[En[En verder]: Maar toch heb ik 's avonds wel dan moet ze binnen, ja, dan moet ze binnen zijn. (Moeder van 
meisje,, middenklasse, Binnenstad). 

R2:R2: {...). Heb ik toch zoiets van, ik breng jou liever en ik haal jou liever, als dat jij op de fiets gaat. Ik ben 
ookk niet eerder rustig als dat ze binnen is. (Moeder van meisje, middenklasse, Leek), 

Geconcludeerdd kan worden dat ouders impliciet de naschoolse tijdsbesteding van hun 

kinderenn 'thuis' als vanzelfsprekend en alledaags beschouwen. Tijd thuis wordt daarnaast 

meerr expliciet aangeduid als een goede vorm van tijdsbesteding voor deze leeftijdsgroep. 

Dee alledaagsheid, bekendheid, controle en familietijd maken het huis tot een veilige plaats, 

waarr jongeren kunnen opgroeien als schatjes. De constructie van 'het veilige huis' komt tot 

standd door de plaats af te zetten tegen het openbare domein. 
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6.4.22 Een gepantser d huls , maar een gevaarlijk e webple k 
Terwijll alles wat voor huis staat — het symbolische huis — in de verhalen van respondenten 
wordtt afgezet tegen openbare ruimten zoals de straat en disco, wordt ook in materiële zin 
aann het huis gesleuteld om de boze buitenwereld op afstand te houden: 

R:R: (...). Wij hebben hier in ons huis wel een heel veilig gevoel. Heel veilig hoor, want ik heb ehm, aan de 
achterkantt helemaal rolluiken, aan de voorkant ehm, de deur dan zeg maar, rolluiken. Ja, ik heb hier ook 
eenn heel veilig gevoel in huis. flt heb nooit zoiets van ehm, er kan iemand bij me komen. En dat komt denk 
ik,, ja, door die rolluiken. Waar zo'n rolluik al niet goed voor is [hard gelach]. (Moeder van meisje, 
middenklasse,, Binnenstad). 

"£enn klein hondje doet wonderen' en jongeren wordt geleerd de deur niet open te doen voor 
vreemdenn als ze alleen thuis zijn. 

Tochh blijkt bezorgdheid niet alleen bij het 'beveiligen' van huis en haard en daarmee het 
afschermenn van het huis van het openbare domein. Ook in huis wordt veiligheid gecreëerd, 
alhoewell er nogmaals benadrukt moet worden dat ouders er in hun verhalen relatief weinig 
aandachtt aan besteden. De openingsvraag in de interviews leidt niet tot een uitweiding over 
veiligheidsissuess wat betreft het huis. Tot de zorgen over de veiligheid in huis behoren 
vuur,, beesten en televisie. Vuur, maar ook de hond kunnen een duistere kant hebben: 

ChrisChris BeukSfTia: (...). Ze weet wel dat ik niet wil dat ze de haard aansteekt als ze alleen thuis is. Dat 
doett ze ook niet. De open haard, dat wil ik niet hebben. En ehm, ja, de kookplaten. Ja, ze weet dat dat 
heett is. Het is geen klein kind meer dus ik hoef haar niet te vertellen van 'raak dat niet aan '. Maar ze weet 
gewoonn dat ik niet wil dat ze de haard aansteekt als ze alleen is en ze doet het ook niet, dus. En dat is 
eigenlijkk het enige, ja, en de hond dan. En dat weten ze ook allebei. Als er kinderen in huis zijn dan mogen 
zee de hond niet aanraken. En dat zeggen ze ook van te voren [tegen vrienden] en dat gebeurt ook niet. 

Tenn slotte is het huis door de televisie en de personal computer met internetverbinding 
indirectt verbonden met onveiligheidbeleving. Ouders spraken in verschillende interviews 
hunn zorgen uit over datgene wat er aan informatie de huiskamer binnenkomt via 
televisiebeelden.. Zorgen om de risico's, die jongeren lopen op het 'world wide web', 
kwamenn in de gesprekken niet naar voren, hoewel uit onderzoek van Valentine & 
Hollowayy (2001) blijkt dat ouders zich wel degeüjk zorgen maken over het internetgebruik 
vann jongeren. 

Dee angsten zijn verbonden met de onbekendheid en oncontroleerbaarheid van het 
gebruikk van verschillende webplekken. Ze zijn zowel gericht op het gevaar van wat 
vreemdenn inbrengen als op de kans dat jongeren zelf risico's kunnen nemen op het 
internet.. In deze zin refereren ze zowel aan het idee van jongeren als schatjes die 
beschermingg nodig hebben als aan schurken die intoom gehouden moeten worden. 
Vermoedelijkk moet de verklaring voor het feit dat ouders internetgebruik niet noemen 
liggenn hierin liggen dat relatief weinig jongeren in de onderzoeksperiode surften op het net 
enn dat in tegenstelling tot het onderzoek van Valentine en Holloway (ibid.) hier niet 
expliciett is gevraagd naar de ervaring met ICT. 

6.4.33 Regulati e van het tijdruimtelij k handele n 
Nergenss houden ouders zoveel toezicht op het gedrag van jongeren als thuis. Ouders zijn 
zichh hiervan vaak bewust en vinden het prettig, zoals duidelijk spreekt uit de verhalen tot 
nuu toe. Allereerst is het aansporen om tijd binnenshuis te besteden natuurlijk te zien — en 
zoo zien veel ouders het ook — als begrenzing die de ruimtelijke dimensie van het 
regulatieregimee betreft. Dit is de meest opvallende vorm van regulatie en in extreme mate 
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zichtbaarr in het profiel 'ontevreden uit-en-thuizers'. De leeftijd en veiligheid vormen 

belangrijkee argumenten om kinderen 'thuis te houden', zoals Ferrie het formuleerde. Maar 

ookk binnenshuis zijn er talloze manieren waarop ouders het gedrag van hun kinderen 

controleren.. Thuis houden ouders er toezicht op of het huiswerk wel wordt gedaan, of er 

niett te lang televisie wordt gekeken, of ze niet niets doen, bepalen ze of en welke vrienden 

langss komen, of vrienden mogen blijven eten, letten ze erop dat er op een leuke manier 

mett andere gezinsleden wordt omgegaan, of de huishoudelijke taken die zijn toebedeeld 

wordenn vervuld en als laatste, maar zeker niet minder belangrijk, maken zij uit wanneer de 

zoonn of dochter naar buiten gaat. Naast beperkingen vanuit veiligheidsoverwegingen spelen 

hierr fatsoensnormen, een visie op vrije tijd als leertijd en andere opvoedingswaarden een 

rol. . 

Achtereenvolgenss worden vijf dimensies van het regulatieregime kort toegelicht: 

territorialee regulatie, regulatie door middel van soort activiteit, sociale contacten, tijd en 

hulpmiddel.. Regulatie door middel van mobiliteit is in het geval van het huis niet aan de 

orde.. Lichamelijke regulatie is in de interviews in samenhang met het huis niet 

uitgewerktt / aangestipt. 

TERRITORIALEE REGULATIE 

Zoalss in het verhaal van Marianne Huizinga en Frederiek in een eerdere paragraaf duidelijk 

werd,, wordt het over het algemeen genomen belangrijk gevonden dat kinderen van die 

leeftijdd uit school eerst naar huis komen alvorens hun vrije tijd zelfstandig te consumeren. 

Inn 78 procent van de gevallen gaan de jongeren eerst naar huis alvorens iets anders te 

ondernemenn in de vrije tijd. Deze controlemomenten, gecreëerd door een territoriale 

strategie,strategie, bieden ouders zekerheid en dragen bij aan het gevoel dat het goed gaat met hun 

kinderen.. Niet in ieder gezin is echter iemand thuis als zoon of dochter uit school komt. De 

enquêtee laat zien dat voor 65 procent van de jongeren een van de ouders thuis is; 13 

procentt is er niemand thuis. In de andere gevallen zijn er bijvoorbeeld broers en zussen 

aanwezig.. Uit de interviews enquêtes blijkt dat wanneer er niemand thuis is het met name 

gezinnenn met een lagere sociaal-economische achtergrond betreft, alhoewel de relatie niet 

significantt is (uit de Oosterparkwijk). 

Dee grenzen van het huis zijn verbonden met het proces van balanceren tussen 

beschermenn en loslaten. Het idee dat bescherming en geborgenheid de kwaliteiten zijn die 

dee fysieke en sociale omgeving van het huis bieden aan een kinderleven en het idee van de 

verbondenheidd van de beweging tussen uit en thuis met loslaten en beschermen, worden 

verwoordd door Marianne Huizinga: 

/:: Wat vindt u nou de beste plek voor jongeren van veertien/\ïjftien-jaar om op te groeien? Is dat de stad, 
iss dat een groot dorp of een klein dorp op het platteland? 

MSflanneMSflanne Huizinga: Ik denk de beste plek dat is natuurlijk in je eigen huis. Thuis, dat je daar zoveel 
mogelijkk geborgenheid en stuur krijgt zodat je [je] in de maatschappij [kunt redden]. Dat is ons doel. Altijd 
maarr in stapjes. 

Hett stimuleren van activiteiten binnenshuis en het bieden van vrijheid aan jongeren in 

hett huis wordt tevens als territoriale strategie aangewend om gevaren, die er buitenshuis 

zijn,, te weren (Emmelkamp, 2001). Verschillende ouders geven aan dat ze, om aan de 

wensenn van hun kinderen tegemoet te komen maar toch enige controle te behouden, thuis 
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eenn 'jeugdhonk' of 'garagesoos' hebben geopend, zoals Marianne, op het moment dat ze 

merktee dat het niet goed ging met Frederick: 

MarianneMarianne Hulzlnga-. En toen bleek dus dat zij een clubje had waar dus ook eh, ja, softdrugs en alcohol 
gebruiktt werden. (...) Toen ik dat hoorde, toen heb ik hier zo de garage opengegooid en de jeugd zit hier 
nuu regelmatig in de garage. 

Doorr de vrienden en gezamenlijke activiteiten een plek te geven in een aparte ruimte van 

hett huis, wordt als het ware de 'straat' in huis gehaald. Een eigen jeugdhonk, naast de eigen 

kamerr is een vergaande variant. Ook op andere manieren is het bieden van vrijheid 

zichtbaar.. Denk bijvoorbeeld aan de functie van de eigen kamer als ontmoetingsplek en het 

huiss tijdelijk verlaten voor feestjes, zodat de kinderen het huis voor zichzelf hebben. 

Vrijheidd bieden binnenshuis heeft ook bijeffecten. Het in huis halen van vrienden kan door 

ouderss gezien worden als uitholling van de tijd die ze als familie doorbrengen en een 

aantastingg van hun (huiselijke) privacy. Marianne vertelt over het jeugdhonk in de garage: 

MarianneMarianne Hulzlnga: (...) maar aan de andere kant werd het op een gegeven moment ook een belasting. 
Wantt je privacy gaat er wel aan. Je bent constant, heb je hier vreemden over de vloer, 'Mam, mag die 
vanavondd bij ons eten?', 'Ja, hoor is goed'. Dus op een gegeven moment zaten we nooit meer met ons 
vieren,, maar ook altijd vreemden erbij. Dat hebben we allemaal een klein beetje teruggedraaid. Dus dat is 
ookk zo. 

Dee garagesoos is een omgeving waar jongeren in de relatieve nabijheid van ouders met 

anderenn hun eigen gang kunnen gaan. Een bepaalde mate van zeggenschap, harde muziek, 

televisiekijken,, samenzijn, hangen en eventueel roken, elementen die met uitgaan en 

rondhangenn op straat verbonden zijn, horen hier bij. 

Eenn andersoortig voorbeeld dat betrekking heeft op de ruimtelijke dimensie van het 

regulatieregime,, betreft ongewenste activiteiten. Ouders die het vervelend vinden dat hun 

kinderenn roken, zijn geneigd om met territoriale strategieën het probleem 'op te lossen'. 

Roken,, maar ook het nuttigen van alcohol en seksuele contacten, passen niet binnen de 

schatjes-identiteitt van hun opgroeiende kinderen. Vandaar dat een verbod op deze 

activiteitenn of op het ontvangen van vriendjes of vriendinnetjes op de eigen kamer, in huis 

niett zelden voorkomt onder het motto: als het buitenshuis gebeurt, heb ik er tenminste 

geenn weet van. 

Behalvee op de grenzen tussen thuis en buitenshuis kan er gewezen worden op het 

belangg van de grenzen binnenshuis. Een verbod om te roken kan bijvoorbeeld gelden voor 

dee woonkamer, maar roken kan oogluikend toegestaan worden op de eigen kamer, in de 

schuurr of in de garagesoos, zoals in het geval van Marianne en Frederick. Dit is duidelijk 

zichtbaarr bij ouders die het eigenlijk niet goed vinden dat hun kind rookt, maar zélf roken 

enn vanuit die positie een algeheel verbod op de activiteit onrechtvaardig vinden. 

Behalvee dat bepaalde ouders ongewenste, risicovolle activiteiten uit het huis en de 

gemeenschappelijkee ruimtes van het huis weren, worden deze activiteiten een enkele keer 

juistt door ouders gestimuleerd. Hier is de betekenis van het huis als veilige controleerbare 

omgevingg weer zichtbaar. Een aantal ouders gaat bewust niet de risicovolle activiteiten van 

hunn kinderen in huis tegen, zolang ze gedoceerd en onder controle plaatsvinden. Een 

'eerste'' kennismaking met alcohol vindt bijvoorbeeld in gezinsverband plaats. Deze 

strategiee wordt als superieur beschouwd aan het verbieden van het drinken van alcoholische 

dranken.. Deze laatste aanpak zou namelijk het gevolg kunnen hebben dat jongeren, nog 
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niett 'volwassen' en verantwoordelijk genoeg, zonder toezicht zich te buiten gaan aan 
alcoholl (of drugs). Kinderen thuis op de gevaren wijzen die verbonden zijn aan het nuttigen 
vann alcohol of softdrugs is een bewuste voorbereiding op het loslaten. Het kan omschreven 
wordenn als opvoeden én loslaten. In andere gevallen past de strategie binnen het idee van 
vrijheidd bieden binnenshuis, zodat de aantrekkingskracht van risico's buitenshuis voor 
jongerenn afneemt (zie ook hoofdstuk 9). 

Dee locatie ten slotte is mede bepalend voor de manier waarop vrijetijdsactiviteiten door 
ouderss worden gewaardeerd en gereguleerd. Ten aanzien van activiteiten in de woonkamer 
zijnn er meer regels dan ten aanzien van activiteiten in de eigen kamer. De eigen kamer 
wordtt door ouders gezien als privé-plek van de jongeren zelf: 

R:R: Ja, dat is privé, dat is haar eigen plek. En daar valt alles onder. Ik kan daar nooit ongevraagd, kan ik daar 
dingenn doen. (Moeder van meisje, hogere sociale klasse, Binnenstad). 

Ouderss geven aan niet precies te weten wat hun zoon of dochter doet als hij of zij op de 
eigenn kamer is. De privé-sfeer, die verbonden is met de eigen kamer van het kind, wordt 
echterr tegelijkertijd in andere tekstfragmenten aangetast. Verschillende ouders geven 
bijvoorbeeldd aan er voortdurend op te wijzen dat de kamer moet worden opgeruimd. In 
anderee gevallen maken ouder zelf de kamers schoon of halen het vuile wasgoed van de 
kamer.. In deze zin reguleren ouders ook de gepercipieerde privacy en zelfstandige 
bewegingsvrijheidd in de 'eigen' kamer van jongeren. 

REGULATIEE DOOR MIDDEL VAN SOORT ACTIVITEIT 

Veell ouders hechten belang aan de aard van de activiteiten die jongeren ondernemen. Het 
soortsoort activiteit vormt het tweede onderdeel van het regulatieregime. Er kan gewezen 
wordenn op de grenzen die worden gesteld aan het kijken van bepaalde 
televisieprogramma'ss en videofilms of het bezoeken van internetsites197. 

Televisiekijkenn wordt door een grote groep ouders niet gewaardeerd. Soms wordt 
expliciett opgemerkt in het gesprek dat er beperkt televisie mag worden gekeken. Aan de 
soortt activiteit zit ook de duur van de activiteit gekoppeld. Vooral een lange tijd voor de 
televisiee doorbrengen stelt men niet op prijs. Daar zit onder andere het idee achter dat ook 
'vrije'' tijd leertijd moet zijn. In andere gevallen is het niet toegestaan om naar een bepaald 
soortt programma's te kijken. Dit heeft meer te maken met veiligheidsoverwegingen, 
bijvoorbeeldd als het om programma's gaat waarin veel geweld en/of seks voorkomen. In 
anderee gevallen ligt het meer impliciet in de tekst verscholen: 

R:R: En hij hangt ook wel eens eventjes als hij direct uit school komt, we drinken toch wel altijd thee, en dan 
hangtt hij soms wel eventjes voor tekenfilmpjes, maar hij gaat toch altijd wel gauw wat doen. (Moeder van 
jongen,, hogere sociaal-economische status, Binnenstad) 

Doorr middel van verkleinwoorden en woorden als "soms" en "wel eens" beschrijft de 

moederr het televisie kijken van haar zoon. Ook de toevoeging 'tekenfilmpjes' maakt het tot 

eenn 'onschuldige' bezigheid. Ten slotte duidt het woordje 'maar' aan dat de respondent het 

Inn het algemeen kan erop worden gewezen dat voor bepaalde films het advies wordt uitgebracht niet te 
kijkenn als je jonger bent dan zestien jaar. In de Verenigde Staten staat ook op bepaalde compact discs een advies 
aann ouders - parental advisory explicit lyrics - - afgedrukt dat de cd . 's niet geschikt geacht worden voor het oor 
vann de minderjarige. 
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televisiekijkenn op zich eigenlijk niet een goede bezigheid vindt in tegenstelling tot 'iets 

doen'. . 

REGULATIEE DOOR MIDDEL VAN SOCIALE CONTACTEN 
Eenn derde dimensie die binnen het regulatieregime onderscheiden kan worden is met wie de 
activiteitenn ondernomen worden. Differentiatie die ouders aanbrengen in de vrienden en 
soortt vriendschappen beïnvloeden het tijdruimtelijk handelen van jongeren. Door 
bijvoorbeeldd duidelijk te maken dat bepaalde vrienden niet gewenst zijn, wordt het 
tijdruimtelijkk handelen begrensd, In het geval van risicovolle vrienden van wie het idee 
bestaatt dat ze zich inlaten met risicovolle activiteiten, hopen ouders op deze manier het 
contactt te verminderen of te verbreken en de veiligheid (ook buitenshuis) te waarborgen. 
Eenn aantal ouders geeft verder expliciet aan de vrienden van hun kinderen 'te keuren'. 
Vriendenn moeten voorgesteld worden aan de ouders en kinderen mogen pas bij vrienden 
thuiss op bezoek komen als de ouders nader kennis hebben gemaakt. 

REGULATIEE DOOR MIDDEL VAN TIJD 
Tijd,Tijd, is als vierde dimensie in de regulatiestrategieën van ouders aanwezig. Het gaat dan 
zowell om de duur van vrijetijdsactiviteiten die ouders controleren, als het tijdstip waarop 
eenn activiteit plaatsvindt. Het eerste is goed zichtbaar in de grenzen die aan het 
televisiekijkenn worden gesteld. Ook het tijdstip functioneert als middel om het kijken naar 
ongewenstee onveilige programma's te voorkomen. Het tijdstip speelt ook op een andere 
manierr een rol. Activiteiten worden bepaald door regels die verschillen al naargelang het 
weekendd is of een doordeweekse dag. Het tijdstip van thuiskomen en het tijdstip van naar 
bedd gaan, zijn waarschijnlijk de grenzen die het meest in het oog springen (en waarover 
vaakk discussie is). Een grote groep stelt de tijden in overleg met de kinderen vast — daarbij 
specifiekee omstandigheden in overweging nemend. Dit betreft zowel doordeweekse dagen 
alss het weekend en wordt door zowel ouders als jongeren aangegeven. 

REGULATIEE DOOR HULPMIDDEL 
Overr een vijfde dimensie van het regulatieregime, hulpmiddel, valt in de context van de 
omgevingg van het huis weinig te zeggen. De sleutel, die jongeren hebben van hun eigen 
huis,, maakt het mogelijk dat ze altijd het huis in kunnen. In die zin draagt het hebben van 
eenn eigen sleutel volgens enkele ouders bij aan de veiligheid van jongeren buitenshuis. Het 
veiligg thuiskomen wordt ook bevorderd door de maatregel die een binnenstadsmoeder van 
eenn beschermde heeft getroffen. Als haar dochter 's avonds uitgaat, wat op het moment 
vann het interview nauwelijks voorkomt, zorgt ze dat er geld onder de deurmat ligt. Dit 
geldd maakt het voor haar dochter mogelijk om in geval van nood een taxi te nemen. 

6.55 Strij d om de ruimt e in huis 
Jongerenn spelen dagelijks een actieve rol in de creatie van eigen tijd en ruimte ten opzichte 

vann familietijd of huishoudelijke klussen door het betwisten van huisregels, het aftasten van 

dee grenzen van tijd en ruimte. Bij de tijdsbesteding thuis vinden ouders dat enige supervisie 

vereistt is over de wijze waarop jongeren tijd indelen en waar jongeren tijd doorbrengen. 

Enerzijdss is het huis, zoals uit dit hoofdstuk blijkt, een plaats waar ouders toezicht houden 
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opp het tijdruimtelijk handelen van hun kinderen, anderzijds is het een plaats waar kinderen 

hunn eigen plaatsen markeren en een eigen tijdsindeling maken. Toch blijven de 

vrijetijdswensenn en de dagelijkse handelingen van jongeren op deze manier subject van 

ouderlijkk gezag. Geconcludeerd kan worden dat 'leeftijd' een belangrijk element is in de 

onderhandelingenn over tijdsindeling en ruimtegebruik (vgl. Christiansen et al., 2000). 

Inn deze paragraaf wil ik de blik richten op de onderlinge machtsverhouding, de manier 

waaropp macht uitgedrukt is in familie-interacties en zijn weerslag vindt in verschillende 

ruimtenn van het huis. De ruimtelijkheid kan bovendien op zijn beurt invloed hebben op de 

interacties.. Kinderen kunnen bijvoorbeeld het regime als onderdrukkend ervaren omdat 

hunn ruimtegebruik door hun ouders streng gecontroleerd wordt. Ook kan het gebrek aan 

ruimtee in huis de mogelijkheden voor privacy voor zowel ouders als kinderen verkleinen. 

Err zal in deze laatste paragraaf stil worden gestaan bij wat Sibley de familie als 'locus of 

powerr relations' noemt (1995, p. 130). 

6.5.11 Afsprake n en conflicte n 
Inn de voorgaande paragrafen is stilgestaan bij de verbeelding van het huis door zowel ouders 

alss kinderen als voornamelijk een alledaags, gewoon en veilig vrijetijdsdomein. De beelden 

vann jongeren en ouders zijn af en toe conflicterend. Zelfs in de meest aardige 

beschrijvingenn van het huis en de relaties tussen jongeren en ouders onderling komen deze 

conflicterendee beelden tot uitdrukking in discussies over bedtijd of tijd van thuiskomen198. 

Inn bijna alle gezinnen wordt gesproken over tijd van tiiuiskomen of tijd van slapen gaan. 

Meerr dan eenderde van de jongeren en van de ouders geeft aan soms tot heel vaak 

conflictenn te hebben over de tijd van thuiskomen of bedtijd (zie tabel 6.2). Een mooi 

voorbeeldd is een fragment uit een gesprek tussen Frederick en Marianne Huizinga. 

Frederickk wil nadat het interview is afgelopen nog even naar buiten en zegt tegen haar 

moederr dat ze nog even weggaat: 

Mar/anflG ::  Nee, want jij gaat naar school morgen. 

Frederlek:Frederlek: Ja, maar het is bijna . . . [weekend] 

Marianne:Marianne: Halftien hoor jij in bed te liggen. 

Frederiek:Frederiek: ... maar jij zegt . . . 

Marianne:Marianne: Negen uur! 

Frederiek:Frederiek: Kwart over negen! 

Marianne:Marianne: Je hoort het wel hè?! 

Frederiek:Frederiek: Nee. . . . Ik ga om negen uur weg! 

Marianne:Marianne: Oké [Lachend]. 

Frederiek:Frederiek: Doei. 

Marianne:Marianne: Doei. 

VERSCHILLENN TUSSEN GEZINNEN 

Inn de interactie tussen Marianne en Frederiek zijn karakteristieken van het 
onderhandelingshuishoudenn aanwezig. Deze manier van communiceren komt in een groot 

Dezee alledaagse twisten verwijzen naar het dominante beeld van jeugd als fase van ontwikkeling en 
socialisatie,, waarin ze leren verantwoordelijkheid te nemen. 
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aantall gezinnen voor, maar is niet de enige. Om dit te verduidelijken, vergelijken we dit 

fragmentfragment met een gelijksoortige situatie in een ander gezin. De heer Bakker en Danny 

vormenn samen een gezin in de Oosterparkwijk. Danny kan getypeerd worden als stapper. 

Inn dit gezin is eerder sprake van een 'afwezige opvoeding', dan van een vorm van 

onderhandelingshuishouden.. Nadat het interview met zoon Danny is beëindigd, kondigt 

Dannyy zijn vader aan dat hij weggaat. De vader hoort dit en volstaat met een 'ja'. Verder 

meldtt Danny voordat hij de deur achter zich dicht trekt, dat hij die avond niet mee-eet. 

Hett is vrijdagmiddag en het is duidelijk dat Danny op vrijdagavond uitgaat, zoals hij 

gewendd is. De tijd van thuiskomen 's nachts is in dit gezin klaarblijkelijk geen onderwerp 

vann discussie. Zoals ook uit ander onderzoek blijkt, hangen deze verschillen in 

opvoedstijlenn samen met onder meer de sociaal-economische status van het gezin en de 

seksee van de ouders en kinderen (zie hoofdstuk 3). 

Dezee verschillen tussen gezinnen komen verder goed tot uitdrukking in de afspraken 

diee onderling zijn gemaakt over huishoudelijke taken, het maken van huiswerk, 

televisiekijkenn en het opruimen van de eigen kamer. In sommige gezinnen zijn deze 

afsprakenn vanzelfsprekend en volgen bij het niet houden aan de afspraken sancties. In 

anderee gezinnen is dit niet het geval. Ferrie behoort tot het eerste type waarin huisregels 

zijnn opgesteld: "ik weet de regels zeg maar, die hier in huis gelden". Je zou kunnen zeggen dat 

zijnn ouders een autoritair-autocratische communicatiestijl hanteren. Met name voor 

meidenn gelden vaste afspraken wat betreft hun rol in huishouding. Bij jongens zijn deze 

afsprakenn en regels minder duidelijk of niet gemaakt: 

R:R: Ha, ja, dat doet ie eigenlijk nooit [afwas en andere huishoudelijke klussen]. Ja, als ik het vraag en er op 
sta.. Maar, komt wel eerder altijd thuis. Ja, dat is mijn eigen schuld denk ik. Door gewoon, niet vaak 
genoeg,, duidelijk genoeg afspraken over gemaakt. Hij helpt wel eens, als hij ziet dat ik ehm, nou ... hij is 
ookk wel heel lui. Hij zou niet spontaan gaan afwassen. Nee, [lachend], dan is er altijd iets, dan denk ik 'wat 
zall die nou van mij moeten'. (Moeder van jongen, hogere sociale klasse, De Wijert-Zuid). 

CONFLICTENN OVER VEILIGE VRIJE TIJD ZIJN NIET HET BELANGRIJKSTE 

Veiligheidd gekoppeld aan speelruimte in de vrije tijd is in gezinnen onderwerp van 
discussie.. 'Echte' conflicten tussen ouders en kinderen gaan echter vaak over huiswerk, 
huishoudelijkee taken of het gedrag thuis (zie ook tabel 6.2 en 6.3). Discussie over 
veiligheid,, verweven met beslissingen aangaande de naschoolse tijdsbesteding, is een 
minderr prominente oorzaak van ruzies. Dit is zeker het geval waar de naschoolse 
tijdsbestedingg thuis plaatsvindt. 

Well merk ik hier op dat jongeren vaker dan hun ouders aangeven dat er onenigheid is 
overr dingen die ze in hun vrije tijd zouden willen doen (zie tabel 6.2). Nog geen eenderde 
vann de jongeren zegt nooit conflicten te hebben over 'het doen van bepaalde dingen in de 
vrijee tijd'. Een kleine vijftig procent van de ouders geeft dit aan. De discrepantie in de 
verbeeldingg komt in de verhalen van zoon Ferrie en vader Ger Woldring over het issue 
'tijdd van weggaan en thuiskomen' goed tot uitdrukking: 

GerGer WoldHng: Daarbij komt dat ie waarschijnlijk toch graag thuis is, dus. 

Fewte::  Als zij niet zulke goede argumenten hebben om mij thuis te houden. Dan lukt het meestal wel [om 
mijnn ouders te beïnvloeden). 
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Tabell  6.2 De mening van ouders en kinderen over conflicten in het gezin, "hoe vaak heb jij/heeft u 
eenn conflict over..." (N=489/N=240) 

Tijdd van thuiskomen en 
bedtijd d 

Ouder r 
Kind d 

Doenn van bepaalde dingen Ouder 
inn de vrije tijd 
Bezoekenn van bepaalde 
plaatsen n 
Roken,, drinken van 
alcohol l 
Jee vriendenkring 

Kind d 
Ouder r 
Kind d 
Ouder r 
Kind d 
Ouder r 
Kind d 

N N 
69 9 

129 9 
112 2 
150 0 
147 7 
256 6 
189 9 
285 5 
170 0 
332 2 

Nooit t 

% % 
29 9 

26,5 5 
47 7 
31 1 
61 1 
53 3 
78 8 
59 9 
71 1 
68 8 

Heell af en 
toe e 

N N 
85 5 

176 6 
67 7 

149 9 
63 3 

142 2 
27 7 

114 4 
51 1 
94 4 

% % 
35 5 
36 6 
28 8 
31 1 
26 6 
29 9 
11 1 
24 4 
21 1 
19 9 

N N 
70 0 

126 6 
49 9 

135 5 
30 0 
63 3 
19 9 
55 5 
17 7 
43 3 

ëoms s 

% % 
29 9 
26 6 
21 1 
28 8 

12,5 5 
13 3 
8 8 

11 1 
7 7 
9 9 

N N 
ie e 
40 0 

7 7 
44 4 

1 1 
18 8 
6 6 

15 5 
1 1 

11 1 

Vaak k 

k k 
f f 

8,2 2 
3 3 
9 9 
0 0 
4 4 

2,5 5 
3 3 
0 0 
2 2 

Meel l 

N N 
. . 

16 6 
2 2 
9 9 
. . 

8 8 
. . 

12 2 
1 1 
6 6 

vaak k 

% % 
3 3 
1 1 
2 2 
. . 

2 2 
. . 

2,5 5 
0 0 
1 1 

N N 
?4o o 
487 7 
237 7 
487 7 
240 0 
487 7 
241 1 
481 1 
240 0 
486 6 

rotaal l 

% % 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 

Tabell  6.3 De mening van ouders over conflicten in het gezin, "hoe vaak heeft u een conflict over..." 
<N=240) ) 

Nooit t 

5T T 

Heell af en 
toe e 

Soms s Vaakk Heel vaak Totaal l 

Hett maken van huiswerk Ouder 74" 3"ï~ 
Huisregels,, huishoudelijk Ouder 27 11 
werk,, taakverdeling 
Uiterlijkk (haar, kleding) Ouder 153 63,5 
Geldbestedingg Ouder 123 51 
Partnerkeuze,, seksualiteit Ouder 215 91,5 
Gedragg thuis Ouder 36 15 

TT T N N % % TT T % % NN % 
24ÖÖ 1ÓÓ 
2388 100 

2411 100 
2400 100 
2355 100 
2399 100 

788 32,5 55" 
71 1 

55 5 
72 2 
12 2 
85 5 

300 103 

23 3 
30 0 
5 5 

36 6 

28 8 
35 5 

7 7 
98 8 

43 3 

12 2 
15 5 
3 3 

41 1 

TT T 
33 3 

5 5 
8 8 
1 1 

14 4 

14 4 

2 2 
3 3 
O O 
6 6 2,5 5 

Overigenss verschilt de mate waarin er binnen gezinnen sprake is van conflicten over het 

invullenn van de vrije tijd en/of het bezoeken van bepaalde plaatsen tussen jongens en 

meidenn en naar de sociaal-economische achtergrond van het gezin, zo blijkt uit de enquête. 

Meidenn geven significant vaker aan dat ze met hun ouders verschillen van mening dan 

jongens;; jongeren met een lagere klasse achtergrond geven vaker aan dat er sprake is van 

conflict.. Er zijn geen opvallende verschillen zichtbaar tussen de woonmilieus. 

DEE RUIMTELIJKE CONTEXT VAN COMMUNICATIE 
Hett huis en de afzonderlijke ruimtes in het huis spelen een bijzondere rol in deze interactie 
tussenn ouders en kinderen. De toegang tot verschillende kamers maakt het bijvoorbeeld 
mogelijkk dat mensen op een bepaalde manier met elkaar omgaan, en dat de privacy van de 
individuelee gezinsleden gerespecteerd kan worden: 

R:R: (...) we merken nu zelfs, ik zeg, misschien, hè, dat hebben wij sterker dan andere mensen. Of dat goed 
iss of verkeerd is, weet ik niet. We vinden het in ieder geval zelf prettig, dat als [we] het weekend hier soms 
inn huis zijn een middag, dat dan ieder op zijn eigen plek zit. En dat kan, nou laatst ontdekte we dat we vier 
uurr lang elkaar niet gezien hadden, en we waren in een huis. Dat begint dus nu te komen. Ja, wij vinden 
datt zelf gewoon prettig, en ehm, zo zitten we in elkaar. Andere vinden dat vreselijk en slecht dat ze dat 
zien.. Dat zijn ook verschillen. (Moeder van meisje, hogere sociale klasse, Binnenstad) 

Ookk op andere manieren is de ruimtelijke context van belang in de interacties tussen 
ouderss en jongeren. In de volgende citaten wordt duidelijk hoe in conflictsituaties plaats 
strategischh wordt ingezet om aan de situatie het hoofd te bieden: 

Rl:Rl: Nou, dan gaat het hard om hard. En meestal stuur ik haar dan naar boven, 'koel wat af en kom straks 
maarr weer eens naar beneden'. (Moeder van meisje, middenklasse, Leek) 

12:12: Wat doe je als je boos bent? 

R2:R2: Een beetje schelden en dan ga ik naar boven. Daar blijf ik een tijdje. (Jongen, middenklasse, Leek) 
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R3:R3: Hij is heel erg makkelijk. Als hij boos is dan is het ook zo weer goed. Hij gaat naar boven en vijf 
minutenn later stapt ie weer naar beneden. Ja, dat hoor je ook wel anders (Vader van jongen, middenklasse, 
Leek). . 

R4-.R4-. Ik heb heel vaak, met mijn moeder dat gaat altijd nog wel. Maar mijn vader gaat zich er altijd mee 
bemoeienn en dan is het echt mis. Want dat, daar kan ik zó boos op worden. Jongen! Dan ga ik écht, dan ga 
ikk helemaal flippen gewoon. Dan ga ik naar mijn kamer en dan kom ik op mijn kamer en dan smijt ik de 
deurr dicht, dan ben ik echt helemaal chagrijnig. Dan hoefje ook niet aan te komen van 'blablablablabla', 
dann hoefje echt maar het minste te zeggen en dan krijg je echt gigantische ruzie. (Jongen, hogere sociale 
klasse,, De Wijert-Zuid). 

RS:RS: Ja, ik mag heel vaak niet weg. Naar buiten ofzo. Door de weeks, dat is omdat ik naar school moet. Dat 
will ik dus wel. Dan ga ik naar mijn kamer en dan zet ik keihard de muziek aan. (Meisje, lagere sociale 
klasse,, Leek). 

Dee eigen kamer wordt in deze fragmenten waarin sprake is van onenigheid tussen ouders 
enn kinderen of als toevluchtsoord gezien of als strafkamer gebruikt. Het risico van 
kamerarrest,, maar ook van huisarrest, worden door verschillende ouders als strategie 
gebruiktt om hun kinderen te straffen als ze zich niet aan gemaakte afspraken hebben 
gehouden.. Vaak betreft dit zaken die zich buitenshuis hebben afgespeeld, als te laat 
thuiskomen. . 

Dee laatste twee citaten laten onmacht zien, maar ook dat jongeren speelruimte creëren 
waarbinnenn ze hun ouders kunnen beïnvloeden om zodoende het laatste woord te hebben. 
Hierr proberen zij bijvoorbeeld hun ouders te irriteren door geluid: met de deur smijten en 
dee muziek keihard aanzetten. In de volgende paragraaf zal meer aandacht zijn voor de 
balanss tussen de controlerende ouder en het kind als zelfstandige actor. 

6.5.22 De eigen kamer als zone van vrijheid ? 
Hett controlerende oog van de ouder is in een groot aantal gezinnen aanwezig. Zoals uit de 
verhalenn van de ouders en de kinderen blijkt, is de zelfstandige bewegingsvrijheid 
gelimiteerd.. Ook in het geval van de eigen kamer zijn de grenzen feitelijk transparant. Het 
zijnn uiteindelijk vaak de ouders die bepalen wat ouderruimten en oudertijden zijn en wat 
kinderruimtenn en kindertijden zijn. 

Alss er echter iets spreekt uit de hierboven aangehaalde verhalen van zowel ouders als 
kinderen,, is het de invloed en de eigen zeggingskracht die kinderen hebben. Jongeren 
ontwikkelenn allerhande strategieën om hun bewegingsvrijheid te verruimen, ook 
buitenshuis.. Het domein van het huis wordt hier op strategische wijze ingezet. Jongeren 
proberenn bijvoorbeeld door het tonen van zelfstandigheid en volwassenheid binnenshuis 
hunn zelfstandige bewegingsvrijheid buitenshuis (en niet te vergeten de zelfstandige 
bewegingg tussen in huis en buiten huis, bijvoorbeeld zonder vragen in- en uitlopen) te 
verruimen: : 

/:: En stel als je iets wilt en je mag het niet, wat doe je dan om dat dan toch voor elkaar te krijgen? 

Ferrle.Ferrle. Zeuren en argumenten geven dat het wel kan en zo. 'En als het mag dan doe ik dat en dat en dat'. 
[Ferriee tegen zijn ouders]. 

I:I:  Wat doe je dan bijvoorbeeld? 

Ferrie:Ferrie: Afwassen, want dat doe ik ook niet zo vaak. Ja, vroeg naar bed gaan de dagen daarna. Dat soort 
dingen. . 
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Daarnaastt wordt flexibilisering van tijd en ruimte als strategie ingezet ter vergroting 

vann de zelfstandigheid. Jongeren springen flexibel met tijd en ruimte in huis om door 

bijvoorbeeld,, zoals Ferrie, de grenzen van het naar bed gaan op te rekken door nog stiekem 

eenn tijdje dingen voor zichzelf te doen op de eigen kamer. De constructie van het huis als 

veiligee gewone plaats wordt hierdoor twijfelachtig. Denk bijvoorbeeld aan sigaretjes roken 

opp de eigen kamer of het ombouwen van de woonkamer tot disco als de ouders niet thuis 

zijn. . 

6.66 Besluit 
Niett alleen voor binnenjongeren is het huis een belangrijk domein in de naschoolse 

tijdsbesteding.. Voor alle jongeren is het huis een vaste alledaagse plek. Vanuit het 

theoretischh denken over plaats en identiteit, het idee van beweging en de daarmee 

verbondenn kritiek op vastomlijnde identiteiten in relatie tot specifieke omgevingen, is de 

betekeniss van het concept 'huis/thuis' kritisch bekeken. Naast een ruimtelijk concept is het 

huiss in de vorm van een diuis een sociaal en symbolisch concept. Als sociaal en symbolisch 

conceptt is het niet eenduidig of uitsluitend gelijk te stellen aan de ruimtelijke omgeving van 

hett huis. De grenzen en beweging van jongeren (en ouders) tussen binnenshuis en 

buitenshuiss zijn belangrijk voor de ervaring van tijd thuis en daarmee van veiligheid en 

avontuur. . 

Familietijd,, persoonÜjke sfeer, controle en veiligheid zijn concepten die zowel in de 

verhalenn van jongeren als in die van ouders verbonden worden met het huis. Er is echter 

tevenss duidelijk geworden dat deze concepten een wisselende betekenis hebben. Ten 

eerstee is het belangrijk zich te realiseren wie, wat, op welke manier en waarom vertelt. De 

verbeeldingg van jongeren en ouders, van ontevreden uit-en-thuizers en beschermden en 

vann meer autoritaire- en meer onderhandelingsgerichte huishoudens lopen uiteen. Ten 

tweedee is aangetoond dat tijds- en territoriale strategieën de huisidentiteiten betwisten. Zo 

kann alledaagse tijd en ruimte op het moment dat de ouders niet thuis zijn veranderen in 

avontuurlijkee tijd en ruimte. Met name de eigen kamer kan zo, tenminste op bepaalde 

tijdstippen,, fungeren als zone van vrijheid, wat in veel literatuur slechts gekoppeld is aan 

hett openbare domein (zie hoofdstuk 3). Jongeren spelen hierin een actieve rol. 

Ouderss hebben een rol in de bepaling van de grenzen van het tijdruimtelijk handelen 

vann jongeren en beïnvloeden daarmee de grenzen van de eigen tijd en ruimte van jongeren 

inn het huis. Vooral in de profielen van uit-en-thuizers en beschermden is sprake van 

regulatiee van ouderlijke zijde. De ontevreden uit-en-thuizers, zoals Naomi, vormen 

hierdoorr een subprofiel binnen de grote groep uit-en-muizers. Tijdsbesteding thuis wordt 

inn de verhalen van ouders indirect gekoppeld aan veiligheid. Deze koppeling komt tot stand 

doorr het huis af te zetten tegen niet-huis: doordat tijd besteed buitenshuis geassocieerd 

wordtt met onzekerheid. In deze zin is de representatie van 'het veilige huis' tegelijk 

verbondenn met de betekenis van leeftijd en Apollinische en Dionysische jeugdidentiteiten. 
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7.. De club 
Formeell georganiseerd ruimtegebruik 

7.11 Inleiding 
Jongerenn kunnen zich vandaag de dag aanmelden bij talloze vrijetijdsclubs. In vergelijking 

mett vroeger is er sprake van grote diversiteit. Of men bezoekt een georganiseerd 

evenement.. Naast de meer 'traditionele' clubs, zoals voetbal-, tennis- en 

muziekverenigingen,, zijn er jeugdtheaters en jeugdcircussen, kooklessen, kartclubs, 

paintball-- en lasergame-activiteiten. 

Vann iedere grote stad in Nederland verschijnt sinds een aantal jaren een 'Kidsgids', 

waarinn ruime aandacht wordt geschonken aan de vrijetijdsmogelijkheden die de stad te 

biedenn heeft. Hoewel deze gids voornamelijk gericht is op jongere kinderen en hun ouders, 

staatt er ook voor jongeren ouder dan 12 jaar een aantal activiteiten in vermeld. Op het 

internett zijn specifieke jeugdsites met informatie over evenementen in de buurt en 

daarbuiten. . 

Bepalendd voor de participatie van jongeren in formeel georganiseerde 

vrijetijdsactiviteitenn is het besteedbaar inkomen van ouders en jongeren. Het is duidelijk 

datt de financiële middelen in vergelijking met vroegere tijden ruimer zijn. 

Hett beeld ontstaat dat de vergroting van zowel het aanbod als het budget ertoe hebben 

geleidd dat kinderen en jongeren in de Westerse samenleving steeds meer tijd spenderen aan 

professioneel,, door volwassenen geleide, vrijetijdsactiviteiten en dat er steeds minder tijd 

overr is voor spontane ongeorganiseerde activiteiten in openbare ruimten, zoals de straat 

(vgl.. Broenink & Fooien, 1999; Zeijl, 2000). 
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Ookk is in hoofdstuk 3 de relatie gelegd tussen de institutionalisering van de naschoolse 

tijdsbestedingg van met name jonge kinderen en een 'risicosamenleving'. Onderzoek laat 

zienn dat de bezorgdheid van ouders ertoe bijdraagt dat kinderen in vergelijking met vroeger 

meerr tijd besteden in vrijetijdsclubs en andere speciaal ontworpen jeugddomeinen, zoals 

pretparkenn (zie hoofdstuk 3). 

Iss dit beeld ook van toepassing op het dagelijks leven van jongeren? Biedt de club in de 

ogenn van ouders een veilige omgeving, waarbinnen jongeren op afstand van de eigen 

ouderss veilig kunnen doorgroeien tot zelfstandige individuen? Dit hoofdstuk wil op deze 

vragenn een antwoord geven. 

Jongerenn zijn echter geen kinderen. Zowel uit-en-thuizers als beschermden worden 

gekenmerktt door een bepaalde mate van planning en toezicht, tóch valt slechts een kleine 

groepp veertien- en vijftienjarigen te typeren als planners (zie hoofdstuk S). De naschoolse 

tijdsbestedingg van slechts een beperkte groep heeft dus als kenmerk een grote hoeveelheid 

formelee tijd en een omvangrijke tijdruimtelijke organisatie. Dit beeld komt overeen met 

onderzoekk dat laat zien, dat tijdens de middelbare schoolperiode de aandacht van jongeren 

verschuiftt van formeel georganiseerde naar informele activiteiten . De leeftijd van dertien 

inn een survey-onderzoek onder 10- tot en met 15-jarigen (Zeijl, 2000), of veertien in een 

'kwalitatieff onderzoek onder 13- tot en met 16-jarigen (McMeeking & Purkayastha, 

199S),, wordt als overgangsfase aangeduid. 

Alss ouders inderdaad ook voor jongeren georganiseerde activiteiten veilig vinden en 

geschiktt om de ontwikkeling te bevorderen, dan wordt de wijze waarop ouders de club als 

veiligg ervaren juist van belang op het moment dat de vrije tijd van hun kinderen 

informatiseertt of dreigt te informaliseren. Dit moment leent zich ook om te kijken naar de 

machtsverhoudingg tussen jongeren en ouders binnen het gezin. Hoewel in hoofdstuk 3 is 

betoogdd dat jongeren in vergelijking met vroeger een grotere keuzevrijheid en meer 

zeggenschapp hebben, dient men zich tegelijk af te vragen hoe zelfstandig hun keuzes in de 

dagelijksee praktijk gemaakt worden. Welke speelruimte hebben zij bij het maken van 

keuzess wat betreft georganiseerde activiteiten? In hoeverre en op welke wijze ervaren zij 

invloedd van hun ouders op dit gebied? 

Hett onderzoek dat er ligt, is niet eenduidig in haar conclusies omtrent de machtspositie 

vann ouders (en jongeren) in het formeel georganiseerde vrijetijdsleven (zie ook hoofdstuk 

3).. Enerzijds wijst onderzoek uit Groot-Brittannië en de Verenigde Staten op het belang 

vann ouders in het beslissingsproces en als 'leisure facilitators' (Hultsman, 1993a; Howard & 

Madrigal,, 1990; McMeeking & Purkayastha, 1995), anderzijds concludeert Zeijl (2000) in 

eenn onderzoek onder Nederlandse jongeren dat de invloed van ouders beperkt is. 

Inn dit hoofdstuk beargumenteer ik dat ouders formeel georganiseerde activiteiten inderdaad 

alss veilig construeren voor hun kinderen. Het feit dat de activiteiten in tijd en ruimte 

afgebakendd zijn is hierbij essentieel. De focus in het hierna volgende is zowel gericht op de 

keuzess en voorkeuren van jongeren als op de invloed van ouders op het tijdruimtelijk 

handelenn van de jongeren. 

1999 Wel moet bedacht worden dat baantjes en huishoudelijke taken kunnen bijdragen aan een organisatie van de 
naschoolsee tijdsbesteding. 
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Allereerstt beschouw ik het verschijnsel georganiseerde tijd en ruimte in het leven van 

jongerenn nader. Aan de hand van literatuur wordt een beeld geschetst van het belang van 

dee vrijetijdsclub als alledaags verschijnsel en sociaalruimteUjk instituut. Ten tweede wordt 

dee betekenis van georganiseerde tijd en ruimte in de onderscheiden profielen belicht (par. 

7.2).. In paragraaf 7.3 vormt het verzamelde materiaal uit de interviews, dagboekjes en 

enquêtes,, de basis voor het beeld van de club dat daaruit naar voren komt. De wijze, 

waaropp jongeren in hun verhalen de club en daarmee zichzelf neerzetten, staat centraal. 

Doorr dagelijkse handelingen - in dit hoofdstuk: formeel georganiseerde activiteiten — 

wordenn veiligheid én avontuur gecreëerd. De club is voor ouders een belangrijke omgeving 

voorr de ervaring van (on)veiligheid met betrekking tot hun kinderen. Het perspectief van 

ouderss wordt in paragraaf 7.4 beschreven. In paragraaf 7.S ligt de nadruk op de interactie 

tussenn ouders en kinderen. Ouders beïnvloeden op verschillende manieren de 

clubpraktijkenn van jongeren, maar bok de positie van jongeren als actief handelende 

individuenn met eigen leefstijloriëntaties en eigen keuzes moet benadrukt worden. 

Samenvattendee conclusies volgen tot slot in paragraaf 7.6. 

7.22 De club als alledaags e plaats 
'Dee club' staat in dit hoofdstuk voor een scala aan geïnstitutionaliseerde omgevingen 

waarinn formeel georganiseerde activiteiten onder toezicht van volwassenen plaatsvinden. 

Formeell georganiseerde activiteiten zijn georganiseerde activiteiten die structureel, 

bijvoorbeeldd wekelijks, onder toezicht van volwassenen in een institutionele en formele 

contextt plaatsvinden (vgl. Zeijl & Du Bois-Reymond, 1998)200. In geografisch opzicht is het 

interessant,, dat voor de activiteiten afspraken nodig zijn die in tijd en ruimte zijn vastgelegd 

enn daardoor het tijdruimtelijk handelen van jongeren structureren. Veel formeel 

georganiseerdee activiteiten geven de naschoolse tijdsbesteding een in hoge mate gefixeerd 

karakter. . 

Dee gesprekken met jongeren maken echter al snel duidelijk dat er behalve de afspraken 

inn verenigingsverband meer activiteiten zijn die een structurerend effect hebben op de 

sociaalruimtelijkk netwerken. Baantjes - de eigen krantenwijk — en de dagelijkse zorg voor 

dierenn — de verzorgpony — zijn voorbeelden daarvan. Ook deze activiteiten worden 

gekenmerktt door organisatie. De plaatsen waar de activiteiten zich afspelen, zijn divers en 

verschillenn wat betreft het publiek-private karakter. Er is niet altijd sprake van direct 

toezichtt van volwassenen. Krantenlopen is wat dit betreft een goed voorbeeld. Een 

krantenwijkk brengt de verplichting met zich mee op gezette tijden de krant rond te 

brengen,, maar vindt plaats in het openbare domein zonder direct toezicht van volwassenen. 

Beidee vormen van georganiseerd tijdruimtelijk handelen worden in dit hoofdstuk 

besproken.. Ze komen voornamelijk voor in het profiel van de planners. Grofweg zijn de 

kenmerkenn van georganiseerde activiteiten: gestructureerd in ruimte, tijd en doel, 

(toezichtt van volwassenen), (regie in handen van volwassenen), vaak verplichtend en er 

kunnenn kosten verbonden zijn aan deelname. 

2000 Ik benadruk hier de formele context. Activiteiten thuis zijn, zo zou je kunnen zeggen, geïnstitutionaliseerd. 
Activiteitenn in het huis kunnen echter tegelijk getypeerd worden door het informele karakter. 
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7.2.11 Verlie s aan spontaniteit , voll e agenda' s en veilig e leertij d 
Inn de inleiding refereer ik aan het idee dat formeel georganiseerde afspraken in clubverband 

hett vrijetijdsleven van jongeren dusdanig structuren dat er geen of weinig tijd overblijft 

voorr spontane informele afspraken in de eigen buurt. Deze constatering suggereert dat de 

verminderingg van informele activiteiten in de openbare ruimte een verlies is (zie bijv. 

Sibley,, 1995; Stichting Kinderen Voorrang!, 1998; Valentine & McKendrick, 1997). 

Behalvee op dit betreurde verlies aan spontane informele activiteiten, wil ik op een 

ontwikkeling,, die hiermee verbonden is, wijzen. De frequente participatie in vrijetijdsclubs 

kann ertoe leiden, dat de vrije tijd van jeugdigen vol en volstrekt voorgeprogrammeerd 

raakt,, wat kan leiden tot 'leisure stress' onder tieners. 'Agendageneratie', 

'vrijetijdsmanagers'' (Zeijl, 2000), 'managers in de dop' (Torrance, 1998) en 

'achterbankgeneratie'' (Karsten, 1995) zijn begrippen, die in wetenschappelijke publicaties, 

maarr ook in de media, gebruikt worden om te verwijzen naar dit verschijnsel van 

overbezettee kinderen en tieners . 

Anderzijdss leeft ook het idee dat georganiseerde vrijetijdsactiviteiten gunstig zijn voor 

hett ontwikkelen van belangrijke vaardigheden en sociale competenties. Jongeren leren 

binnenn de context van een risicocultuur onafhankelijk eigen keuzes te maken en 

verschillendee activiteiten te plannen. Zeijl (2000, p. 127) beschrijft dat: "Childhood and 

youthh sociologists have indicated that, with the rise of modern learning societies in 

conjunctionn with the recent demand for lifelong learning, leisure time is increasingly 

viewedd as learning time. The dividing line between schooling and leisure is fading." 

Projecten,, gericht op 'naschoolse opvang', 'tienerclubs', 'verlengde schooldag' en de 

'bredee school' getuigen van de visie van de vrije tijd als leertijd. Verschillende scholen in 

Nederlandd hebben een verlengde schooldag. Jongeren hebben de mogelijkheid mee te doen 

aann vrijetijdsactiviteiten onder toezicht van volwassenen. In deze zin vormen bijvoorbeeld 

tienerclubss en de naschoolse opvang voor jongere kinderen een link tussen school en vrije 

tijd.. Naast de schooltaken wordt ook 'nuttige' vrijetijdsbesteding beschouwd als 

belangrijkee leerervaring (vgl. Zeijl, 2000). 

Tenn slotte kunnen veiligheidsoverwegingen ten grondslag liggen aan een positieve 

waarderingg van georganiseerd tijdruimtelijk handelen. De angst voor het publieke domein 

betekentt dat ouders in ieder geval jongere kinderen aanmoedigen tijd door te brengen in 

vrijetijdsclubss (zie hoofdstuk 3). 

7.2.22 Planner s én.. . 
Dee club is een algemeen en wijdverbreid instituut in de Westerse samenleving. Niet alleen 

voorr de planners, maar ook voor de beschermden en uit-en-thuizers is het een bekend 

instituutt in de alledaagse leefomgeving. Op basis van de interviews en dagboekjes kan 

gezegdd worden dat de grote meerderheid van de veertien- en vijftienjarigen ongeveer twee 

clubafsprakenn per week heeft (vgl. Zeijl, 2000). 

2011 Onlangs is door de rijksoverheid een campagne gestart waarin onder andere door televisiespotjes het 
fenomeenn 'agendageneratie' als probleem wordt aangekaart. 
2022 "However specific unorganised activities, in particular "cultural activities", are also presumed to contribute 
tott the acquisition of social and cultural capital, which is relevant to children's future lives." (Zeijl, 2000, p. 
127). . 
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Dee resultaten van het enquêteonderzoek laten zien dat tachtig procent van de jongeren 

lidd is van één of meer vrijetijdsverenigingen (zie tabel 7.2). Dit percentage is voor deze 

leeftijdsgroepp relatief hoog (Lieberg, 1997; Zeijl, 2000). Karsten et al. (1998) echter, 

komenn in een onderzoek in Groningen naar tijdruimtelijk handelen van kinderen tot 12 jaar 

tott vergelijkbare resultaten. 

Wellichtt kan de verklaring voor het hoge percentage gevonden worden in het geringe 

aandeell allochtonen in de bevolkingssamenstelling van Groningen in vergelijking met het 

westenn van Nederland. Allochtonen zijn minder vaak lid van vrijetijdsverenigingen dan 

autochtonee Nederlanders (Crok et al., 2002; Gerritsen, et al., 2002; Wiggers et al., 

1996).. Het hebben van een lidmaatschap betekent overigens niet dat er ook automatisch 

sprakee is van wekelijkse clubafspraken. 

Watt lidmaatschap en sociale identiteit betreft tot slot, kan vermeld worden dat 

naarmatee het opleidingsniveau van de jongere toeneemt, hij/zij vaker lid is van een 

verenigingg (zie tabel 7.1). Tussen jongens en meisjes zijn wat dit betreft geen verschillen 

zichtbaar. . 

Tabell  7.1 Lidmaatschappen sport- en hobbyclubs naar opleiding (N=441) 

N N 
Well lidmaatschap 111 
Geenn lidmaatschap 49 
Totaal****** 160 

Vmbo o 
% % 

69,4 4 
30,6 6 
100 0 

Havo o 
NN % 

1177 80,7 
288 19,3 

1455 100 
Chi-kwadraatt toets: * p>.05S.l; * * p<.05 >.01; * * * p^ .01 >.005; * * * * pS.005>.001; * * * * * 

Tabell  7.2 Aantal lidmaatschappen sport- en hobbyclubs (N=441) 

Geenn clublidmaatschap 
Lidd van 1 club 
Lidd van 2 clubs 
Lidd van 3 clubs 
Lidd van 4 clubs 

N N 
9 0 * * 
202 2 

92 2 
30 0 

8 8 

Vwo o 
NN % 

1211 89,6 
144 10,4 

1355 100 
pS.001. . 

Totaal l 
NN % 

3499 79,3 
911 20,7 

4400 100 

u u 21,4 4 
48,1 1 
21,4 4 

7,1 1 
1,9 9 

** Resultaten zijn gebaseerd op andere variabelen dan de variabele in tabel 7.1 daarom is N niet identiek. 

Verderr zijn er verschillen zichtbaar in het aantal clubs waarvan men lid is. Ten eerste is 

err al een groep (21,4 procent) jongeren die van geen enkele club lid zijn. Deze groep valt 

grofwegg samen met die van de binnenjongeren en pleiners. 

Tenn tweede is er een grote groep die van één of twee clubs lid is (respectievelijk 48,1 

enn 21,4 procent van alle jongeren). Voor een deel van deze groep kan men ervan uitgaan 

datt de in tijd en ruimte vastgelegde afspraken hun tijdsbesteding in zekere mate 

structureren.. Een lidmaatschap van én een muziekvereniging én een sportclub betekent al 

gauww drie afspraken per week. Uit tabel 7.5 blijkt dat een groot deel van de 

lidmaatschappenn sportclubs betreft. Dit betekent naast een doordeweekse training, in veel 

gevallenn in het weekend een wedstrijd. Bovendien laat onderzoek van Zeijl (2000) zien dat 

wedstrijdenn een belangrijkere rol spelen op veertien- en vijftienjarige leeftijd dan op 

jongeree leeftijd. De profielen van de uit-en-thuizers en beschermden omvatten deze 
203 3 

groepp . 

2033 Ook planners die zich zeer serieus toeleggen op één of twee hobby's en daarnaast andere georganiseerde 
activiteitenn hebben, kunnen hiertussen zitten. 
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Tenn derde is er een groep — een kleine tien procent van alle jongeren — die van drie of 

meerr clubs lid is. Dit betreft met name jongeren die naar het vwo gaan en meiden zijn 

hierinn oververtegenwoordigd. De planners behoren hiertoe. 

Tabell  7.3 Aantal lidmaatschappen naar opleiding {N=441) 

Vmbo o 
NN % N 

Geenn lid 50 32,7 27 
Lidd 1 club 77 50,3 69 
Lidd 2 clubs 20 13,1 36 
Lidd 3 of meer clubs 36 3,9 8 
Totaal****** 153 100 140 

Havo o 

19,33 13 
49,33 56 
25,77 34 

5,77 24 
1000 127 

Vwo o 

10,2 2 
44,1 1 
26,8 8 
18,9 9 
100 0 

Totaal l 
NN $6 

900 21,4 
2022 48,1 

900 21,4 
388 9,0 

4200 100 
Chi-kwadraatt toets: * p>.05S.l; * * p£.05 >.01; * * * pS .01 >.005; * * * * p<.005>.001; * * * * * p<.001. 

Tabell  7.4 Lidmaatschappen sport- en hobbyclubs naar sekse (N=441) 

N N 
Geenn lid 40 
Lidd 1 club 104 
Lidd 2 clubs 37 
Lidd 3 of meer clubs 11 
Totaal*** 192 

Jongen n 
%% N 

20,88 49 
54.22 97 
19.33 53 

5,77 27 
1000 226 

Meisje e 
% % 

21,7 7 
42,9 9 
23,5 5 
11,9 9 
100 0 

Totaal l 
NN % 

899 21,3 
2011 48,1 

900 21,5 
388 9,1 

4188 100 
Chi-kwadraatt toets: * p>.05S.l; * * pS.05 >.01; * * * p< .01 >.005; * * * * p<.005>.001; * * * * * p<.001. 

7.2.33 Clublldmaatscha p en verschille n naar sociaal-economisch e statu s en seks e 
Uitt de profielen blijkt al dat jongeren met een lagere sociaal-economische status vaker tot 

dee groepen zelfstandige pleiners en binnenjongeren behoren en dat middenklasse en 

hogere-middenklassee groepen vaker aan de profielen van de beschermden, uit-en-diuizers 

enn planners voldoen. Deze worden gekenmerkt door het hebben van verschillende formeel 

georganiseerdee activiteiten en van lidmaatschappen. Ik wil hier echter aan de hand van 

enquêteresultatenn een duidelijker beeld schetsen van de verschillen naar klasse en sekse in 

clubparticipatie. . 

Watt betreft de frequentie van clubactiviteiten en het aantal lidmaatschappen zijn in dit 

onderzoekk niet zeer opvallende verschillen zichtbaar tussen jongens en meisjes. Meisjes 

lijkenn iets vaker van meerdere clubs lid te zijn dan jongens. Verder blijkt uit het onderzoek 

vann Zeijl (2000) dat jongens vaker in het weekend een afspraak hebben dan meisjes. Dit 

houdtt verband met de uiteenlopende voorkeur voor bepaalde vrijetijdsactiviteiten van 

jongenss en meisjes. Jongens houden zich meer bezig met sport, terwijl meisjes vaker lid 

zijnn van andersoortige clubs, bijvoorbeeld dans en drama. Dat sportclubs 

competitiewedstrijdenn hebben in het weekend verklaart het verschil tussen jongens en 

meisjess wat het aantal afspraken in het weekend betreft (Zeijl, 2000). 

Menn kan niet zeggen dat sekseverschillen verdwenen zijn. Er is in elk geval sprake van 

eenn verschil tussen jongens en meisjes waar het aankomt op het soort club waar men lid van 

is.. Over het algemeen genomen zijn sportclubs favoriet onder jongeren. Voetbal staat 

nummerr één, gevolgd door tennis en paardrijden. Voor participatie aan een aantal 

sportclubss geldt een sterke scheidslijn tussen de seksen. Terwijl voetbal bijvoorbeeld 

voorall door jongens wordt beoefend, zijn het vooral de meisjes die paardrijden (zie tabel 

7.S). . 

Ookk als de sociaal-economische status in ogenschouw wordt genomen, zijn er 

verschillenn waar te nemen in oriëntatie op sport- en hobbyclubs. Jongens en meisjes die 
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eenn hogere opleiding volgen, zijn bijvoorbeeld vaker lid van tennisverenigingen dan andere 
groepen.. Lidmaatschap van een voetbalclub komt in alle milieus voor (zie tabel 7.6). In de 
categoriee overige sporten tot slot, bevinden zich meer hoger opgeleide jongeren. Deze 
categoriee bestaat uit sporten als klimmen, hockey, zwemmen, korfbal, vechtsporten en 
schaatsen. . 

Ookk bij lidmaatschappen van niet-sportclubs, zijn verschillen naar sekse en sociaal-
economischee status zichtbaar. Muziek en dans zijn favoriet onder jongeren. Toch zijn het 
voornamelijkk jongeren die een hogere opleiding genieten, die lid zijn van dans- en 
muziekverenigingg (zie tabel 7.6). Waar het de dansclub betreft zijn het bovendien bijna 
uitsluitendd meisjes (zie tabel 7.5). 

Tabell  7.5 Aantal en percentage van jongens en meisjes dat lid is naar soort sport- en hobbyclubs 
(N=441) ) 

Jongenss Meisjes TotaaT 
Fii 55 R K R ST 

Voetbal****** 75 36,8 16 6,8 91 20,7 
Dansen****** 4 2,0 28 11,9 32 7,3 
Paardrijden****** 1 0,5 35 14,9 36 8,2 
Tenniss 23 11,3 16 6,8 39 8,9 
Muziekless 23 11,3 38 16,2 61 13,9 
Gym***** 3 1,5 17 7,2 20 4,6 
Jeugdclubb 7 3,4 17 7,2 24 5,5 
Overigee sport 51 25,0 76 32,3 127 28,9 
Overigee resyalgemeen 21 10,3 31 13,2 52 11.8 
Chi-kwadraatt toets: * p>.05£.l; * * pS.05 >.01; * * * pS .01 >.005; * * * * p£.005>.001; * * * * * p£.001. 

Tabell  7.6 Aantal en percentage vmbo-leerlingen en havo/vwo-leerlingen dat lid is naar soort sport- en 
hobbyclubss (N=441) 

Voetbal l 
Dansen**** * 
Paardrijden n 
Tennis** * 
Muziekles** * 
Gym m 
Jeugdclub b 
Overigee sport** 
Overigee rest/algemeen 
Chi-kwadraatt toets: * p>.05£.l; * * p<.05 >.01; * * * p< .01 >.005; * * * * pS.005>.001; * * * * * p£.001. 

7.2.44 Woonomgeving en de club 
Alvorenss dieper in te gaan op de ruimtelijke context van de formeel georganiseerde — in 
tijdd en ruimte vastgelegde - activiteiten is het van belang kort stil te staan bij de ruimtelijke 
spreidingg van clubs over het onderzoeksgebied. De spreiding over de geselecteerde 
woonomgevingenn is niet gelijkmatig. 

Hett grootste aantal clubs en de grootste diversiteit aan clubs zijn in de stad Groningen. 
Daarnaastt kent het dorp Leek een concentratie van vrijetijdsorganisaties. Dit geldt ook 
voorr Roden, een van de grotere plaatsen in de omgeving van Leek. De dorpen rond Leek 
hebbenn niet veel meer dan een eigen voetbalvereniging. Het is ook duidelijk dat de 
keuzemogelijkhedenn van jongeren tussen verschillende activiteiten op het platteland en in 
Leekk beperkt is in vergelijking met de keuze van jongeren in Groningen. De jongeren in de 
omgevingg van Leek doen, als ze sporten, grofweg aan voetbal, korfbal, fitness, of 
paardrijden.. In de interviews die in Groningen afgenomen zijn, zijn veel meer sporten aan 
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dee orde gekomen. Ook hockey, schaatsen, skaten, surfen, zeilen, zwemmen, basketbal, 

klimmenn en zelfverdediging zijn daarin bijvoorbeeld genoemd. 

Well moet hierbij opgemerkt worden dat ook in de stad Groningen sportcomplexen 

niett in de directe nabijheid van de woning gesitueerd zijn. Sportparken bevinden zich aan 

dee randen van het stedelijk gebied. Kortom, door deze geografische spreiding van clubs is — 

gelett op de beperkte mobiliteit van jongeren - niet iedere club voor elke jongere even 

bereikbaar.. In deze zin kan de woonomgeving van de jongere het tijdruimtelijk handelen 

beïnvloeden. . 

7.33 De betekenis van de club voor jongeren 
Estherr is een echte planner (zie hoofdstuk 5). Drie a vier keer in de week heeft ze 

hockeytraining,, in het weekend is er een hockeywedstrijd en gaat ze naar paardrijles. Ze 

heeftt een eigen pony, zodat ze ook in de resterende uurtjes kan paardrijden. Verder speelt 

zee graag piano. De pianolessen heeft ze dit jaar laten vallen, omdat schooltaken meer beslag 

opp de naschoolse tijd gingen leggen. Hier volgt een fragment, waarin ze vertelt hoe haar 

weekk eruitziet: 

/:: Kun je vertellen wat je zoal in je vrije tijd doet? 

Esther-.Esther-. Eigenlijk doe ik heel weinig, nou ja, weinig, ik hockey veel en ik rijd paard en maak huiswerk. 
Datt is eigenlijk wat ik veel doe. Voor hockey train ik drie a vier keer per week, [en nog] de wedstrijd erbij 
enn ik rijdd zoveel mogelijk paard als er tijd over is. Als ik niet hoef te hockeyen of ik heb gewoon nog tijd 
over,, dan ga ik paardrijden. Tussendoor moet ik ook nog huiswerk maken. 

/:: Maar drie a vier keer hockeyen, dat is niet iets wat iedereen zo doet. 

Esther:Esther: Nee, dat klopt. Het is best wel vermoeiend, maar ik vind het leuk. 

(...) ) 

1:1: Zou je kunnen beschrijven hoe een gemiddelde week van jou eruit ziet? Van de ochtend tot de avond. 
Waarr je heen gaat, welk vervoersmiddel je gebruikt, met wie je er naartoe gaat, dat soort dingen. 

Esther:Esther: 's Ochtends fiets ik alleen naar school, dat is een paar minuutjes. Ik heb ongeveer vijfendertig uur 
less in de week. Maandag heb ik zeven uur en dan ben ik om kwart over drie vrij, dan ben ik meestal om 
halfvierr wel thuis, en dan heb ik om vijf uur training van Noord en dan van tevoren maak ik wat huiswerk. 
Omm zeven uur ben ik klaar, om kwart over zeven, halfacht vertrek ik ongeveer daar, dan ben ik om kwart 
voorr acht thuis, dan eten en nog wat huiswerk maken. Dinsdag ga ik weer 's ochtends op de fiets naar 
schooll en dan ben ik om kwart over drie ongeveer vrij. Om halfzes heb ik hockeytraining en van tevoren 
huiswerkk maken enzo. Om zeven uur ben ik klaar en dan ben ik ongeveer om halfacht thuis. Dan eten en 
huiswerkk maken weer. Woensdag tot vier uur school en als ik thuis kom ga ik huiswerk maken en dan 
paardrijden.. Als ik thuis kom, dan is het meestal wel vrij laat, dan moet ik weer huiswerk maken. 
Donderdagg heb ik tot halfdrie school. Dan ga ik naar huis, huiswerk maken en dan weer paardrijden, dan 
komm ik weer thuis, eten en huiswerk maken. Vrijdag ben ik om kwart over drie vrij en dat is tot en met de 
kerstvakantiee ofzo en daarna ben ik om kwart over één vrij op vrijdag, want dan hebben we geen 
handvaardigheidd meer. Dan [nu, voor de kerstvakantie] ben ik om kwart over drie vrij en dan moet ik om 
halfzess trainen en tot zeven uur en dan meestal televisie kijken ofzo, niet zoveel bijzonders. Zaterdag ga ik 
meestall hockeyen, dan is er een wedstrijd en die tijden zijn natuurlijk altijd verschillend en als het erbij lukt 
dann ga ik ook nog paardrijden. Zondagochtend dan heb ik paardrijles en 's middags meestal huiswerk 
maken.. Dat is de week ongeveer. 

1:1: Nou, druk hoor, 

Esther:Esther: Ja. (Meisje, hogere sociaal-economische status, De Wijert-Zuid). 

Zowell in eerste instantie als in Esthers uitgebreidere beschrijving van de week is goed 

zichtbaarr hoe afspraken de naschoolse tijdsbesteding van planners vormgeven. 
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Ookk voor andere veertien- en vijftienjarigen, namelijk de uit-en-thuizers, beschermden 

enn planners, is de club een plaats die onderdeel uitmaakt van de routine van het dagelijks 

levenn en die als belangrijk wordt ervaren. Formeel georganiseerde activiteiten staan 

centraall in het antwoord op de vraag "Kan jij vertellen wat je in je vrije tijd doet?" Deze 

activiteitenn worden vaak als eerste genoemd en zijn dus nadrukkelijk verbonden met de 

notiee 'vrije tijd'. Thuis vertellen jongeren verhalen over de tijd die ze op de club 

doorbrengen. . 

Uitt de interviews blijkt verder dat clubs, doordat de afspraken in tijd en de locatie in 

ruimtee vastliggen, naast school en huis(werk), de naschoolse tijd structureren. Op deze 

manierr bepalen ze voor een groot deel de overige bewegingen binnen het sociaalruimtelijk 

netwerk.. Sommige jongeren noemen, als ze een beschrijving geven van hun vrije tijd, zelfs 

inn eerste instantie alleen clubactiviteiten (en niet informele activiteiten). 

Dee club is een belangrijke omgeving voor de identiteitsontwikkeling. Een clubbezoek is 

eenn sociale gebeurtenis. Afgezien van het sportieve of creatieve aspect is het samenzijn met 

leeftijdgenotenn voor de jongeren een belangrijke functie van de club. Het is een plek waar 

menn vrienden ontmoet. Uit de enquête blijkt bijvoorbeeld dat, gevraagd naar plekken waar 

menn vrienden ontmoet, de hobby- of sportclub voor iets minder dan de helft van de 

jongerenn deze functie vervult (zie hoofdstuk 5). 

Hoee de club verweven is met de leefstijloriëntatie van jongeren is afgezien van het 

clubbezoekk af te lezen uit de vormgeving van hun kamer en de wijze waarop ze zich kleden. 

Dee planner Esther kleedt en kapt zich volgens bepaalde regels die in haar 'clubomgeving' 

geldenn - ze draagt een onopvallend T-shirt met een bodywarmer, wel van het juiste merk, 

enn ze heeft het haar in een staart of opgestoken - die in haar clubomgeving gelden. In de 

omgevingg van zelfstandige pleiners uit de Oosterparkwijk, gelden andere regels, die op hun 

beurtt verbonden zijn met vrijetijdsclubs, namelijk de voetbalvereniging. De jongens lopen 

hett liefst in een (Australian) trainingsjack met spijkerbroek en hebben bij voorkeur Nikes 

aan. . 

Inn de volgende subparagrafen wordt de betekenis van de club en de verwevenheid 

daarvann met de sociaalruimtelijke netwerken wat betreft een aantal kenmerken uitgediept. 

Achtereenvolgenss zal er aan de hand van de verhalen van jongeren aandacht besteed 

wordenn aan: tijdruimtelijke organisatie, ruimtelijke beperkingen en mogelijkheden en de 

informaliseringg van tijdsbesteding. 

7.3.11 Georganiseerd e tij d en ruimt e 
Verschillendee jongeren refereren in hun verhalen aan het beeld van de drukke 

vrijetijdsmanager.. Uit het citaat van de planner Esther blijkt dat onder andere uit de 

beamingg van de opmerkingen van de interviewer en haar antwoorden op vragen. Ook uit 

anderee verhalen, waarin de rol van de interviewer minder prominent is, komt naar voren 

datt de vrijetijdsagenda druk bezet is. 

Bovendienn is het gevoel een volle agenda te hebben niet voorbehouden aan planners. 

Ookk binnen andere sociaalruimtelijke netwerken wordt zo nu en dan ervaren het druk te 

hebben.. Zelfs Remco, de zelfstandige pleiner, vindt dat hij het af en toe druk heeft, terwijl 

hij,, afgezien van het voetballen, weinig afspraken met een verplichtend karakter heeft. 

Folderss lopen doet hij in theorie, maar in de praktijk komt hier weinig van terecht. De 
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woningg staat niet voor niets vol met torenhoge stapels wijkkranten! Aan zijn huiswerk 
besteedtt hij ook niet of nauwelijks tijd. 

Rl:Rl: En, ja, woensdag is het heel krap. Maar dan ben ik om 16.05 vrij, en dan moet ik om 17.30 weer weg 
naarr basketbal. En dan ehm, dan ben ik om 19.45 ongeveer weer thuis. Dan moet ik nog eten enzo. Dus 
datt zit altijd wel heel krap, dus als je huiswerk hebt, maar, nee het lukt wel op zich. (Meisje, hogere sociale 
klasse,, Binnenstad). 

R2:R2: Dinsdag dan heb ik ook school, tot vier uur les. Dan ben ik zo snel mogelijk thuis, want dan moet ik 
mett de kranten lopen, dan trainen en na het trainen nog wat huiswerk enzo. (Jongen, middenklasse, dorp) 

R3:R3: (...) ik ga ook wel eens vissen. (...). Eigenlijk op maandags of dinsdags wel. En, ehm, maandags dat 
will nog wel, maar dinsdag wil niet. Dan kom ik van school, dan moet ik gelijk gaan lopen voor de folders, 
enn dan gelijk trainen, dat is een beetje vervelend. 

I:I:  En hoe los je dat dan op? 

R3:R3: Ja, dan ga ik niet [waarschijnlijk wordt folders lopen bedoeld]. Soms, dan eet ik niet. Dan eet ik na 
trainen.. Dan kan je in een stuk door. (Jongen, lagere sociaal-economische status, Oosterparkwijk), 

Naschoolsee tijd wordt hier niet als 'vrije' tijd beleefd. Hoewel zo nu en dan drukte 

wordtt ervaren, is de toon in de citaten niet negatief te noemen. Een negatieve toon is 

eerderr te beluisteren als het om schooltijden en huiswerk gaat, die beide in de ogen van 

tienerss te veel tijd van hun vrijetijdsbudget afsnoepen. In vergelijking met de 

basisschoolperiodee betekent de huiswerkverplichting een grote verandering. De 

middelbare-schoolperiodee brengt keuzes met zich mee die jongeren zo nu en dan lastig 

vindenn om te maken. Esther vindt haar voorgeprogrammeerde agenda leuk en wil er liever 

niett voor kiezen een activiteit te laten vallen. Ze vond het moeilijk de beslissing te nemen 

mett de pianolessen te stoppen, vertelt ze. 

Ditt beeld wordt bevestigd in een grootschalig survey-onderzoek naar georganiseerde 

vrijetijdsactiviteitenn in het leven van Nederlandse en Duitse 10- tot en met 15-jarigen 

(Zeijl,, 2000). Alle jongeren lijken het af en toe druk te hebben. Wel zijn ze over het 

algemeenn tevreden (tot zeer tevreden) over hun vrijetijdsactiviteiten: "Juveniles, who 

engagee in many organized activities, sometimes feel they have too many organized activities 

andd cannot pursue their hobbies. The finding that juveniles, who do not engage in 

organizedd week activities, are more inclined to want more time for lazing about suggests 

thatt they experience feelings of busyness as well. These feelings are not the result of having 

tooo many leisure appointments. We suspect that these feelings of busyness are caused by 

thee fact that these juveniles have comparatively many compulsory tasks in their leisure 

time,, in particular homework tasks, considering that we found that the group of 

"unattached"" consists for the most part of 14-IS year-olds. This might also explain why 

thesee juveniles are more likely to be dissatisfied with their leisure than juveniles, who 

engagee in many organized activities. Possibly, they feel they have too little time to pursue 

personall leisure interests, due to an abundance of obligatory tasks." (ibid., p. 65). 

Ikk wil niet voorbij gaan aan het feit dat formeel georganiseerde activiteiten een zwaar 

stempell drukken op het sociaalruimtelijk netwerkprofiel van met name planners, maar het 

beeldd is complexer dan de voornamelijk kwantitatieve gegevens doen vermoeden. Ten 

eerstee worden formele vrijetijdsactiviteiten door een groot deel van zowel uit-en-thuizers 

alss beschermden als planners als leuk ervaren. Het zijn de combinatie met andere 

verplichtingenn als huiswerk, de aanwezigheid van huisregels (afspraken betreffende 

'etenstijd'' en 'na school naar huis'), de beperkingen van de ruimtelijke omgeving en van 
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hett tijdsbudget, die tezamen de naschoolse tijd van veel jongeren - met name doordeweeks 
-- een gestructureerd karakter geven en eventueel een gevoel van het druk hebben creëren. 
Timemanagementt van de eigen activiteiten en afstemming met de andere leden van het 
huishoudenn worden dan belangrijk. 

Tenn tweede kunnen ook andere niet-clubgebonden (informele) activiteiten een 
wekelijks,, of zelfs dagelijks, terugkerend karakter hebben en in die zin het vrijetijdspatroon 
vann jongeren structureren. Denk bijvoorbeeld aan jongeren die kinderen tennisles geven, 
off aan meiden die de zorg voor een paard op zich nemen. Meisjes als Esther zijn bijna 
dagelijkss bij hun (verzorg)pony te vinden. Ze zijn hier niet alleen om de pony te knuffelen. 
Eenn pony eist namelijk dagelijkse verzorging. 

Inn de situatie van Petra, een meisje dat op het platteland woont (beschermde) en van 
wiee de pony aan huis staat, is de formalisering van de vrije tijd door niet-clubgebonden 
activiteitenn goed zichtbaar. Dagelijks is ze uren bij haar pony te vinden om deze te 
voederen,, te verzorgen en te berijden. De ene keer neemt ze het beest mee voor een rit 
doorr de landerijen en bossen, zonder toezicht van volwassenen, de andere keer rijdt ze in 
dee bak bij een buurmeisje thuis, onder indirect toezicht van ouders, die meestal 
binnenshuiss aanwezig zijn. Slechts één keer in de week gaat ze met haar pony naar de 
manegee in Leek, waar ze les krijgt. Doordat Petra's hobby verplichte afspraken in tijd en 
ruimtee met zich meebrengt - het paard moet twee keer per dag eten, de stal moet dagelijks 
uitgemestt worden en ook beweging heeft het paard dagelijks nodig - , krijgt haar vrije tijd 
inn zekere zin een formeel karakter. Er blijft namelijk relatief weinig tijd over voor spontane 
activiteitenn in de buurt. 

7.3.22 Tijdruimtelijk e beperkinge n en mogelijkhede n 
Hett tijdruimtebudget van de jongeren (en van de verschillende profielen) verschilt tussen 
woonomgevingen.. Mede door een relatief beperkt aanbod in de directe omgeving, is de 
bereikbaarheidd van clubs voor de jongeren uit de dorpen enigszins problematisch. Vaak 
moetenn ze door weer en wind een behoorlijk eind fietsen voor ze op de plaats van 
bestemmingg zijn. In het overbruggen van de afstand gaat veel tijd zitten en dat structureert 
zodoendee hun vrije tijd in hoge mate. Van het aanbod van clubs in de stad wordt door 
jongerenn uit de dorpen en plattelandssuburb Leek, een uitzondering daargelaten, geen 
gebruikk gemaakt. Wat clubs betreft, is men gericht op de 'nabije' omgeving. Leek voorziet 
inn hoge mate in de behoefte aan clubs. 

Eenn clubbezoek vergt, vooral voor de jongeren uit de dorpen, organisatie van het 
sociaalruimtelijkk netwerk. Er worden afspraken gemaakt om samen met vrienden of 
vriendinnenn te fietsen, of om gehaald of gebracht te worden door een van de ouders. 
Jongerenn uit de dorpen worden, evenals in hoofdstuk S is geschetst, twee keer zo vaak met 
dee auto vervoerd tussen het huis en de club als hun leeftijdgenoten in de stad en de 
suburbanee dorpen. Dertig procent van de plattelandsjongeren geeft aan de laatste keer dat 
zijj 's avonds naar een club of vereniging gingen met de auto gebracht en/of gehaald te zijn. 
Bovendienn bezoeken plattelandsjongeren in vergelijking met de andere jongeren minder 
vaakk 's avonds een vrijetijdsvereniging. 

Hett merendeel van de jongeren die 's avonds een club bezoeken, gaat echter met de 
fiets,, alleen of samen met anderen van de eigen leeftijd (of jonger). Als er niet 
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gedifferentieerdd wordt naar woonomgeving, wordt eenvijfde deel van de jongeren gehaald 

off gebracht door volwassenen. Voor alle duidelijkheid, het leeuwendeel van de jongeren -

beschermden,, uit-en-thuizers en planners - geeft aan in de avonduren clubs te bezoeken 

(ruimm negentig procent). Zoals een aantal ouders opmerkt, worden bij het vorderen van de 

leeftijdd van de jongeren de activiteiten in formeel georganiseerd verband meer en meer in 

dee avonduren aangeboden. 

Hett betreft overigens, zoals in hoofdstuk 5 is beschreven, beduidend meer meisjes dan 

jongenss die 's avonds met de auto verplaatst worden. Van de meisjes is bijna dertig procent 

dee laatste keer dat zij 's avonds naar een club of vereniging ging 's avonds gebracht en/of 

gehaaldd met de auto. Van de jongens is dit slechts 15 procent. 

Jongerenn die in clubverband aan wedstrijden meedoen ten slotte, worden nog op een 
anderee manier met ruimte geconfronteerd. Clubs hebben doorgaans 'uit'- en 'thuis'-
wedstrijden.. Uit een aantal gesprekken met jongeren en ouders bleek dat deze 
uitwedstrijdenn zich niet beperken tot locaties in de nabije omgeving van Groningen, maar 
ookk verder weg in Drenthe of Friesland en zelfs overal in Nederland kunnen plaatsvinden. 
Eenn relatief grote spreiding en gebrek aan concurrentie van andere clubteams in het 
Noordenn van Nederland maakt dat de afstand tot plaatsen, waar wedstrijden worden 
gespeeld,, groot is. Ook in deze zin zorgen fysieke beperkingen voor structurering van het 
tijdruimtelijkk handelen van jongeren (en hun ouders die vaak als chauffeur dienstdoen). De 
participatiee in sportverenigingen geeft het sociaalruimtelijk netwerk van jongeren een 
bovenlokalee dimensie. Bovendien betekent het een nieuwe, niet alledaagse, ervaring met 
plaats. . 

7.3.33 Het eind e van de clu b 
Schooltijdenn en huiswerk leggen een zware druk op de naschoolse tijd van jongeren. Dit 
latenn vrijwel alle verhalen zien. (De overgang naar) het voortgezet onderwijs betekent voor 
veell jongeren minder vrije tijd: 

R:R: Nou, ik heb dit jaar een heel vervelend schoolrooster, dus ik ben alleen maandags voor vier uur thuis. 
Normaall ben ik om vier uur thuis. Dan ga ik eerst huiswerk maken. En dan ga ik naar de paardenstal. 
(Meisje,, middenklasse, Binnenstad). 

Tochh wil dit niet zeggen dat ze massaal hun clubs opzeggen. Dit is zichtbaar in de grote 
groepp uit-en-thuizers. Jongeren, zo heb ik eerder betoogd, brengen het aandeel formeel 
georganiseerdee activiteiten tot een lager niveau terug, door een activiteit te schrappen. 

Hett profiel van de planners maakt duidelijk dat niet iedereen deze keuze maakt. Wel 
betekentt het aaneenrijgen van verspreid liggende plaatsen, dat het resterende 
tijdruimtebudgett beperkt is. Mede daarom worden er concessies gedaan ten aanzien van 
anderee vrijetijdsdomeinen, zoals de straat: 

Esther,Esther, (...) maar vroeger was ik altijd heel vaak in de buurt, want toen waren er veel kinderen, nou, niet 
echtt veel kinderen van mijn leeftijd, maar vaak iets jonger en daar ging ik veel mee om, maar sinds ik op de 
middelbaree school zit doe ik er eigenlijk vrij weinig mee. Ik doe eigenlijk vrij weinig omdat ik zo weinig 
vrijee tijd heb. (...) Vroeger deed ik van alles in het park, voetballen en ging ik met iedereen hier in de 
buurtt om, maar daar heb ik nu ook amper tijd voor. 

Hett gas terugnemen op deze leeftijd wordt niet alleen in verband gebracht met 

beperkingenn door school- en andere verplichtingen, maar ook met het idee dat jongeren 
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informelee activiteiten met vrienden prefereren boven de in tijd en ruimte vastgelegde 

afsprakenn (die inherent zijn aan een lidmaatschap van een vereniging). Deze leefstijlkeuzes 

kunnenn in verband worden gebracht met het feit dat georganiseerde activiteiten onder 

toezichtt van volwassenen plaatsvinden. Een achterliggende reden zou dus kunnen zijn dat 

dee club voor deze jongeren geen avontuurlijk imago heeft, maar eerder verbonden is met 

verplichtingen,, toezicht en saaiheid. 

Dee profielen van de zelfstandige pleiners en van de uit-en-thuizers geven hierin inzicht. 

Allereerstt moet opgemerkt worden dat een deel van de zelfstandige pleiners altijd al 

relatieff weinig informele activiteiten onderneemt en dat daarin op deze leeftijd geen 

veranderingenn zichtbaar zijn. Een ander deel echter geeft aan in het recente verleden aan 

bepaaldee georganiseerde vormen van vrijetijdsbesteding te hebben deelgenomen, maar daar 

nuu geen zin meer in te hebben. 

Dee stapper Kim (zelfstandige pleiner) bijvoorbeeld is bewust met tennissen gestopt. 

Well beseft ze dat sporten 'goed' voor haar zou zijn. Goed voor haar gezondheid en goed 

voorr een haar figuur. Zij wil dan ook wel weer gaan sporten, maar op een meer 

vrijblijvendee manier, vertelt ze: 

/:: Zit je verder bijvoorbeeld nog bij een bepaalde vereniging? 

K/fT):: Nee, niet meer. Ik heb wel op tennis gezeten. Maar ik ben wel weer van plan om op een sport te 
gaan.. Fitness ofzo. 

/:: Dus dat lijkt je wel leuk? 

Kim:Kim: Ja, dat lijkt me heel leuk. 

I:I:  Wat lijkt je leuk aan fitness? 

Kim:Kim: Ja, ik weet niet. Fitness, dan kun je gewoon een beetje zelf trainen, wat je zelf wilt en niet verplicht 
vann 'doe dit en doe dat en ga dit doen'. Je gaat gewoon lekker relaxed alleen. Het liefste ga ik wel samen 
mett iemand en niet alleen, daar vind ik niets aan. Dan kun je er wel een paar kennen, maar dat is ook zo 
stomm om er zo bij te gaan staan. Je moet ook zelf wat doen. Mijn zus was ook van plan er op te gaan, maar 
diee heeft het heel druk met haar werk en daar komt ook niets van. (Kim, middenklasse, Leek). 

Uitt de overweging van Kim om te gaan fitnessen blijkt dat andersoortige clubs 

verplichtingenn met zich meebrengen, waar ze niet op zit te wachten. Toezicht van 

volwassenenn is een belangrijk punt in haar overweging om al dan niet te kiezen voor 

formeell georganiseerde activiteiten. "Gewoon lekker relaxed alleen', slaat op de afwezigheid 

vann controlerende volwassen. Het liefste gaat zij wel met leeftijdgenoten, "niet alleen", 

wantt daar vindt zij "niets aan"2m. De vrijetijdsvereniging fungeert voor jongeren zoals Kim 

niett als 'zone van vrijheid'. 

Overr het algemeen genomen wordt de club niet als 'spannend' ervaren. In deze zin is 

dee club te vergelijken met het huis en daarmee zelf alledaags. Voor velen is het een 

bekendee en vertrouwde omgeving. Jongeren zijn over het algemeen genomen al langer lid. 

Inn het volgende citaat wordt letterlijk de vergelijking met het huis gemaakt: 

I:I:  En wat vind je nog meer geschikte plekken om naartoe te gaan? 

R:R: Nou, hier de sportclub. (...) 

1:1: En speelt dat aspect ook als je naar de tafeltennisclub gaat? 

ft:ft: Nee, dan helemaal niet. 

Verwijstt naar het gevoel van sociale uitsluiting besproken in hoofdstuk 6. 
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I:I:  Wat maakt dat dan geschikt? 

R:R: Nou, je gaat met veel mensen om en het is er gezellig. Er is totaal geen sprake van dat je je daar onveilig 
moett voelen ofzo. Dat is misschien wel een beetje tweede-huis-achtig, dus daar voel je je wel thuis. Er is 
ookk een kantine, het is eigenlijk de kantine van de tafeltennisclub, maar er staan ook gewoon banken enzo. 
Ookk als er niet getafeltennist wordt, wordt daar veel gezeten om een potje te kaarten enzo of een 
voetbalwedstrijdd kijken ofzo. 

/:: Wat is dan hetgeen dat het daar veilig maakt? 

R:R: Vooral dat er heel veel bekenden zijn, dat vooral. En het is niet onbekend, het voelt heel erg als thuis, 
heell erg bekend. Als iets onbekend is, dan is het voor mij meestal synoniem aan onveilig. (Jongen, hogere 
socialee klasse, De Wijert-Zuid). 

Confrontatiee van de clubverhalen van de jongeren met de clubverhalen van de ouders 

levertt een interessant gegeven op. Een aantal jongeren noemt het lidmaatschap van een 

vrijetijdsverenigingg niet. De reden hiervoor kan liggen in het ontbreken van dat 

avontuurlijkee imago, wat een zeker schaamtegevoel kan opwekken. 

Hett niet noemen van clubs en activiteiten - net zo goed als het wel vermelden en ook 

dee wijze waarop dit gebeurt - geeft blijk van een bepaald zelfbeeld dat op deze manier 

actieff geconstrueerd wordt. Zo blijkt bijvoorbeeld uit het gesprek met de vader van een 

jongenn uit Leek, dat de jongen al sinds twee jaar naar dansen gaat. De jongen zelfheeft hier 

mett geen woord over gerept. Hij roept het beeld op van vrije tijd die op een stoere en 

avontuurlijkee manier wordt doorgebracht en representeer zichzelf daarmee als avonturier. 

Zijnn vrije tijd is een tijd van skaten, veldritwedstrijden, rondhangen en uitgaan met 

vriendenn en zijn vriendin, en daarin is geen plaats voor danslessen. 

Dee voorstelling van de club als niet-avontuurlijke, saaie plaats, verdient enige nuancering. 
Allereerstt duidt de enthousiaste wijze waarop planners haast 'bezeten' over formeel 
georganiseerdee activiteiten praten erop dat voor hen de club allesbehalve saai is. 

Tenn tweede zijn er jongeren die de club in hun verhalen nadrukkelijk als avontuurlijke 
omgevingg neerzetten. Dit zijn vooral jongens, zoals Tim, de uit-en-thuizer, die spannende 
verhalenn vertelt over zijn hobby 'zeilen'. Wedstrijden geven deze formeel georganiseerde 
activiteitenn extra schwung. De tegenstander in eigen huis verslaan op zaterdagmiddag in de 
voetbalcompetitiee blijft een uitdaging. 

/:: Wat vind jij nou hele geschikte activiteiten voor jongeren van jouw leeftijd? 

R:R: Nou, uitgaan en ... heel veel kinderen die sporten niet, maar ik vind sporten zelf wel leuk. En skaten is 
well leuk. (...) 

/:: Zijn er zo nog wat dingen die je leuk of spannend vindt? 

R:R: Ja, veldrijden is ook nog wel spannend, met wedstrijden en als je tussen de bomen door zweeft. Dat is 
well grappig. (Jongen, middenklasse, Leek). 

Tenn derde kan in dit verband gewezen worden op formeel georganiseerde activiteiten 

opp avontuurlijke plaatsen, die echter niet structureel wekelijks bezocht worden. 

Voorbeeldenn hiervan zijn, kartbanen, attractieparken, paintballcentra en lasergamehallen. 

Dee plaatsen waar zich dit alles afspeelt zijn niet openbaar. Men moet toegangsgeld of 

lidmaatschapscontributiee betalen. Er zijn gedragscodes en er is toezicht van volwassenen op 

dee naleving hiervan. De plaatsen zijn niet alledaags en vormen dé plek voor een geslaagd 

verjaardagsfeestje.. Een lasergamebedrijf in Groningen adverteert voor verjaardagspartijtjes 
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mett de tekst "Kom eens langs als u durft!!!". Voor tien euro per kind speelt men twee 

wedstrijdenn en krijgt men patat met kroket of frikadel. 

Eenn ander voorbeeld is het zwembad. Hoewel het zwembad voor een gedeelte valt 

onderr de definitie van een club — het is immers een geïnstitutionaliseerde omgeving waar 

toezichtt van volwassenen is — en voor een aantal jongeren, dat op structurele basis zwemles 

krijgt,, gehéél binnen de definitie past, wordt de omgeving echter ook gekenmerkt door 

informaliteit.. De locatie van het zwembad en de context waarin de activiteit plaatsvindt, 

zijnn belangrijk. Het spontane karakter en het collectieve van het zwemmen worden door 

jongerenn gewaardeerd. Een zwembad in de nabije omgeving, waar de mogelijkheden voor 

ditt ongehinderd samenzijn met vrienden aanwezig zijn, is daarom belangrijk. Het 

subtropischee zwemparadijs, hoewel geprezen vanwege de fantastisch baden, glijbanen en 

anderee spectaculaire voorzieningen, legt het af tegen een 'traditioneel' buurtzwembad 

waarr een grasveld aanwezig is om "met zijn allen lekker te kletsen", flaneren en kijken. 

7.44 De betekeni s van de club voor ouder s 
Eenn deel van de zelfstandige pleiners, uit-en-thuizers en beschermden verruilt 

langzamerhandd formeel georganiseerde activiteiten voor informele activiteiten met hun 

'peers',, verruilt de club voor andere domeinen: de straat, de disco en het huis. Voor de 

plannerss en een ander deel van de uit-en-thuizers, beschermden en zelfstandige pleiners 

geldtt dit niet. Zij leggen zich juist zeer serieus toe op deze georganiseerde vorm van 

vrijetijdsbesteding.. Behalve dat ze trainen, spelen zij in het weekend ook wedstrijden. 

Waar,, in de vorige paragraaf volop aandacht is besteed aan de clubpraktijken van jongeren 

vanuitt het gezichtspunt van jongeren — en de verschillen hierin tussen jongeren - , wordt in 

dezee paragraaf de aandacht gericht op hun ouders. 

Ouderss hebben een eigen rol als vrijetijdsbevorderaars. Door bijvoorbeeld het halen en 

brengenn van hun kinderen op jongere leeftijd is de vrijetijdsclub een bekend en belangrijk 

domeinn in het leven van ouders geworden. Niet alleen reguleren ouders op deze manier de 

tijdsbestedingg van jongeren, deze tijdsbesteding van jongeren heeft ook invloed op de 

tijdsbestedingg van ouders zelf. Halen en brengen betekent dat een ouder op dat moment 

geenn andere activiteit kan ontplooien. 

Anneliess Apotheker, is de moeder van Esther, de planner. Het verhaal van mevrouw 

Apothekerr biedt een ouderperspectief op de club. Het formeel georganiseerde sociaal 

ruimtelijkk netwerk van Esther is voor Annelies heel gewoon. Het tijdruimtelijk handelen 

vann Esther werd al van kinds af aan gekenmerkt door formele activiteiten en plaatsen waar 

toezichtt is, hetzelfde geldt voor haar andere kinderen. 

Zijj vindt dat Esther het te druk heeft met haar clubs. Pianoles heeft ze gelukkig laten 

vallen.. Dagelijks fietst Esther 's avonds van en naar de hockeyclub en de manege. Annelies 

vindtt de route afgelegen en donker, wat haar zorgen baart. Ze moedigt Esther dan ook aan 

samenn met anderen te fietsen als het even kan, maar verplichten kan en wil ze dit niet. Wel 

spelenn Annelies en haar man een actieve rol als chauffeur als het om wedstrijden en feestjes 

gaat.. Wedstrijden zijn vaak ver weg. Feestjes vinden 's avonds buiten de eigen 

woonomgevingg plaats. Uitgaan doet Esther. Daar hoeft haar moeder zich nog geen zorgen 

overr te maken. De eigen buurt vindt Annelies zonder meer een veilige buurt. Ze 
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beschouwtt het als een geluk en een groot voorrecht dat ze in de positie verkeren in De 

Wijertt te kunnen wonen. 

Inn deze paragraaf wordt stilgestaan bij de wijze waarop ouders als mevrouw Apotheker 

inn hun verhalen een beeld van de club oproepen als vrijetijdsdomein voor hun kinderen. De 

nadrukk wordt gelegd op de club als veilige en onveilige plaats. 

7.4.11 Het veilig e eiland 
Dee vrijetijdsvereniging is vrije tijd. Dit is het beeld dat ouders van de vereniging 

neerzetten.. Niet alleen vormt de club een centraal element in het antwoord van ouders op 

dee vraag 'Kunt u beschrijven hoe een week voor uw kind eruit ziet?', maar ook noemen 

ouderss de voormalige lidmaatschappen van hun kind. Uit de verhalen van ouders van 

zelfstandigee pleiners en uit-en-thuizers blijkt dat ze het jammer vinden dat hun zoon of 

dochterr activiteiten heeft laten vallen. 'Iets doen' is belangrijk. Achter deze redenatie gaan 

verschillendee argumenten schuil. 

Ouderss van beschermden, planners en uit-en-tfiuizers benadrukken het belang van tijd 

besteedd in clubverband voor het verwerven van sociale competenties. De club wordt 

tegelijkertijdd als sociale en ontspannende omgeving afgeschilderd. Deze beschouwingswijze 

komtt voornamelijk voor bij middenklassen- en hogere-klassengroepen. 

Daarbijj komt dat lidmaatschappen vaak sportverenigingen betreffen. Sporten wordt 

namelijkk als gezonde activiteit gezien, die bovendien goed is voor de fysieke ontwikkeling 

vann een kind. Sporten wordt, als het om jongens gaat, ook gezien als een mogelijkheid om 

uitt te razen. Ouders van zelfstandige pleiners, gekenmerkt door een lagere sociaal-

economischee achtergrond, verbinden 'iets doen' aan het voorkomen van gewelddadig 

uitrazenn op straat. 

Hett gaat dan niet zozeer om het belang van 'iets doen', als wel om het belang van 'niet 

nietsdoen'.. Een argument dat door een grotere groep ouders wordt gebruikt ook als het 

niett direct gekoppeld is aan sport. Rondhangen op straat past niet in de categorie 'iets 

doen'.. 'Niet niets doen', is onderdeel van de ruimtelijke representatie 'van de straat zijn' 

(ziee hoofdstuk 3). Terwijl 'niets doen' geassocieerd wordt met voor jongeren ongeschikte 

'andere'' plekken, wordt de club als goede ruimte gedefinieerd en jongeren die een 

georganiseerdd vrijetijdsleven hebben — planners en uit-en-thuizers — als 'goede' jongeren 

beschouwd. . 

Verderr dragen de in tijd en ruimte gefixeerde afspraken bij aan een gevoel van 

zekerheidd en vertrouwen. Ouders weten wanneer hun zoon of dochter op welke plek is. 

Hetzelfdee belang wordt gehecht aan het feit dat de activiteiten onder toezicht van 

volwassenenn plaatsvinden. In deze zin vergelijkt men de club met de school. Ouders zien in 

dee club een goede omgeving omdat hun kinderen er samen met leeftijdgenoten ontspannen 

vann hun vrije tijd kunnen genieten. Het is een omgeving waarbinnen kinderen verder 

kunnenn groeien zonder de directe bemoeienis van hun ouders. 

Tott slot, lijkt de bekendheid van ouders met de vereniging een voorwaarde te zijn voor 

hett vertrouwen. Het is dus belangrijk dat de club deel is van het referentiekader van 

ouders.. Er kan sprake zijn van een grote betrokkenheid, omdat men er zelf ook lid van is, 

maarr het vertrouwen kan ook gebaseerd zijn op een abstract idee, op indirecte 

beeldvorming. . 
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Kortom,, ouders zien over het algemeen genomen het formele vrijetijdsdomein als 

goede,, veilige omgeving voor hun kinderen. Ze hebben vertrouwen in het geheel omdat er 

controlee is van supervisors, omdat de handelingen in tijd en ruimte gestructureerd zijn en 

omdatt het niet om 'nietsdoen' gaat. Jongeren die tijd in deze formele context 

doorbrengen,, worden door ouders als 'deugdzaam' beschreven. 

Niett ieder gezin beschikt echter over de financiële mogelijkheden om de kinderen 

volgenss zo'n 'ideaal' patroon hun naschoolse tijd te laten besteden. Bovendien delen niet 

allee ouders hetzelfde referentiekader. De groepen, voor wie de mogelijkheden beperkt 

zijn,, hebben over het algemeen het profiel van de zelfstandige pleiners, de binnenjongeren 

off de uit-en-thuizers en worden gekenmerkt door een lage sociaal-economische status. De 

ouderss uit deze groepen hanteren andere regels, waarbinnen georganiseerde formele 

activiteitenn niet als 'ideaal' gelden. Een opvallend kenmerk bij deze groepen is, dat het 

repertoiree van formeel georganiseerde activiteiten beperkt is en alleen op lokaal niveau 

wordtt bekeken. 

Hett feit dat men deze vorm van georganiseerd tijdruimtelijk handelen als veilig beschouwt, 

betekentt niet dat er aan deze soort van tijdsbesteding geen gevaarlijke kanten kunnen 

zitten.. Bij een aantal sporten is de kans op een ongeluk niet irreëel. Dit risico vormt in 

geenn van de verhalen een belangrijk element. Er wordt vanuit gegaan dat jongeren 

lichamelijkee beschermingsmaatregelen treffen, bijvoorbeeld dat ze scheen-, enkel-, knie-, 

pols-- en hoofdbeschermers dragen en dat ze zelf in staat zijn voorzichtigheid te betrachten. 

Eenn bepaald risico hoort bij sport, zo redeneren de ouders. Bovendien zijn de kinderen 

competentt of 'volwassen' genoeg om met dit risico om te gaan. Mevrouw Schouten vertelt 

overr het fietscrossen van haar dochter Rianne: 

CornellsCornells SchOUtBIt: Nou, nee, dat is verder niet zo. Er gaan altijd volwassenen mee. Daar heb ik niet 
echtt dat het punt veiligheid voor mij voorop staat. Ze beoefent die sport en vliegt ze over de kop, het 
klinktt een beetje raar, maar dat hoort bij die sport. Je knalt altijd tegen elkaar aan, maar daarom hebben zij 
diee veiligheidskleding aan en een helm op en handschoenen aan. Ja, dat hoort bij die sport, ze heeft wel 
eenss zere knieën of een zere arm, maar daar kun je ook niet van zeggen 'daarvoor ga ik mee'. Nee, ik ga 
meee ter ondersteuning, dat ze gewoon een troost heeft of een aai over de bol, zoiets. Daarvoor zou je dan 
meegaan,, (Moeder van meisje, lagere sociaal-economische status, dorp). 

Tott slot wil ik wijzen op de functie van een bijzondere soort sport, als zelfverdediging. Een 

zelfVerdedigingcursuss is een instrument om meiden weerbaar te maken in het publieke 

domein.. Op deze manier, kan je zeggen, maakt de club deel uit van een goede en veilige, 

genderspecifïekee opvoeding. 

7.4.22 Regulati e van de clubparticipati e 
Aangezienn de club bij een grote groep ouders als veilige goede omgeving voor tieners 

wordtt gezien, kan verwacht worden dat bescherming en begrenzing van het tijdruimtelijk 

handelenn van jongeren bij clubevenementen minimaal of zelfs geheel afwezig zijn. De 

clubpraktijkenn van jongeren worden echter op verschillende manieren door ouders 

beïnvloed,, zo blijkt uit de interviews. 

Dee clubparticipatie — zowel wat aantal als soort clubs betreft — verschilt aanzienlijk als 

wee de profielen en de sociaal-economische status van groepen met elkaar vergelijken. De 
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redenn hiervoor is ten eerste gelegen in het feit dat de ouders bepalen of het financieel 

haalbaarr is om lid van een bepaalde club te worden. 

Tenn tweede beïnvloeden de ouders deelname aan georganiseerde activiteiten door hun 

kinderenn te stimuleren of af te remmen. Een aantal ouders, van wie de zoon of dochter 

minderr enthousiast en minder regelmatig aan het clubgebeuren deelneemt, probeert, 

omdatt ze deze ontwikkeling betreuren, het kind te stimuleren. Dit doet zich voor in de 

profielenn van de uit-en-thuizers en zelfstandige pleiners, zoals de volgende citaten laten 

zien: : 

/:: Is er wel eens sprake van onenigheid tussen u en Robert over dingen die, of dingen die hij in zijn vrije tijd 
doet? ? 

RlRl Uesbeth BOS: Nee. Niet echt. Ik zeg wel eens van 'goh ga nou eens wat meer, ehm, klimmen of 
sporten',, de laatste tijd. Omdat nu, maar het is zijn keuze, het zwaartepunt ligt bij gewoon, leuk, gezellig 
mett elkaar kletsen op straat. 

/:: Is de interesse verschoven? 

LiesbethLiesbeth Bos: Ja. Dat is, dat heeft even de voorkeur. Daar heb ik het wel eens over, van 'nou dat komt wel 
weerr of niet?!', of, 'ik heb nu even geen zin' (woorden van Robert], of, ... ja, nee, ja, nou echt 
onenigheid.. Ik probeer het wel eens, een voorstel: 'waarom doe je niet dit, of waarom doe je niet dat'. 
Nou,, er is ook weinig aan te veranderen hoor. Als hij vindt dat iets niet leuk is, dan is dat gewoon niet 
leuk!! En dan doet 'ie het ook niet [gelach]. Dus, dat, daar kunnen we wel over praten, maar, het schiet niet 
ergg op, nee. (Moeder van Robert, hogere-middenklasse, De Wijert-Zuid). 

R2:R2: Nou, mijn moeder vindt trouwens wel, dat doe ik dit jaar wel, maar vorig jaar zat ik alleen op 
dwarsfluitenn en ze vond toch dat ik wel wat moest doen, naast de zelfverdediging en paardrijden heb ik ook 
heell lang gedaan. Het was ook meer dat ik de hele tijd met school bezig was, enzo en dat ze vond dat ik ook 
leukee dingen moest doen, enzo. Maar (dat deed ik] gewoon, omdat ik daar zelf geen zin in had. (Dochter, 
hogeree sociaal-economische status, de Oosterparkwijk). 

Zeijll (2000) ziet een verband tussen het feit dat ouders hun kinderen stimuleren nuttige 

keuzess te maken en het belang dat ze hechten aan het verwerven van vrijetijdskapitaal, dat 

kinderenn op een later tijdtip in hun leven kunnen gebruiken. Ik wil beargumenteren dat de 

verbalee en financiële stimulering tevens samenhangt met het beeld dat ouders hebben van 

georganiseerdee activiteiten dat bepaald wordt door bekendheid met en (gepercipieerde) 

veiligheidd van die activiteiten. Hetzelfde geldt voor de rol van ouders als 'leisure facilitator' 

diee zichtbaar is in het halen en brengen. 

Well leiden verschillen in sociaal-economische status (en opvoedstijl) tot een andere 

manierr van spreken en rechtstreeks handelen in dit opzicht. Het stimuleren van kinderen is 

geenn kenmerkend gedrag van de groep ouders van uit-en-thuizers, binnenjongeren en 

zelfstandigee pleiners, afkomstig uit een lagere klassen. Zij zien de club niet expliciet als 

veiligee omgeving. Wel gelden voor de (hogere-)middenklasse-ouders de verbale en 

financiëlefinanciële stimulering. 

Niett alleen worden georganiseerde activiteiten door de (hogere-)middenklasse-ouders 

gestimuleerd.. Het zijn ook de hoger opgeleide ouders die gekenmerkt worden door het feit 

datt ze onderhandelingen met hun kinderen en de kinderen activiteiten ontraden. Dit 

kenmerkk is ook terug te vinden in het profiel van de uit-en-thuizers, maar vooral in dat van 

dee beschermden en planners. Een aantal ouders, zoals Annelies Apotheker, maakt zich 

zorgenn over het grote aantal in tijd en ruimte afgebakende activiteiten van de zoon of 

dochterr en de drukte die dit voor het kind met zich meebrengt. Vanuit deze bezorgdheid 

opperenn ze het iets rustiger aan te doen, of behoeden ze hun kind voor uitbreiding van de 
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activiteiten.. De overgang naar het voortgezet onderwijs vergt veel discipline van de 
kinderenn om het drukke vrijetijdsleven in stand te kunnen houden én hun huiswerk te 
maken. . 

Voorr de groep ouders van de zelfstandige pleiners, binnenjongeren en uit-en-thuizers, die 
gekenmerktt wordt door een lage sociaal-economische status, geldt een ander verhaal. Aan 
dee club worden geen bijzondere kenmerken toegeschreven. De jongens uit de 
Oosterparkwijkk gaan 'gewoon' naar de lokale voetbalvereniging. Dit doen de andere 
jongenss uit de buurt ook en dit deed vader vroeger ook al. 

Eenn aantal ouders binnen deze groep definieert de clubpraktijken van hun kinderen en 
dee rol die zij daarin spelen, zelfs op een negatieve manier. Het volgende fragment uit het 
gesprekk met Cornelia Schouten, waarin ze vertelt over de georganiseerde activiteiten van 
haarr dochter, heeft deze negatieve ondertoon. Hoewel de negatieve toon verbonden is aan 
dee persoonlijke identiteit, is mevrouw Schouten zoals gezegd niet alleen in haar houding: 

/:: En vanuit welke redenen gaat u met haar mee [naar de fietscrosswedstrijden]? 

Como/too Sc/lOlltef): Ik wil niet altijd afhankelijk zijn van anderen. Er zijn er genoeg die erheen gaan van 
dee club en dan kan er ook nog iemand meerijden, maar dat wil ik van mezelf niet. En er komt ook nog bij 
datt een stukje belangstelling voor de kinderen, dat vinden ze ook wel prettig. Commentaar wat je eraan 
geeftt dat vinden ze dan weer niet prettig, maar dat is de hele andere kant van het verhaal. Maar, het is 
gewoonn zo. je gaat mee, zij kan natuurlijk niet met de auto alleen, dus ze is altijd afhankelijk en ik wil niet 
altijdd iemand anders daarmee opzadelen. Als ik het zelf kan doen, dan doe ik dat. Als er nood is en dat er 
dann iemand anders komt, dat vind ik prima en omgekeerd ook, als ik voor iemand anders er dan ben, dat 
vindd ik ook prima. En dan krijg je een soort wisselwerking, en dat vind ik zelf het mooie ervan. 

1:1: Dus een stukje onafhankelijkheid en belangstelling tonen? 

CorneliaCornelia Schouten: Ja. 

/:: En zijn er nog andere redenen waarom u meegaat? 

CorneliaCornelia Schouten: Nou, ze redt zich zelf wel. Ik hoef haar niet op haar plaats te zetten. Ik ga dan mee om te 
rijdenrijden en ik ben goed voor de portemonnee, daar ben ik dan goed voor. En als er iets is, dan ter 
ondersteuningg van haar dan. Als er iets is, van 'je moet hier of daarom denken'. Maar je hoeft niet te veel 
tee zeggen, want dan is het 'waar bemoei je je mee?' [woorden dochter]. (...) 

CorneliaCornelia Schouten: Dinsdag mag ze mee voetbaltrainen [met haar broer], want ze wil graag conditie 
opbouwenn en dan gaat ze naar voetbaltrainen en dan meteen weer naar huis. Woensdagavond is er dan één 
keerr in de drie weken club [van de kerk] en daar gaat ze dan ook heen. Donderdag mag ze weer 
voetbaltrainenn als dat er is, omdat er geen fietscross trainen is. (...). Zondags dan gaan ze om de beurt mee 
naarr de kerk. (Moeder van Rianne, lagere sociaal-economische status, dorp). 

Dee toon is enigszins naar voren in het fragment waarin ze het feit dat haar dochter naar de 
voetbaltrainingg umagn als een gunst beschouwt. De haast cynische toon die op momenten in 
hett interview aanwezig was, vormt de aanleiding het fragment op deze wijze te 
interpreteren.. Het zondagse kerkbezoek en het naar de club van de kerk gaan — waar onder 
meerr bloemschikken een activiteit is —, zijn niet Riannes lievelingsbezigheden. Deze 
hebbenn duidelijk een verplicht karakter, vertelt haar moeder. 

Waarschijnlijkk heeft de regulatie van het gedrag van deze meiden te maken met het 
beperktee financiële budget en de eigen geschiedenis van de vrouwen toen zij jong waren, 
diee bepaald werd door huishoudelijk werk binnenshuis en weinig vrijetijdsactiviteiten 
buitenshuis. . 
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7.4.33 Beschermin g op de rout e naar de clu b 
Dee club is voor veel ouders een veilige plaats. Een groep ouders stimuleert op basis van dit 

ideee de clubparticipatie van hun zoon of dochter. Andere ouders, voor wie het 

georganiseerdee vrijetijdsleven minder bekend en eigenlijk niet betaalbaar is, doen dit echter 

niet.. Zij staan sceptisch tegenover de participatie van hun zoon of dochter in meerdere 

vrijetijdsverenigingen. . 

Dee route naar de club is niet altijd even veilig. De zorgen van ouders met betrekking 

tott de veiligheid van hun kinderen betreft vaak dit veilig thuiskomen (zie hoofdstuk 8). 

Doorr middel van discussie tussen ouders en kinderen en tussen ouders en andere 

ouders,, die allemaal een bepaald idee in het achterhoofd hebben van wat bij een bepaalde 

leeftijdd past, wordt de handelingsvrijheid van het kind bepaald. 

Dee persoonlijkheid van jongeren is van belang bij beslissingen van ouders over te nemen 

routes.. Bij de meeste ouders is een basisvertrouwen aanwezig dat hun kind niet in zeven 

slotenn tegelijk loopt. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het percentage kinderen dat 's avonds 

alleenn naar een club fietst en weer terug naar huis. Daarbij is voor ouders over het 

algemeenn genomen belangrijk of het kind zelfvertrouwen uitstraalt en zich veilig voelt 

onderweg.. De beslissingen die ze nemen ten aanzien van beschermings- en 

begrenzingsmaatregelenn worden op basis hiervan gelegitimeerd. 

/:: Ja. En hoe gaat hij daarheen? [Tennis in Kardinge op woensdagavond]. 

Rl:Rl: Op de fiets. Ja. 

I:I:  Alleen of.. .? 

Rl:Rl: [tegelijkertijd met het stellen van de vraag praat de respondent] Met meerdere waarschuwingen. Nee, 
mett nog een vriendje op de Petrus Campersingel, dat zijn artsen en dat is ook een vriendje van hem. Dus 
daarr gaat 'ie dan samen mee naar tennis. 

/:: Dus dan gaan ze met z'n tweeën? 

Rl:Rl: Dan gaan ze met z'n tweeen, of soms met drieën, dan halen ze weer iemand op. Ja, ik hoor nooit dat 
'iee zich onveilig voelt, dus. Nee, maar ik waarschuw hem altijd wel voor ehm, bepaalde dingen. {Vader van 
jongen,, lagere sociale klasse, Oosterparkwijk) 

R2:\kR2:\k heb er verder geen moeite mee als ze naar paardrijden of zwemmen of naar school gaat. Er zijn wel 
engee stukken waar ze langs moet en dan hoop ik maar dat ze haar kop er goed bij heeft. Dat soort dingen 
.... in het verkeer loopje altijd risico. Dat blijft. (Moeder van meisje, middenklasse, Oosterparkwijk). 

Zoalss ander onderzoek laat zien (zie bijv. Valentine, 1997b; De Waal, 1989), hangen 

dee grenzen die ouders op deze manier met hun kinderen bepalen van meer af dan alleen 

vann hun perceptie van de leeftijd en de bekwaamheid. Sekse van de kinderen en van de 

ouders,, sociaal-economische achtergrond van het gezin, sociale en fysieke 

omgevingskenmerkenn van de locatie en de route, bekendheid met de locatie en de route, 

hett tijdstip, het soort activiteit, de vriendengroep, de wijze van vervoer, informatie over 

lokalee gebeurtenissen, eigen ervaring met onveilige situaties, culturele waarden, en tot slot 

dee mening van de partner, van vrienden en van het kind, zijn elementen die samen de 

opvoedstijll en het regulatieregime vormgeven. 

Dee volgende overpeinzingen van de moeder van een uit-en-thuizer laten zien dat het 

inderdaadd meerdere factoren zijn die bepalen of haar dochter zonder ouderlijke begeleiding 

naarr de sportclub kan: 

R:R: Als voorbeeld gister ging ze voor het eerst naar een cursus zelfverdediging, dat zou ze doen, dat is in 
eenn buitenwijk, Beijum. Dan moet je, het is 's avonds van halfacht tot halftien, en eh, nee van halfacht tot 
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negen,, en toen kwam meteen de discussie, ze ging met een vriendin, van 'kunnen we alleen heen en 
kunnenn we alleen weer terug' [woorden dochter]. 

Nou,, eh, mijn man was daar heel duidelijk in, die vond dat ze allebei de keren [gebracht en gehaald 
moestenn worden]. Nou ik vond dat ze de eerste keer gebracht moesten worden omdat ze de weg nog niet 
zoo goed wisten, en ik ook wel mee wilde fietsen welke weg ze dan moesten nemen, welke weg in 
verhoudingg dan, voor mijn gevoel veiliger is. Nou terug vind ik, negen uur 's avonds, als het al donker is, 
vondd ik dat ze sowieso opgehaald moesten worden. 

Nou,, Sanne zelf vond het belachelijk, want ze ging samen met Joos, en ze was al eerder in Beijum geweest, 
zee is inderdaad naar dansen geweest op vrijdagavond, 'dat was toch ook tot negen uur' en 'dat deden ze 
tochh ook altijd zelf [woorden dochter]. Toen waren ze met z'n vieren en nu met z'n tweeën. En een iets 
anderr fietspad ook. Dus ik ben gisteren meegegaan ze wegbrengen, ik ben daar gebleven, en ben toen mee 
terugg gefietst en ik vond nu zelf, zeker dat ze heen wel samen konden. Nou, Sanne was er weer heel 
duidelijkk in, ook toen we terug kwamen, toen zei ze, 'nou ik vind echt dat we volgende keer gewoon zelf 
kunnen'.. 'Nou ik snap niet wat daar onveilig aan is en we kunnen ook niet zo vrij praten als jij erbij bent'. 
Nouu dat is een beetje onzin, op de fiets versta ik toch niet wat ze zeggen, maar ik kan het gevoel ook wel 
weerr heel erg goed voorstellen. Maar ik ben er nog niet uit. 

Plus,, dat ik het nog niet met mijn man erover gehad heb. Ik weet eigenlijk zeker dat die zou zeggen, 'nou 
daarr komt niets van in', ze wordt in ieder geval, ik denk dat hij zelfs hardnekkiger is met het brengen ook, 
omm halfacht vindt hij denk ik ook al, dan is het donker, dat het niet vertrouwd is. Nou ik vind dat moet 
kunnen,, een veertienjarige moet wel om halfacht 's avonds, zeker met iemand samen, door de stad 
kunnen.. Ik vind als je zo moeilijk gaat doen, dan vind ik het niet leefbaar, dus als zij zelf dan aangeeft dat ze 
datt wil ... En ik neig dus ook om haar ook alleen terug te laten fietsen omdat ze dat zelf zo aangeeft. Maar, 
datt zal dus een discussie worden denk ik. Ja, en Sanne is dan wel van ... Ja, en ik weet nog niet wat de 
uitslagg daarvan is. Maar ja, Sanne weet het dan heel zeker. Ja, en ik twijfel wat, nou ja. We moeten nog 
pratenn met de ouders van die vriendin. (Moeder van meisje, hogere sociale klasse, Oosterparkwijk). 

Verderr blijkt uit het fragment dat ouders zeer bewust omgaan met het stellen en 

verleggenn van de grenzen wat de zelfstandige bewegingsvrijheid van hun kinderen betreft. 

Daarbijj wordt gebruik gemaakt van verschillende strategieën om hun kinderen onderweg 

tee beschermen. Hoewel ze moeilijk van elkaar te scheiden zijn, worden strategieën op de 

terreinenn van mobiliteit en sociale contacten, territoriale regulatie en regulatie door middel 

vann tijd, kort aangestipt. 

Lichamelijkee regulatie en regulatie door middel van hulpmiddelen, worden in de 

verhalenn van ouders ten aanzien van de club nauwelijks genoemd. Wat betreft lichamelijke 

regulatiee is eerder al gewezen op het gebruik van beschermers in het geval van gevaarlijke 

sporten.. De regulatie van soort activiteiten, namelijk formeel georganiseerde activiteiten, 

iss hierboven reeds uitgewerkt. 

Tott slot moet worden aangetekend dat het bewust grenzen stellen vanuit 

veiligheidsoverwegingen,, het duidelijkst zichtbaar is binnen het profiel van de uit-en-

thuizerss en de beschermden. 

REGULATIEE DOOR MIDDEL VAN MOBILITEIT 

Onderzoekk laat zien dat ouders een rol hebben als chauffeur om jonge kinderen op de 
achterbankk van de auto van het ene naar het andere eiland te hoppen (Karsten, 1995c). Uit 
dee enquêtes en interviews blijkt dat ouders ook in het vrij etijdsleven van een bepaalde 
groepp jongeren, met name die van de beschermden, deze functie vervullen. Voor een groot 
deell liggen veiligheidsoverwegingen ten grondslag aan dit brengen en halen. 

Hett betreft voornamelijk meiden uit gezinnen met een hogere sociaal-economische 
status,, de beschermden, die gebracht en gehaald worden. Een voorwaarde voor dit halen 
enn brengen is het beschikken over een auto en rijbewijs. Als die voorwaarde ontbreekt, 
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besluitt een aantal ouders, — lees moeders — mee te fietsen met hun zoon of dochter, zoals 

ookk uit het vorige citaat blijkt. 

Niett alleen jongeren zelf, maar ook ouders onderling, maken afspraken over het halen 

enn brengen van de kinderen. Op deze momenten toetsen ouders meteen hun ideeën over 

dee bescherming van het sociaalruimtelijk netwerk van hun kind aan die van andere ouders. 

Indienn ze dat nodig vinden worden de oorspronkelijke ideeën bijgesteld en de grenzen van 

hett regulatieregime nader bepaald. 

Verderr verkiezen ouders fietsen boven lopen. Als men fietst kan men er in het geval van 

gevaarr sneller vandoor gaan dan als men te voet is, is de redenatie. 

Tott slot wordt de bus als veilig vervoermiddel gezien. Het gebruik van de bus is 

duidelijkk plaats- en routeafhankelijk. Voor jongeren op het platteland biedt de bus een 

alternatieff voor de fiets. De wegen naar Leek, met name de weg tussen Zevenhuizen en 

Leekk die langs een kanaal ligt, waardoor er weinig uitwijkmogelijkheden zijn en waarop 

hardd wordt gereden, wordt vaak genoemd, zijn gevaarlijk. Ook voor stedelijke jongeren 

zienn ouders het openbaar vervoer als alternatief indien de snelste fietsroute langs afgelegen 

groengebiedenn en door als onveilig gepercipieerde wijken voert. 

REGULATIEE DOOR MIDDEL VAN SOCIALE CONTACTEN 

Ouderss prefereren bovendien dat kinderen zich op de fiets naar de club in het gezelschap 

vann anderen bevinden. Aanwezigheid van minimaal twee personen is vereist, zodat er, als 

err gevaar dreigt, door een van de twee hulp gehaald kan worden. Een te grote groep wordt 

echterr ook als gevaarlijk beschouwd. Door te veel met elkaar bezig te zijn, bestaat het 

gevaarr dat men minder op het verkeer let en een ongeluk veroorzaakt 

Niett alle vrienden en vriendinnen van de zoon of dochter worden geschikt geacht. 

Ouderss maken een inschatting van het type kind, alvorens ze beslissen dat de jongen of het 

meisjee een goede begeleidingspartner voor de eigen zoon of dochter is. Een interessant 

voorbeeldd is de wijze waarop een vader, Johan Elting, meerdere keren benadrukt dat de 

ouderss van het vriendje van zijn zoon artsen zijn. Het feit dat de jongen uit een 'goed 

milieu'' komt, geeft hem het vertrouwen dat er op weg naar de tennisclub geen gekke 

dingenn zullen gebeuren. 

Overr het algemeen genomen hebben jongeren onderling vaste afspraken over het naar 

dee club en van de club naar huis fietsen, waarvan de ouders op de hoogte zijn. 

TERRITORIALEE REGULATIE (ROUTE, PLAATS EN SCHAAL) 

Dee kenmerken van routes tussen huis en de vereniging zijn belangrijk bij het bepalen via 

welkee route, op welke manier en met wie de zoon of dochter zich verplaatst. De volgende 

factorenn zijn genoemd: afstand, aanwezigheid van openbaar vervoer, goede verlichting 

langss de weg, verlichting op de fiets, verkeersdrukte, beeld van het verkeersgedrag van 

anderee weggebruikers, groepen jongeren, 'eyes on the street' door de aanwezigheid van 

bebouwingg en andere weggebruikers, en de mate van begroeiing. 

Eenn in de ogen van de ouders relatief veilige route kan de zelfstandige 

bewegingsvrijheidd van jongeren vergroten, doordat andere beschermingsstrategieën niet 

nodigg zijn. 
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REGULATIEE DOOR MIDDEL VAN TIJD 

Inn alle geschetste beschermingsmaatregelen is het tijdstip belangrijk. De bezorgdheid van 
ouderss en de regulatie van het tijdruimtelijk handelen betreft voornamelijk de avonduren 
alss het donker is. Het tijdstip is voor een aantal ouders van meiden die formeel 
georganiseerdee activiteiten hebben, een reden om deze activiteiten in de avonduren te 
begrenzen. . 

Corriee de Jager, de moeder van Sabine, vindt het niet goed dat haar dochter 's avonds 
buitenshuiss activiteiten onderneemt. Daardoor is Sabines dag kort. Paardrijden en 
zwemmenn doet ze overdag, doordeweeks en in het weekend. Als ze 's avonds terug zou 
moetenn komen van een club "dan wordt ze ook opgehaald, dan laten we haar ook niet alleen": 

CorrieCorrie dB Jager-, Ze gaat naar paardrijden na schooltijd of op zaterdag en zondag. En verder eigenlijk niet 
zoo heel veel bijzonders. Geen speciale hobby's ofzo. Ze is altijd heel laat terug van school. Ze heeft om tien 
overr vier vrij en ze is om halfvijf thuis. Dan is de dag bijna om hè, dus dat is maar heel kort. (Moeder van 
meisje,, middenklasse, Oosterparkwijk). 

Dee leeftijd van jongeren is een belangrijk aandachtspunt bij het stellen van grenzen. Met 
namee de beschermden worden als te jong gezien om 's avonds (alleen) naar een 
vrijetijdsverenigingg te gaan. Clubactiviteiten voor veertien- en vijftienjarigen zijn 
overwegendd 's avonds gepland. In dit op zicht worden jongeren als volwassenen behandeld. 
Hett verhaal van een moeder uit Leek laat de worsteling die het ouder worden van haar 
dochterr met zich meebrengt, zien. De dochter gaat al geruime tijd naar de manege, en 
omdatt ze groter wordt, is ze 'uit' de pony gegroeid. Ze rijdt nu op een paard. De lesuren 
voorr paardrijden zijn echter niet 's middags, maar 's avonds. De moeder heeft er moeite 
meee haar dochter, hoewel deze daar wel om vraagt, de gewenste zelfstandige 
bewegingsvrijheidd te geven. Ze vindt het "voor die kinderen* maar een laat tijdstip: 

R:R: Ze heeft dus paardrijles. En hebben ze vrijdagavond, van halmegen tot halftien, en dan moest zij hier uit 
Tolbertt komen, op de fiets. Totnogtoe is ze iedere keer geweest met Johnnie en Marieke. En dan zelf dus 
mett z'n vieren. Roy zit dus in ploegendienst, dus ik heb niet de auto bij de hand. Maar ik heb toch zoiets 
van,, ik breng jou liever en ik haal jou liever, als dat jij op de fiets gaat. Ik ben ook niet eerder rustig als dat 
zee binnen is. (...). 

Wantt ze had eerst paardrijles van drie tot vier, of van vier tot vijf, maar goed het was dan licht en nou is 
hett van halfnegen tot halftien. Nee, ik vind dat voor die kinderen een laat tijdstip. En dat heb ik dus bij de 
manegee gemeld. Maar ja goed, ze reed dus altijd pony, en ze is nu te groot voor een pony, en dus nu moest 
err een paard komen en paardrijles is pas om halfnegen. 

/:: Maar, hoe wordt dat nu opgelost? 

R:R: Maar, het is nu opgelost doordat Marieke, Johnnie en Ben, en dan meerdere uit het groepje, gewoon 
meegaan,, dus altijd wel in een groep. Maar ik denk, als het goed is, 'mama, ik moet vandaan alleen heen' 
datt ik gewoon mijn fiets pak en ik ga met 'r mee en ik ga ook weer met 'r terug. Want ik laat haar niet 
alleen.. (Moeder van meisje, middenklasse, Leek). 

7.4.44 De woonomgevin g als contex t van beschermin g en begrenzin g 
Dee woonomgeving is van belang voor de keuze van strategieën binnen het regulatieregime 

enn combinaties hiervan. 

Hett aanwenden van verschillende beschermingsstrategieën, zoals het halen en brengen 

vann jongeren, is met name in het landelijk gebied alledaagse praktijk. In Leek, de 

buitenwijkk De Wijert en de stedelijke buurten, wordt relatief vaker begeleiding van 

vriendenn gearrangeerd. Als kinderen langs verlaten, niet goed verlichte wegen, waar 

fietspadenfietspaden soms ontbreken, moeten, dan denken ouders er wel twee keer over na voordat 
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zee hun kinderen voor een clubafspraak 's avonds alleen op de fiets naar Leek laten gaan. 

Doordatt er in de directe woonomgeving echter relatief weinig leeftijdgenoten van de 

jongerenn wonen, is de kans op samen fietsen klein. 

/:: Wanneer besluit u om dan te gaan brengen? 

CornellBCornellB SchOUtOn-. Dat is zo zaterdagavond, dan gaat ze naar dansles en dan wil ik niet hebben dat ze er 
alleenn heen fietst. Dat wil ik gewoon niet. 

/:: Omdat het avond is? 

CorneliaCornelia Schouten:Het is donker en dan alleen naar Leek toe, dat wil ik gewoon niet. Dus dan breng en haal 
ikk haar weer op. (Moeder van Rianne, lagere sociale klasse, dorp). 

R2:R2: Merel dat is een paardenmeisje, die ehm, is helemaal gek van paarden. En die gaat naar school toe, en 
vann school gaat ze. Ze zit in Haren op school. Rijdt ze naar huis toe, dan ehm, gaat ze haar huiswerk 
maken.. Dan stapt ze op de fiets. Dan moet ze ehm, even buiten de stad. Dat is ehm, vlak achter het 
stadspark.. Dan kan ze door het stadspark fietsen. En ehm, dan gaat ze naar de stal toe. En daar heeft ze een 
paardd staan. En dan is ze, ja, met haar paard bezig. En dan moet ze dus weer terug. En dat vind ik dan 
helemaal,, door het stadspark. Dat zie ik dan niet zitten. En als het dan ehm, donker is, dan moet ze van mij 
helemaall om fietsen. En dat is echt ehm, ik denk, nou twintig minuten een halfuur verder hoor. Dan ehm, 
dann kan ze over de ehm, hoe heet die weg? Paterswoldseweg, ken je dat daar bij de Hoornsepias. Daar kan 
zee dan langs fietsen. En zo moet ze dan terugkomen. 

/:: Fietst ze dan alleen of ... ? 

R2;R2; Soms alleen en soms met anderen. 

/:: En waar hangt dat vanaf? 

K2:K2: Ehm, ja, of die andere meisjes [gaan], dat soort dingen, of die er zijn. En het liefste fietst ze dan met 
anderenn mee. Dat zeg ik dan ook vaak, van 'nou liever een halfuurtje langer blijven, dat je dan met iemand 
meefietst,, als dat je alleen terug komt en ehm ja, dan is het donker'. Nou dan komt ze thuis en dan gaat ze, 
jaa de rest van haar huiswerk, of tv kijken. Ehm. 

/:: En hoe laat is dat? 

R2:R2: Ehm, ze komt meestal tegen een uur of halfnegen thuis. Ja, dat is ook een beetje verschillend dan hoor, 
maarr toch wel ehm, ja. En ehm, dan gaat ze huiswerk maken en dan gaat ze tegen ehm, negen uur, 
halftien,, het ligt eraan hoe moe ze is, naar bed. Want ze is zeer fanatiek met die paarden, dus ehm, dat 
vergtt heel veel energie. En, nou gaat ze naar bed. Kijkt ze daar nog even tv, dan gaat ze slapen. (Moeder 
vann meisje, middenklasse, Binnenstad). 

Halenn en brengen wordt op het platteland om meerdere redenen overwogen dan alleen 

omm het waarborgen van de veiligheid van de kinderen. De afstanden die jongeren moeten 

overbruggenn zijn in vergelijking met die van jongeren uit de stad groot. Bovendien kunnen 

slechtee weersomstandigheden deze afstanden op het platteland niet alleen in perceptie, 

maarr ook in reële tijd aanzienlijker maken. 

Ditt wil niet zeggen dat, in de andere woonomgevingen ruimtelijke factoren geen 

belangrijkee context van het regulatieregime vormen. Omdat ook in de stedelijke buurten, 

dee buitenwijk en in Leek, sportvoorzieningen niet centraal, in afgelegen gebieden zijn 

gesitueerd,, gaat ook hier wel degelijk een aantal ouders - met name de ouders van meiden 

enn beschermden — over tot halen en brengen. 

Dee ligging van de vrijetijdsvereniging ten opzichte van de woning en de bebouwde 

kom,, bepaalt hoe onbezorgd ouders hun kinderen naar een club laten gaan. De locatie van 

sportaccommodaties,, in combinatie met een sportaanbod in de avonduren, is ook in de 

ogenn van niet-plattelandsouders problematisch. Voorzieningen zijn vaak buiten de 

bebouwdee kom in groengebied gesitueerd. De kenmerken van de route tussen huis en de 
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verenigingg zijn belangrijk bij het bepalen op welke manier en met wie de zoon of dochter 

zichh verplaatst. 

Greetjee Kloister, de moeder van Annemieke de beschermde, schetst de 

ontoegankelijkheidd van de sportvelden in Leek voor de jeugd. In het noorden van Leek, in 

eenn bosgebied, is een belangrijke sportaccommodatie gesitueerd. Omdat ze haar kinderen, 

zowell haar dochter Annemieke als haar jongere kinderen, niet alleen door het bos wil laten 

fietsen,fietsen, ziet ze zichzelf genoodzaakt hen te halen en brengen. Ook met de auto is de locatie 

niett goed bereikbaar. Van de parkeerplaats, vertelt ze, moet je nog een stuk door het bos 

lopen,, iets wat ze zélf al griezelig vindt. Ze kan zich dan ook niet voorstellen dat ze haar 

kinderenn dit stuk ooit zou laten afleggen zonder de begeleiding van een volwassen persoon. 

Afgezienn van beschermingsstrategieën, beïnvloedt de woonomgeving ook 

begrenzingsstrategieën.. Ouders op het platteland zijn vaker geneigd om een verzoek van 

hunn zoon of dochter om lid te worden van een vereniging of mee te doen aan wedstrijden 

aff te wijzen. De locatie van de voorzieningen ten opzichte van de woning is hiervoor 

bepalend.. Deze begrenzing van clubparticipatie komt uit een ander soort overweging voort 

dann bij de groep laag opgeleide ouders van binnenjongeren, zelfstandige pleiners en uit-en-

thuizers. . 

Hett volgende verhaal van Rita Smit, de moeder van Petra, dient als voorbeeld van de 

invloedd van de woonomgeving op het bepalen van de begrenzingen. De familie Smit, Petra, 

eenn oudere broer en haar ouders, wonen in een klein dorpje, dat circa vijf kilometer van 

Leekk ligt. Mevrouw Smit vertelt dat ze graag zou willen dat haar dochter naar jazzballet 

gaat.. Jazzballet is echter onmogelijk doordat ze een paar kilometer van Leek, waar het 

dansenn plaatsvindt, verwijderd wonen en mevrouw Smit niet altijd over de auto kan 

beschikken.. Autobezit is onontbeerlijk zoals het volgende fragment laat zien: 

ftft aa Smit: Ja, nou, de sportschool voor haar leek me ook wel leuk. En ehm, zij is heel ehm, ritmisch dus 
wee hadden wel zoiets van jazzballet. Zoiets, dat zou ze wel leuk vinden. Maar ze wil, ze wil niet ehm, 
sportenn met anderen. Dus teamsporten, ja, maar jazzballet dat ehm. Maar we zijn nooit zo ver gekomen. 
Dann moest ze weer naar Leek en ehm, dan zaten we een beetje met tijden en, ja dan is het toch een halfuur 
brengen.. Maar dat is iets dat haar wel ligt ja. We zijn nooit ehm, ze is wel een keertje naar een 
schoolfeestjee geweest en toen zei een leraar, ehm, ze kan heel goed dansen. En die had zoiets van 'goh, ze 
moett er wat mee doen'. Nou toen hebben we het dan ook wel over dat jazzballet gehad. Maar ja, dat is in 
Leek.. Dat is dan 's avonds weer en ja, dat wordt een heel gedoe. Nou dan heb je af en toe geen auto. Nou 
jaa dan kom je in de problemen. (Moeder van Petra, middenklasse, dorp). 

Verderr blijkt ook duidelijk hoe bekendheid met de omgeving en de route, een gevoel 

vann veiligheid creëert. Een route die in vergelijking met andere beschreven routes in 

potentiee als onveilig aangemerkt zou kunnen worden — dicht begroeid, verlaten, clubjes 

'vervelende'' jongeren, enzovoorts — krijgt met de woorden "daar moet ie altijd langs" het 

keurmerkk Veilig'. 

Duidelijkk blijkt dit als het verhaal van de heer Eltink uit de Oosterparkwijk vergeleken 

wordtt met het verhaal van mevrouw Bos uit De Wijert. Johan Eltink laat zijn zoon zonder 

all te grote problemen naar het, in een groengebied aan de ringweg van Groningen 

gesitueerde,, sportcomplex Kardinge fietsen, waar deze 's avonds tennist. De heer Eltink, 

waarschuwtt zijn zoon voordat deze op pad gaat en hij vertrouwt op de bescherming van het 
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'artsenvriendje'.. Hij vindt het met inachtneming van deze beschermingsmaatregelen niet 

onveiligg dat zijn zoon en het artsenvriendje naar het sportcomplex fietsen. 

Mevrouww Bos en haar zoon Robert wonen daarentegen in de zuidelijke welgestelde 

buitenwijkk De Wijert. Ook Robert moet om te sporten 's avonds naar Kardinge fietsen. 

Liesbethh Bos is zich bewust van verschillende gevaren op de route naar Kardinge, juist 

omdatt de snelste route door de Oosterparkwijk voert. 

LlOSbSthLlOSbSth BOS; En hij ehm, klimt, dat doet 'ie als sport. Dus vrijdags 's avonds gaat 'ie dan altijd naar 
Kardinge,, naar het klimcentrum, en dan klimt 'ie. En daar gaat 'ie meestal met de bus heen, omdat ik dat 
niett prettig vind, dat hij daar op de fiets naar toegaat. Of hij wordt gebracht en gehaald, of hij moet met de 
bus. . 

/:: Waarom vindt u dat niet prettig? 

LiesbethLiesbeth Bos: Omdat er minder plezierige stukken in zijn en omdat, dat klimcentrum ligt er ook een beetje 
afgelegenn bij. En hij vindt het zelf, voelt 'ie zich ook niet veilig daar. Zelfs met de bus vindt 'ie het wel eens 
griezelig.. Als 'ie alleen 's avonds laat met de bus terug moet. Vindt hij ook niet prettig. Dus dan haalt mijn 
mann hem vaak op. 

/:: En waarom vindt hij dat niet prettig? 

LiesbethLiesbeth Bos: Nou, daar lopen wel eens groepjes jongens rond. En ehm, ja daar heeft 'ie het gevoel van 'nou 
daarr moet je niet te veel tegen zeggen, of die springen je op je nek'. Dus dat ehm, nou ik denk als hij het 
zelff aangeeft, dan moet je hem daar maar niet laten. Dus dan wordt 'ie gehaald of, als 'ie met een vriend is 
dann gaat 'ie met de bus. 

I:I:  Die stukken die minder prettig zijn, wat voor soort stukken zijn dat? 

LiesbethLiesbeth Bos: Een beetje wat afgelegen fietspaden. Ehm, nou en door, hij zou ook door het centrum moeten 
fietsen,, en door de Oosterparkwijk, wijken toch, die hij niet kent. En waar ehm, ik denk, ja dat klinkt 
misschienn wat raar, maar waar, waar ander soort, ander soort kinderen wonen dan hier. Die misschien ook 
eenn ander soort codes hebben, die, die, die zij misschien niet begrijpen. Dat misschien ook, wat misschien 
ookk botst. Dus ik denk, ja, voorlopig moet je dat maar even voorkomen. Als ze wat ouder zijn, kunnen ze 
datt beter hanteren. Dus dat, en ehm, dat pad, dat is een vrij afgelegen fietspad, daar naartoe. Ja, dat ehm, 
jee moet ze niet bang maken, je hoeft het ook niet op te zoeken. Denk ik. 

7.55 Strij d om de ruimt e 
Inn de verhalen van jongeren en hun ouders over formeel georganiseerde tijdsbesteding, zijn 

zowell overeenkomsten als verschillen zichtbaar. In eerste instantie is het opvallend hoe de 

clubb in zowel de verhalen van ouders als jongeren verbonden is met vrije tijd. Toch blijkt 

dee club in tweede instantie meer connotaties te hebben dan alleen vrije tijd. De club wordt 

behalvee met ontspanning en sociaal gebeuren door een groep ouders geassocieerd met 

leren,, gezondheid, en veilige tijd en ruimte. De club staat dus voor actieve tijdsbesteding 

enn 'niet niets doen'. 

Voorr jongeren is de club niet alleen een locatie voor fysiek sportieve activiteit, maar 

ookk een sociale omgeving waar men vrienden ontmoet. Georganiseerde vrijetijdsbesteding 

vindtt plaats op vertrouwde en veilige plaatsen. Enkele vormen van formeel georganiseerde 

tijdsbestedingg worden als avontuur voorgesteld. 

Dee kenmerken van de club — in tijd en ruimte vastgelegde afspraken onder toezicht van 

volwassenenn — en de structuur, die de club biedt aan de verdere dagindeling, geven ten 

minstee een groep ouders een onbezorgd gevoel. 

Daartegenoverr staat echter een groep jongeren die deze kenmerken minder waardeert. 

Dezee groep heeft tijd in 'de club' verruild voor tijd op 'straat', 'thuis' of in 'de disco'. Dit 
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iss zichtbaar in het profiel van zelfstandige pleiners en uit-en-thuizers. Voor deze jongeren is 

dee informele variant van tijdsbesteding net zo goed 'iets doen', als de formeel 

georganiseerdee variant in vrijetijdsverenigingen. Hier wringt de schoen. 

7.5.11 Interacti e In gezinne n en verschille n tusse n gezinne n 
Inn vergelijking met de andere plaatsen die in de naschoolse tijd van jongeren een rol spelen, 

wordtt er over de toegang tot de club relatief weinig tussen jongeren en hun ouders 

'onderhandeld'.. Jongeren zien de club als een domein waarbinnen hun zelfstandigheid ten 

opzichtee van hun ouders redelijk groot is. De club is hun eigen plaats en participatie brengt 

eigenn verantwoordelijkheden met zich mee, zoals op tijd aanwezig zijn. Hetzelfde geldt 

voorr de georganiseerde activiteiten buiten verenigingsverband. Het grootste gedeelte van 

dee jongeren gaat zelfstandig of samen met leeftijdgenoten naar de club en van de club naar 

huis. . 

Toch,, zijn er jongeren, grotendeels beschermden, die hierop een uitzondering vormen. 

Dee invloed van ouders op het tijdruimtelijk handelen van deze jongeren is goed zichtbaar. 

Uitt de verhalen van ouders (én jongeren) blijkt dat ook in andere profielen de club een 

domeinn is waarin ouders hun macht doen gelden. De manier waarop en de mate waarin 

ouderss invloed uitoefenen, hangen samen met de interactie tussen jongeren en ouders 

binnenn de context van het gezin. Wat dit betreft tekenen zich verschillen af tussen 

gezinnen. . 

Eenn groep ouders houdt rekening met de wensen van hun kinderen en neemt hun 

leefstijloriëntatiess in beraad. Deze ouders maken het liefst beslissingen in onderhandeling 

mett de kinderen en stimuleert hen clubactiviteiten te ondernemen. Deze gezinnen worden 

getypeerdd als varianten van het onderhandelingshuishouden. Wel manifesteren zich 

verschillenn wat betreft deze aanmoediging naar sociaal-economische status. Het stimuleren 

vann kinderen op dit punt komt meer voor bij ouders uit de hogere-middenklassegroepen, 

uitt de profielen van de beschermden, planners en uit-en-thuizers, dan bij ouders met een 

lageree klasse achtergrond, uit de zelfstandige pleiners. 

Ditt betekent overigens niet dat jongeren uit gezinnen met een hogere sociaal-

economischee status verplicht worden bepaalde activiteiten te ondernemen. Er wordt 

binnenn het gezin over gepraat, of zoals Zeijl concludeert: "Our data suggest that they are 

stimulatedd in a "(. . .) negotiation-directed" way by the parents leaving it to the child to 

decidee which organized activity to engage in as long as he or she does so at all" (2000, p. 

131).. Het zijn echter dezelfde ouders die in geval van volle vrijetijdsagenda's hun kinderen 

behoedenn voor extra activiteiten. 

Dee indruk dat ouders met jongeren onderhandelen tijdens conflicten, beslissingen duidelijk 

makenn en aan de wensen van hun kinderen tegemoet komen, is wijd verbreid in de 

onderzoekspopulatie.. Zowel ouders als jongeren zien dat zo. Wel signaleren jongeren over 

hett algemeen genomen meer bemoeienis en conflict op het gebied van de vrije tijd dan 

ouderss dat doen (zie hoofdstuk 6). 

Inn een aantal gesprekken valt echter op dat jongeren, als ze volgens hun ouders iets fout 

hebbenn gedaan, genegeerd of gestraft worden. Dit beeld past eerder in het plaatje van een 

bevelshuishoudenn dan in dat van een onderhandelingsgerichte variant en is zichtbaar bij de 
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groepp ouders met een lagere sociaal-economische status (uit de zelfstandige pleiners en uit-

en-thuizers).. Ik noem dit omdat het lidmaatschap van de club en bezoek aan een 

georganiseerdd evenement in uiterste gevallen kunnen worden ingezet als straf- of 

dwangmaatregel. . 

Inn het gesprek met zowel Rianne als haar moeder, wordt duidelijk hoe de toegang tot 

dee club gekoppeld kan worden aan goed gedrag op andere terreinen. Rianne en haar ouders 

hebbenn onenigheid over de manier waarop ze haar naschoolse tijd besteedt. Rianne krijgt 

opp een dag van haar ouders te horen, dat, als ze niet stopt met roken en haar vrienden die 

zee op straat ontmoet niet vaarwel zegt, haar lidmaatschap van de fietscrossvereniging wordt 

opgezegd,, aldus Rianne. Het clublidmaatschap wordt door de ouders bewust als 

machtsmiddell ingezet om hun dochter van de straat te houden en met 'de straat' 

geassocieerdee activiteiten, zoals roken en rondhangen met 'foute' vrienden te voorkomen. 

Riannee bevindt zich in een duivels dilemma. Ze is verknocht aan fietscrossen en zou 

dezee activiteit liever niet missen. Haar vrienden, de ontmoetingsplek op de brug en roken, 

zijnn echter minstens even belangrijk. Uiteindelijk is het uitgelopen, vertelt ze, terwijl ze 

haarr ogen niet droog kan houden, op een groot conflict, waarbij "ik letterlijk en figuurlijk het 

huishuis ben uitgeramd." Toen ze weer thuis was, is de situatie naar haar zeggen rustiger 

geworden,, hoewel haar vader haar nog steeds bij tijd en wijle negeert. Deze spanningen 

thuiss zijn ook tijdens het interview goed merkbaar. Rianne is veel thuis op haar eigen 

kamer.. Ze gaat nog steeds naar de training. Haar vrienden ontmoet ze stiekem, op tijden 

datt ze toch van huis is voor de club van de kerk, of voor voetbaltrainingen. Hetzelfde geldt 

voorr het roken. 

Ookk uit de verhalen rond de alledaagse clubpraktijken van Rianne, in een periode 

waarinn geen sprake is van acute conflicten tussen haar en haar ouders, blijkt echter deze 

'topp down' manier van communiceren, die zo kenmerkend is voor een autoritaire 

opvoedstijl.. Kerkbezoek en participatie in het bloemschikken van de club van de kerk, zoals 

reedss uit het verhaal van mevrouw Schouten bleek, zijn verplicht. Discussie hierover is niet 

mogelijk.. Doordat de ouders de participatie van hun dochter in formeel georganiseerde 

activiteitenn als gunst zien, krijgt het halen en brengen voor de moeder een verplicht 

karakter. . 

Hett verhaal van de planner Esther en Annelies Apotheker, staat in schril contrast met 

datt van Rianne en haar moeder en vormt een voorbeeld van de dagelijkse interactie zoals 

diee in een onderhandelingsgericht gezin plaatsvindt. Beschermingsmaatregelen worden in 

ditt gezin besproken en niet opgelegd. Bovendien proberen de ouders hun bezorgdheid over 

tee brengen op een dusdanige manier dat het kind zelf voorzorgsmaatregelen in haar 

handelenn opneemt: 

AnneliesAnnelies Apotheker-. Ik heb dat [samen fietsen] altijd eh... gepromoot, ja, ik zoek een ander woord 
daarvoor,, maar ik probeer het zoveel mogelijk te bevorderen in ieder geval dat ze dat doen, omdat, net 
watt ik zei, dat vind ik op een gegeven moment heel vervelend, om een uur of zeven, halfacht, als ze 
helemaall alleen, het is daar écht heel eenzaam hoor. Ik bedoel, als je daar iets overkomt, dan heb je ook 
nooitt meer een kans gehad, bij wijze van spreken, dus dat is niet zo fijn. Dus dat bevorder je wel. Om te 
zeggen,, 'nou (ik) probeer met elkaar te fietsen'. (Moeder van Esther, hogere-middenklasse, De Wijert-
Zuid). . 

Dee bredere context en de reden van beschermings- en begrenzingstrategieën worden 

uitgelegd.. In Giddens' (1984) termen probeert men de 'interpretive schemes' van 
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jongerenn te beïnvloeden, door bepaalde beelden en opvattingen over activiteiten of 

plaatsenn ingang te doen laten vinden.Deze manier van beïnvloeden is duidelijker zichtbaar 

inn de gezinnen met een hogere sociaal-economische status. 

Verschillenn in interactie tussen gezinsleden zijn niet alleen zichtbaar in de wijze waarop 

toegangg tot de club tot stand komt (deelname aan clubactiviteiten en bescherming op de 

routee naar de club), maar ook in de gekozen aanpak voor de inbedding van de club in de 

alledaagsee praktijk (het dagelijkse collectieve tijdruimtebudget van het gezin). In het gezin 

vann Esther en Annelies wordt bijvoorbeeld het moment van etenstijd net zo goed aangepast 

aann de hobby's van de dochter, als aan de werktijden van de ouders. Omdat Esther 

doordeweekss pas om halfacht thuis komt van respectievelijk hockeytraining of paardrijden, 

eett het gezin, als ze dit gezamenlijk doen, niet voor halfacht. 

Inn de gezinnen waar georganiseerde naschoolse tijdsbesteding geen prominente plaats in 
dee perceptie van ouders inneemt — huishoudens uit de lagere klasse die zich verder 
kenmerkenn door een autoritaire opvoedstijl in met name het profiel van de zelfstandige 
pleinerss en uit-en-thuizers —, is geen sprake van flexibilisering van het gemeenschappelijk 
tijd-- en ruimtegebruik. Het geval van Remco, de zelfstandige pleiner, die het eten overslaat 
indienn hij een vol vrijetijdsprogramma heeft, illustreert dit. In het gezin van Remco, dat als 
autoritairr bestempeld kan worden, is geen ruimte voor een flexibele opstelling. 

Tott slot wil ik de actieve rol die jongeren vervullen in de creatie van zelfstandige 
speelruimtee benadrukken. Het zijn uiteindelijk de jongeren zelf die dagelijks voor de keuze 
staan,, wel of niet naar de club te gaan en wel of niet samen met vrienden terug te fietsen. 
Dee machtspositie van jongeren is goed zichtbaar daar waar de schoen wringt, namelijk als 
jongerenn niet meer, of minder actief zijn in georganiseerde naschoolse tijdsbesteding, 
terwijll ouders dit liever anders zien. Het gaat hier om een groep zelfstandige pleiners en 
enkelee uit-en-thuizers. 

Mariannee Huizinga — met wie in het vorige hoofdstuk is kennisgemaakt — kan hemel en 
aardee bewegen, vertelt ze, maar Frederick blijft steeds vaker weg van de sport- en 
hobbyy vereniging. Ze beschrijft dat de gymnastiek en hobbyclub haar dochter niet meer 
interesseren:: "Nee sinds Frederiek echt bij dat groepje zit, zich daarbij aansloot, was het heel vaak 

vanvan 'ik ga vanavond niet naar gymnastiek', 'nou, je gaat wel'. 'Nee, ik ga niet. Ik had afgesproken 

metmet die en die'." Op een gegeven moment restte Marianne Huizinga niets anders dan de 
lidmaatschappenn op te zeggen. 

Ookk Liesbeth Bos, waarvan duidelijk werd dat ze haar zoon probeert te stimuleren zijn 
tijdd nuttig en sportief te besteden, wijst op de macht van haar zoon. Haar woorden wil ik 
hierr nog eens aanhalen: 

LiesbethLiesbeth 008: (...), of ja, nee, ja, nou echt onenigheid. Ik probeer het wel eens, een voorstel 'waarom 
doee je niet dit, of waarom doe je niet dat'. Nou, er is ook weinig aan te veranderen hoor. Als hij vindt dat 
datt niet leuk is, dan is dat gewoon niet leuk. En dan doet 'ie het ook niet [gelach]. Dus, dat, daar kunnen 
wee wel over praten. Maar het schiet niet erg op, nee. 
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7.66 Besluit 
Dee club neemt in het vrijetijdsleven van de Groningse jongeren uit dit onderzoek een 

belangrijkee plaats in. Dit blijkt niet alleen uit aantallen clublidmaatschappen en formeel 

georganiseerdee afspraken, maar ook uit de wijze waarop jongeren over de club in 

combinatiee met vrije tijd spreken. Bovenal is duidelijk geworden dat de betekenis van de 

clubb divers is. De betekenis verschilt naar profielen, gender, sociaal-economische 

achtergrondd en woonomgeving en wordt bovendien door jongeren en ouders anders 

ervaren. . 

Voorr veel jongeren is de club, doordat de omgeving bekend is, een haast alledaagse 

plaats.. Dat de club niet nadrukkelijk als avontuurlijke plaats wordt afgeschilderd, betekent 

niett dat de club een saaie plaats is. De enthousiaste wijze waarop planners, beschermden en 

uit-en-thuizerss over formeel georganiseerde activiteiten praten, maakt dat onderzoek, dat 

laatt zien dat op deze leeftijd alleen informele activiteiten als vrije tijd en openbare plaatsen 

alss vrije ruimtes worden gedefinieerd, enigszins kritisch moet worden bekeken (zie bijv. 

Lieberg,, 1997; McMeeking & Purkayastha, 1995). De club kan tot op zekere hoogte 

functionerenn als vrije ruimte, een domein in de naschoolse tijdsbesteding waarover 

jongerenn een bepaalde mate van zeggenschap ervaren, door de afwezigheid van directe 

bemoeieniss van de eigen ouders. Dit is mede mogelijk juist doordat ouders de 

vrijetijdsverenigingg als goede en veilige tijd en ruimte voor hun kinderen construeren. 

Dee informalisering van de tijdsbesteding, die zich juist op deze leeftijd voordoet, is wel 

degelijkk zichtbaar in de verhalen van jongeren én ouders. Toegenomen schooldrukte, een 

langeree reisafstand naar school en waardering van informele activiteiten vanwege het 

socialee karakter — samenzijn met leeftijdgenoten - , de afwezigheid van verplichtingen en 

toezichtt van volwassenen dragen hieraan bij. In de profielen waar sprake is van deze 

verminderdee deelname aan georganiseerde activiteiten in plaatsen gekenmerkt door 

toezicht,, worden de machtsrelatie tussen ouders en kinderen en de veranderingen hierin 

goedd zichtbaar. 

Ouderss maken de toegang tot clubs mogelijk, bijvoorbeeld door contributie te betalen 

enn de rol van chauffeur op zich te nemen. Dit doen ze vanuit de redenatie dat de club een 

gezonde,, nuttige, maar zeker ook veilige omgeving is. De club wordt als veilige plaats 

gedefinieerdd vanuit de optiek dat jeugd niet veilig is in de openbare ruimte. Mede doordat 

hett gevaar van nietsdoen in de openbare ruimte aanwezig is. 

Hett betreft met name (hogere-)middenklasse-ouders van zelfstandige pleiners, uit-en-

thuizerss en beschermden die zich tevens kenmerken doordat ze beslissingen in 

onderhandelingenn met de kinderen nemen. Deze ouders stimuleren de participatie in clubs 

opp een directe manier door het hun kinderen aan te raden, helemaal wanneer jongeren een 

lidmaatschapp minder serieus nemen of opzeggen. 

Terwijll de club op zich door deze groep overwegend wordt gedefinieerd als een 

omgevingg waar jongeren veilig kunnen doorgroeien tot zelfstandige individuen, baart de 

routee naar de club de ouders meer zorgen. Ouders treffen, rekening houdend met de 

opvattingg van de kinderen, de partner en andere ouders, verschillende 

beschermingsmaatregelen,, vaak met elkaar gecombineerd. Daarbij zijn met name 
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territorialee strategieën, regulatie wat betreft mobiliteit, sociale contacten, tijd en 
hulpmiddelenn genoemd. 

Hoewell de zelfstandige bewegingsvrijheid van jongeren in dit onderzoek aanzienlijk 
groterr is dan die van kinderen (zie bijv. Karsten et al., 1998; Van der Spek & Noyon, 
1993),, hebben ouders in de formeel georganiseerde naschoolse tijdsbesteding dus duidelijk 
eenn vinger in de pap. De interpretatie van de interviews laat zien dat onderzoek dat 
concludeertt dat de invloed van ouders beperkt is, genuanceerd moet worden (zie 
hoofdstukk 3). De bevindingen wijzen eerder in de richting van uitkomsten van Amerikaans 
onderzoekk (Hultsman, 1993a), dat laat zien dat bij driekwart van een groep ondervraagde 
tienerss (10-15 jaar) uit verschillende woonomgevingen de invloed van ouders op de 
beslissingg om deel te nemen aan een nieuwe formeel georganiseerde activiteit groot was 
Ookk Howard en Madrigal (1990) concluderen dat met name moeders een fundamentele 
roll spelen in de keuze van verenigingen voor hun kinderen . 

Bovendienn is de rol van ouders niet alleen in het geval van gezinnen gekenmerkt door 
eenn hogere sociaal-economische status en met een onderhandelende interactie zichtbaar 
(Zeijl,, 2000). Ook in lagere sociaal-economische klassen, die gekenmerkt worden door 
eenn autoritaire opvoedstijl, is invloed van ouders aanwezig (vgl. Hultsman, 1993a). Voor 
dezee ouders is de vrijetijdsclub minder bekend en niet altijd betaalbaar. Zij staan 
sceptischerr tegenover de deelname van hun kinderen aan meerdere vrijetijdsverenigingen. 

Tott slot is de woonomgeving van betekenis in de structurering en regulatie van het 
sociaalruimtelijkk netwerk. Vooral op het platteland zorgt de combinatie van in tijd en 
ruimtee vastgelegde afspraken en de afwezigheid van voorzieningen in de nabijheid van de 
woningg voor een beperkt resterend tijdruimtebudget. Het gebrek aan leeftijdgenoten en 
goedd openbaar vervoer en kenmerken van de inrichting van de openbare ruimte die als 
onveiligg worden ervaren (slechte verlichting en het ontbreken van fietspaden), brengen 
ouderss ertoe zelf over te gaan tot het bieden van bescherming. Dit betekent een 
georganiseerdd en beschermd sociaalruimtelijk netwerk voor plattelandsjongeren. 

2055 N=940. 
2066 N= 125. Bij de uiteindelijk keuze heeft de moeder evenveel invloed als het kind. Howard & Madrigal 
schrijvenn hierover: "During the final stage it appears that die mother "consults" widi die child to determine the 
child'ss willingness to participate and yields some of her decision authority to the child." (1990, p.251). De 
leeftijdd van de kinderen varieert tussen 4-14 jaar. Hoewel het erop lijkt dat de invloed van de groep 11 - tot 14-
jarigenn op de uiteindelijke beslissing om aan een georganiseerde activiteit deel te nemen groter is dan in de 
anderee leeftijdsgroepen, is het verschil niet significant. Het feit dat er relatief weinig veertienjarigen deel 
uitmakenn van de groep, kan het uitblijven van significantie verklaren. In elk geval blijft de invloed van met 
namee moeders op de uiteindelijke beslissing relatief groot. 
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8. . Dee straat 
Publiekk domein, onder elkaar zijn, tussen- en bewegingsruimte 

8.11 Inleiding 
Inn dit hoofdstuk staat 'de straat' als alledaagse plaats in het vrijetijdsleven van jongeren 

centraal.. Het begrip 'straat' wordt als metafoor gebruikt voor alle publieke plaatsen 

buitenshuiss die openbaar — 'vrij' toegankelijk — zijn. 

Inn hoofdstuk 3 is op basis van de wetenschappelijke literatuur het beeld geschetst van de 

straatt als een in potentie gevaarlijke plaats voor kinderen. Enerzijds bestaat er het beeld van 

openbaree ruimte als gevaarlijk voor (jonge) kinderen, anderzijds worden jongeren gezien 

alss oorzaak van het gevaar op straat. Deze negatieve beelden zijn echter overwegend 

gebaseerdd op een 'volwassenen'-discours. Nederlands onderzoek naar de positie en de 

betekeniss van de straat in het sociaalruimtelijk netwerk van jongeren is schaars. Hier zal ik 

dee betekenis van openbare ruimte voor veertien- en vijftienjarigen in relatie tot de 

conceptenn 'veiligheid' en 'avontuur' verkennen. 

Inn hoofdstuk 2 heb ik beschreven dat plaatsidentiteiten meervoudig en flexibel zijn. 

Ouderss en kinderen kunnen de openbare ruimte op verschillende manieren ervaren. Maar 

ookk in de positie en de betekenis van de straat in de sociaalruimtelijke netwerken van 

jongerenn onderling bestaan grote verschillen. In dit hoofdstuk zal de heterogeniteit van het 

handelenn aan de hand van sekse-, sociaal-economische en woonmilieuverschillen 

verduidelijktt worden. 
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Dee aandacht zal ten eerste uitgaan naar het gebruik en de betekenis van de straat voor 

informelee activiteiten — vaak getypeerd als niets doen, hangen of chillen. Activiteiten die 

doorr jongeren bij uitstek als horend bij de vrije tijd worden ervaren (McMeeking & 

Purkayastha,, 1995). Juist deze activiteiten dragen ertoe bij dat mensen jongeren op straat 

alss onveilige factor zien. 

Tenn tweede is er aandacht voor het gebruik van de eigen buurt versus plaatsen elders, 

zoalss de binnenstad. Waar de eigen buurt geassocieerd wordt met begrippen als nabijheid, 

persoonlijk,, toezicht, veiligheid en 'backstage', wordt het stadscentrum geassocieerd met 

diversiteit,, anonimiteit, vreemden, avontuur en 'on-stage' (Goffman, 1963; Lieberg, 

1997).. De sociaal-economische en culturele ontwikkeling van een netwerksamenleving en 

dee geografische ontwikkeling van een stedelijk veld doen echter vermoeden dat deze 

geschetstee tegenstelling, waarin de klassieke buurt-binnenstad- publiek-privé- en de stad-

landdichotomieënn besloten liggen, bijstelling verdient (zie bijv. Asbeek Brusse, et al., 

2002;; Hajer & Reijndorp, 2001). 

Inn hoeverre de straat een alledaagse plaats is in het sociaalruimtelijk netwerk van jongeren 

wordtt in paragraaf 8.2. geduid. Vervolgens wordt de betekenis van de straat als veilige 

versuss niet-veilige en avontuurlijke versus niet-avontuurlijke plaats voor jongeren 

uitgedieptt (par. 8.3). Dan verschuift het gezichtspunt van de kinderen naar de ouders en 

wordtt de straat in de verbeelding van de ouders beschouwd (par. 8.4). In paragraaf 8.5. 

wordenn de verhalen van jongeren en van de ouders met elkaar geconfronteerd om 

vervolgenss in te gaan op de positie en de betekenis van de straat in het sociaalruimtelijk 

netwerkk van jongeren als proces. Er wordt duidelijk dat op talloze manieren en momenten 

onderhandelingenn plaatsvinden tussen jongeren en ouders die de toegang tot de straat te 

bepalen.. Paragraaf 8.6 bevat ten slotte een aantal conclusies. 

8.22 De straat als alledaagse plaats 
Dee straat staat zoals gezegd voor openbare, 'vrij toegankelijke' ruimte buitenshuis. Met 

'vrijj toegankelijk' bedoel ik dat de plaatsen zonder lidmaatschap en toegangsgeld 

bereikbaarr zijn en niet op basis van wettelijke leeftijdsgrenzen verboden zijn voor tieners. 

Ditt zijn onder meer straten, stoepen, pleinen, speelplaatsen, parken, winkel- en 

natuurgebieden.. Het containerbegrip bevat plaatsen in het leven van jongeren die zowel als 

verplaatsingsruimtee als activiteitenruimte kunnen functioneren. 

8.2.11 Pleiner s én.. . 
Jongerenn gebruiken de straat iedere dag als verplaatsingsruimte. Bijna alle jongeren fietsen 

mett of zonder vrienden van huis naar school, naar de vrijetijdsclubs, naar vrienden en 

vriendinnen,, en weer terug naar huis (zie hoofdstuk 7). Zij doen dit zowel overdag als 's 

avonds.. Afgezien van de functie van de straat als verplaatsingsruimte gebruiken jongeren de 

straatt als activiteitenruimte. Samenkomen met vrienden, voetballen, skaten, paardrijden en 

winkelenn zijn veelgenoemde activiteiten in de openbare ruimte. 

Dee enquêteresultaten laten echter zien dat de straat voor minder jongeren als 

ontmoetingsplekk functioneert dan als verplaatsingsruimte.. De straat, een park of veldje zijn 
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voorr ongeveer eenderde van de jongeren plekken om vrienden te ontmoeten. Andere 

domeinen,, zoals de eigen kamer en de vrijetijdsclub, worden door een grotere groep 

jongerenn gebruikt om vrienden te ontmoeten (zie hoofdstuk S, 6 en 7). Niet alle 

activiteitenn houden het samenzijn met leeftijdgenoten, daarom is tevens gevraagd naar 

belangrijkee plekken in de buurt. In hoofdstuk 5 is al gezegd dat er voor zestig procent van 

dee jongeren plekken in de buurt zijn — met name straten en parkjes — waar men vaker dan 

éénn keer per week komt. 

Dee oriëntatie op de straat in het sociaalruimtelijk netwerk van jongeren laat verschillen 

zien.. Zoals in hoofdstuk 5 is betoogd, zijn het met name de pleiners en uit-en-thuizers die 

inn hun naschoolse tijdsbesteding gericht zijn op de straat. Terwijl het profiel van pleiners 

overwegendd informele tijdsbesteding op straat omvat, is het profiel van uit-en-thuizers 

divers.. Een onderscheidend kenmerk in het gebruik van de straat door pleiners en door uit-

en-thuizerss is bovendien de gerichtheid op de eigen buurt. 

Pleinerss spenderen relatief veel naschoolse tijd met vrienden gecentreerd rond een 

aantall plaatsen in de eigen buurt. Uit-en-thuizers gebruiken meer plaatsen buiten de eigen 

buurt.. Mede op basis van de buurtgerichtheid zijn jongens uit de lagere sociale klasse uit de 

Oosterparkwijkk omschreven als pleiners. Jongens uit de lagere sociale klasse uit de 

plattelandsdorpenn en uit Leek zijn vaker omschreven als uit-en-thuizers. Zij gebruiken de 

openbaree ruimte eveneens intensief, maar deze beperkt zich niet tot de directe omgeving 

vann hun woning. In het gedrag van de jongeren dat met behulp van de overige profielen 

getypeerdd is, neemt de straat als activiteitenruimte geen prominente plaats in. Verder is de 

openbaree ruimte als activiteitenruimte belangrijker voor jongens dan voor meiden en voor 

jongerenn met een lagere sociaal-economische status dan voor jongeren met een (hogere) 

middenklassenachtergrond. . 

Ikk wil niet betogen dat de straat uitsluitend het domein van jongens is en slechts 

gebruiktt wordt door jongeren uit de lagere sociale milieus. Wel is duidelijk dat de 

resultatenn van buitenlands onderzoek (Lieberg, 1997; Matthews et al., 2000a), waaruit 

blijktt dat meiden de straat overnemen, in dit onderzoek niet worden bevestigd. 

8.2.22 De straa t en het woonmllle u 
Dee mogelijkheden die jongeren hebben om hun naschoolse tijd in de openbare ruimte 

buitenshuiss te besteden verschilt per woonmilieu. Het meest in het oogspringend zijn de 

ruimtee en de rust die de dorpen typeren. Jongeren verzamelen zich 's avonds op vaste 

plekkenn in het dorp. Een centrale plek bij de kerk is een van de vaste ontmoetingsplekken. 

Inn een ander dorp fungeert juist een afgelegen bruggetje buiten het dorp als trefpunt. 

Specialee jeugddomeinen zoals speelplaatsen en skatevoorzieningen zijn op het platteland 

nauwelijkss aanwezig. 

Dee plattelandssuburb Leek wordt gekenmerkt door een hogere bebouwingsgraad dan 

hett platteland. Binnen de bebouwde kom is een aantal pleinen, open ruimtes en veldjes. 

Eenn aantal plekken is bekend en berucht omdat jongeren er bijeenkomen. Deze plekken 

wisselenn echter zo nu en dan. Soms is een wisseling het gevolg van ingrijpen door de 

politie.. De woonfunctie is, het centrale winkelhart uitgezonderd, overal in Leek dominant. 
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Ditt laatste kenmerk is ook van toepassing op de buitenwijk De Wijert-Zuid. De 

ruimtelijkee structuur van de wijk is echter op een aantal punten duidelijk anders dan in 

Leek.. Rond een groot centraal park zijn woonerven gegroepeerd. Deze woonerven 

wordenn ontsloten door een ringweg, die De Wijert-Zuid duidelijk van zijn omgeving 

scheidt. . 

Inn de binnenstad van Groningen is de bebouwingsdichtheid hoog. De woningen 

bevindenn zich direct aan de stoep. Langs de stoep staan veel auto's geparkeerd. De stoepen 

zijnn niet uitzonderlijk breed. Aan de rand van de Binnenstad bevindt zich het 

Noorderplantsoenn met de mogelijkheid om er te voetballen, te basketballen en te skaten. 

Inn het Noorderplantsoen houden zich vaak drugsverslaafden en alcoholisten op. In de 

Binnenstadd is de woonfunctie minder dominant dan in de andere woonmilieus. 

Dee huizen in de Oosterparkwijk, gesitueerd aan de rand van het centrum, zijn relatief 

klein,, hebben weinig tot geen private buitenruimte en de straten en stoepen zijn smal. De 

Oosterparkwijkk heeft een aantal groenstroken, pleintjes en het Oosterpark en een 

voetbalstadionn die de bebouwing doorbreken. Kleine kinderen spelen op de stoep. 

Jongerenn ontmoeten elkaar op een aantal punten in de wijk. Het JOP — een 

jongerenontmoetingsplaatss — is er hier één van. 

Dee enquêteresultaten laten zien dat er verschillen zijn in het gebruik van de openbare 

ruimtee tussen woonmilieus. Jongeren van wie de ouders een laag opleidingsniveau hebben 

uitt de stad (geldt ook voor de opleiding van de kinderen zelf) ontmoeten vaker vrienden op 

straatt dan vergelijkbare leeftijdgenoten uit de andere woonmilieus. Voor jongeren 

gekenmerktt door een hogere sociaal-economische status is eerder het omgekeerde 

zichtbaar.. Hiervoor geldt dat het de jongeren uit de plattelandssuburbane omgeving en de 

dorpenn zijn die vaker aangeven vrienden op straat te ontmoeten. 

8.33 De betekenis van de straat voor jongeren 
Remcoo is een pleiner uit de Oosterparkwijk. Hij besteedt, zoals in hoofdstuk 5 duidelijk 

werd,, veel tijd aan informele activiteiten op straat en thuis. Op straat trekt hij samen met 

eenn vaste vriendenclub fietsend of lopend door de wijk. Ze vissen en spelen in het 

Oosterparkk waar ze een geheime hut hebben en zich zo nu en dan terugtrekken. Op andere 

momentenn halen ze kattenkwaad uit en vallen ze mensen lastig. Een enkele keer gaat hij 

mett een vriendje naar het centrum om naar nieuwe spelletjes voor zijn playstation te 

kijken.. Als de kinderbijslag binnen is, krijgt hij zakgeld, waarvan hij na lang sparen iets kan 

kopen.. Maar meestal blijft het bij winkels kijken. 

Uitt dit voorbeeld wordt allereerst duidelijk dat de straat een belangrijke omgeving is 

voorr de naschoolse tijdsbesteding van Remco. Verder blijkt dat de openbare ruimte voor 

informelee activiteiten én op uiteenlopende manieren wordt gebruikt. Hoewel door 

jongerenn met een ander profiel de straat minder vaak als activiteitenruimte wordt gebruikt, 

heeftt de openbare ruimte wel degelijk een belangrijk betekenis voor het handelen van deze 

jongeren. . 

Timm is een uit-en-thuizer uit de binnenstad. Hij gebruikt de openbare ruimte op een 

anderee manier dan pleiners zoals Remco. Tim heeft verschillende activiteiten die hij leuk 

vindtt en bij deze activiteiten horen verschillende plaatsen en verschillende vrienden. Na 
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schooll blijft hij graag even hangen met klasgenoten om te voetballen. Skaten doet hij het 

liefstt in het centrum. In een van de straten is een natuurstenen podium dat zich hier 

uitstekendd voor leent. Als Tim hierheen gaat, weet hij dat hij niet de enige zal zijn, maar 

datt er meer skaters op af komen. Als hij genoeg zakgeld heeft voor spuitbussen zoekt hij 

samenn met een vriendje een afgelegen plek om graffititekeningen te maken. En tot slot 

fietstfietst hij graag naar het Paterswolder Meer om te surfen of te zeilen. Het sociaalruimtelijk 

netwerkk van Tim onderscheidt zich van dat van de pleiners, doordat behalve de straat ook 

anderee domeinen erin zijn vertegenwoordigd. 

Dee manieren waarop jongeren openbare ruimte gebruiken en ervaren worden in deze 

paragraaff besproken. Daarbij wordt eerst ingegaan op een aantal algemene kenmerken van 

dee openbare ruimte voor de tijdsbesteding van jongeren (par. 8.3.1). Vervolgens worden 

vierr specifieke functies van openbare ruimte onderscheiden (par. 8.3.2). De wijze waarop 

jongerenn hun sociaalruimtelijke netwerken vormgeven en de wijze waarop veiligheid en 

avontuurr hierin verweven zijn, volgen in paragraaf 8.3.3. Verschillen in het gebruik en de 

functiess van de straat naar ruimtelijke omgeving worden tot slot in 8.3.4 toegelicht. 

8.3.11 Kenmerke n van de openbar e ruimt e 
Dee activiteiten van jongeren op straat zijn overwegend informeel. De directe controle van 

volwassenenn op hun activiteiten ontbreekt. Het tot op zekere hoogte zelf bepalen van de 

regelss vinden de geïnterviewde jongeren belangrijk. Uit de interviews blijkt dat men op 

zoekk is naar een eigen plek waar men zonder bemoeienis van buitenaf kan samenkomen. 

Dee waardering voor de activiteiten samenzijn en winkelen hangt samen met de afwezigheid 

vann toezicht door volwassenen. Bemoeienis van buitenaf heeft met name betrekking op 

ouders,, docenten en oudere broers of zussen. Toezicht op activiteiten door volwassenen 

diee jongeren zelf als 'buitenstaander' ervaren, is minder problematisch. Een voorbeeld 

hiervann is een jongerencentrum, maar ook de eigen buurt en het winkelcentrum, waar wel 

degelijkk sprake is van informele sociale controle, zijn hiervan voorbeelden. 

Dergelijkee vrijplaatsen worden door veel jongeren in de openbare ruimte gesitueerd. 

Speelplaatsenn en trapveldjes, waar gehangen kan worden op attributen en bankjes, 

ongebruiktee plaatsen, overdekte plekken bij scholen of de straat hebben deze functie mede 

doordatt andere plekken niet 'vrij' toegankelijk zijn. Openbare ruimte is echter niet de 

enigee plek die volgens de jongeren deze kenmerken heeft. De eigen kamer en de kamer van 

vriendjess zijn, zoals in hoofdstuk 6 is beschreven, concurrenten. 

Verschillendee factoren: beperkte ruimte en de kwaliteit van ruimte binnenshuis, 

toegangsprijzenn en verplichte consumpties, leeftijdsgrenzen, openingstijden van cafés, de 

afwezigheidd van aanbod in de buurt, onbekendheid met aanwezige jongeren voorzieningen 

enn toestemming van ouders om naar cafés of jongerencentra te gaan, dragen eraan bij dat er 

verschillenn optreden in de mate waarin en voor welke groepen de straat voor jongeren een 

belangrijkee plek is. Het aangewezen zijn op de straat is het meest prominent voor sociaal-

economischh kwetsbare groepen, zoals de pleiners (vgl. Skelton, 2000). Voor hen is de 

eigenn kamer vaak geen alternatief als vrijplaats waar ze vrienden kunnen ontmoeten. 

Dee straat wordt overigens niet alleen door de pleiners, maar ook door andere jongeren 

uitt andere profielen, die meer te maken hebben met ouderlijke controle en organisatie, 

vanwegee de afwezigheid van direct toezicht als leuk ervaren. Voor deze groepen is het 
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process voorafgaand aan informele tijdsbesteding op straat belangrijk. Terwijl voor pleiners 

geldt:: 'tijd op straat is er gewoon', houdt tijd besteed op straat voor de andere profielen 

eenn bewuste keuze in. Met name de meiden zijn bovendien in een strijd met de ouders 

verwikkeldd om de toegang tot de straat te verruimen. Voor ontevreden uit-en-thuizers 

geldtt dat informele tijdsbesteding op straat gedeeltelijk stiekem plaatsvindt. 

8.3.22 Activiteite n In en functie s van de openbar e ruimt e 
Doorr jongeren zijn verschillende activiteiten die in de openbare ruimte plaatsvinden, 

genoemd.. De meest gebezigde activiteiten op het moment van de interviews zijn: 

skaten(boarden),, voetballen, samenzijn, winkelen en paardrijden. De mate waarin men 

zichh toelegt op een bepaalde activiteit, wisselt sterk. Activiteiten komen en gaan. Een 

activiteitt waar men zich een tijd heel intensief mee heeft beziggehouden, kan plotseling 

ingeruildd worden voor een andere activiteit. Seizoenswisselingen zijn hierin belangrijk. In 

dee zomermaanden, een periode die gedeeltelijk samenvalt met vakantietijd, besteden 

(meer)) jongeren meer tijd buitenshuis. 

Dee leeftijd of persoonlijke identiteit is tot slot bepalend. 'Buitenspelen' kan op eens 

passéé zijn. In het profiel van de pleiners is dit duidelijk zichtbaar. Danny is net als Remco 

eenn pleiner uit de Oosterparkwijk. Informele tijdsbesteding in de eigen buurt neemt een 

belangrijkee plaats in binnen het sociaalruimtelijk netwerk van beide jongens. De invulling 

enn betekenis zijn echter anders. Terwijl Remco door de buurt crosst op zijn mountainbike, 

speeltt Danny niet meer buiten: hij 'hangt'. De plekken uit het netwerk van Danny zijn 

plekkenn waar zijn vrienden samenkomen, een bankje in de buurt, Het JOP, de 

speeltuinverenigingg en een snackbar. Ze roken, brommeren, nemen de gebeurtenissen van 

dee dag en het weekend door — dit betreft volgens Danny (en zijn vader): meiden, alcohol, 

anderee jeugdgroepen en voetbal — en trekken naar een volgend punt. 

RUIMTEE OM ONDER ELKAAR TE ZIJN 

Onderr elkaar zijn of hangen wordt door jongeren een bundeling van niet te preciseren 
activiteitenn verstaan. Lol maken, kletsen, eventueel even voetballen, basketballen of skaten 
enn roken, drinken of blowen kunnen erbij horen. Hangen vindt op plekken in de eigen 
buurtt plaats, in de omgeving van scholen, open gebieden en in het winkelcentrum van 
Leek.. In de eigen buurt betreft het bankjes, trapveldjes en de straat. De binnenstad van 
Groningenn wordt door de veertien- en vijftienjarigen uit dit onderzoek niet als 'hangplaats' 
gebruikt. . 

RX:RX: Ja in het jeugdhonk. En daar op het veldje en zo. Dat zijn mijn plaatsen. Daar zit ik ook meer als dat ik 
thuiss ben. (...). Gewoon, het is lachen enzo. Het is elke avond weer gezellig, dus. (Meisje, middenklasse, 
Leek). . 

R2:R2: Ja, zoals het fietsenhok. Daar staat een groepje meestal. En dan sta je gewoon wat te praten enzo. 
Iemandd heeft wat cola bij zich en dan, ja, staan we wat te praten. (Meisje, lagere sociale klasse, Leek). 

Onderr elkaar zijn is, zoals de bundeling van activiteiten laat zien, niet 'nietsdoen'. Het 

samenzijnn met leeftijdgenoten en de gebeurtenissen op zijn beloop laten, zijn belangrijke 

kenmerkenn van het onder elkaar zijn. Het is belangrijk dat er geen verplichtingen zijn en 

datt direct toezicht van volwassenen en 'andere' jongeren afwezig is. In deze zin zijn de 
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plekkenn om onder elkaar te zijn vergelijkbaar met hetgeen Lieberg (1997) omschrijft als 

'placess of retreat'. 
Overigenss zijn jongeren zelf niet consistent in de wijze waarop ze het 'nietsdoen' in de 

verhalenn representeren. Het onder elkaar zijn op straat, maar ook het uithalen van 

kattenkwaadd en het vertonen van risicogedrag, worden tegelijkertijd in verband gebracht 

mett het 'feit' dat er voor hen niets te doen is in de buurt. Danny beschrijft een moment dat 

hijj en zijn vrienden zich 'vervelen' in de buurt: 

Danny-,Danny-, Nou, voor een paar weken terug heb ik per ongeluk een raam ingeslagen, maar ja. Nou ik kon er 
nietss aan doen. Ik ging tegen het raam kloppen, enzo, en ik klopte een beetje te hard. En toen was ik 
erdoorheen.. (...) Ja, we hadden niets te doen. Ach ja. Gingen we gewoon een beetje klooien met de 
ramenn en de mensen een beetje schrik aanjagen, ofzo. Nou, en toen in ene, zo boempats, toen was ik 
erdoorheen.. (...) Snel wegrennen... (Jongen, lagere sociaal-economische status, Oosterparkwijk). 

Dezee jongeren missen, zo blijkt uit de enquête, een "jongerencafe*. Een meisje uit Leek 

verteltt over haar eigen buurt: 

R:R: Ik vind er echt niks aan. Hier is niets te doen. (...). De oude lts-school vlakbij het dorp daar gaan ze een 
winkelcentrumm van maken en als ze op die plek nou iets leuks voor ons doen. 'Ja, dat wordt ook voor jullie 
gedaan'.. Hoe lang is het geleden? Anderhalfjaar. Is er nog nooit iets voor ons hier gedaan. Dan klagen ze 
well van overlast, 'ze rijden met brommers op straat', 'het is een rotzooi op het veldje', maar dat komt 
gewoonn omdat er niks te doen is, dus je spreekt met elkaar af, je ontdekt een veldje en 'oh, dat is lekker 
omm op te zitten'. Als je het veldje ook ziet, dat ziet er niet uit. Maar zolang zij daar niks aan doen voor ons, 
dann houd je dat altijd. De overlast houd je toch. (Meisje, middenklasse, Leek). 

Volgenss de jongeren krijgt de openbare ruimte, mede door de afwezigheid van direct 

toezicht,, de functie van trefpunt (vgl. Hazekamp, 198S). Een plek waarvan je zeker weet 

datt er leeftijdgenoten zijn en die bovendien door herhaaldelijk bezoek vertrouwd wordt. 

R:R: 's Avonds fiets ik er meestal even langs, kijken of ze er staan. Daar ga ik dan heen, als ze er niet staan, 
nouu dan ga ik weer weg. (Meisje, lagere sociale klasse, Leek). 

Mett name voor de pleiners is de functie van openbare plekken die als trefpunt fungeren 

belangrijk.. Waar uit-en-thuizers, beschermden en planners leeftijdgenoten in verschillende 

domeinenn ontmoeten, kent het sociaalruimtelijk netwerk van pleiners behalve de straat 

relatieff weinig plekken waar men anderen treft. 

Inn de geografische literatuur wordt door een aantal auteurs gewezen op de 

veranderendee betekenis van lokale plaatsen door onder andere ontwikkelingen met 

betrekkingg tot telecommunicatie (Castells, 1996; 1997; Harvey, 1990; Massey, 1991). 

Enerzijdss wordt er betoogd dat lokale plaatsen een minder belangrijke plaats innemen in 

hett sociaalruimtelijk netwerk van actoren, anderzijds wordt er gewezen op het feit dat de 

lokalee identiteit van plaatsen juist een bijzondere betekenis krijgen (Van Engelsdorp 

Gastelaars,, 1990; Musterd & Van Zelm, 2001; Sassen, 1991; Van der Wusten, 2002). 

Vanuitt de eerste redenatie bezien, kan men verwachten dat door het massale gebruik van 

dee mobiele telefoon de sociaalruimtelijke netwerken flexibeler tot stand komen en juist 

dezee ruimtelijk gefixeerde treffunctie van plaatsen in de buurt aan belang inboet. Een van 

dee jongeren uit de dorpen vertelt bijvoorbeeld hoe zijn vriendenclub elkaar op de hoogte 

houdt,, als een van hen politie signaleert. Als de groep jongeren, die hangen en crossen met 

opgevoerdee scooters en brommers, ingelicht wordt, verwijderen de jongeren zich tijdelijk 

vann de plek. Toch blijven plekken in de openbare ruimte waar jongeren samenkomen en 

waarr ze vertrouwd mee zijn belangrijk. Jongeren noemen bovendien zeer concrete plaatsen 
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waarr zijzelf of anderen bijeenkomen en wijzen niet op een veelheid aan wisselende 
"startplaatsen"."startplaatsen". Dit sluit eerder aan bij de tweede redenatie. 

RUIMTEE ALS PUBLIEK DOMEIN 
Winkelen,, een andere geliefde activiteit, is voor jongeren vaak allesbehalve doelgericht iets 
kopen.. Het is een bundeling van activiteiten. Net als bij hangen zijn de aspecten samenzijn, 
loll maken en kletsen van groot belang. Slenteren door winkelstraten gebeurt veelal in een 
kleinee vriendengroep of met een enkele vriend of vriendin. Daarbij komen activiteiten 
zoalss kleding kijken en kopen en muziek luisteren. Jongens zijn daarbij met name 
geïnteresseerdd in winkels waar sport- en (spel)computerattributen worden verkocht. Tot 
slott is 'snacken' bij McDonalds een vast onderdeel van winkelen. Met name voor de 
jongerenn uit de dorpen en Leek heeft winkelen in Groningen de betekenis van uitgaan. 
Winkelenn krijgt de betekenis van een dagje 'stadten'. 

Winkelenn is "leuk" omdat het een ervaring met publiek domein inhoudt. Winkelstraten 
enn -centra en warenhuizen vormen een voorbeeld van plaatsen vol leven en beweging die 
fungerenn als publiek domein voor velen. Hier kunnen jongeren 'ongestoord' samen zijn. 
Enn tegelijkertijd zijn er andere mensen aanwezig als publiek en als observatiemateriaal: zien 
enn gezien worden. Ook is dit een plaats die zich bij uitstek kenmerkt door onverwachte 
gebeurtenissenn en 'o jee ervaringen'. Door Lieberg (1997) worden plaatsen die deze 
functiee herbergen getypeerd als 'places for interaction': 

R:R: En de stad vind ik leuk. 

/:: Wat vind je daar leuk aan? 

R:R: Ja, weet niet, kan ik niet zo goed uitleggen, maar het is gewoon heel gezellig. Heel veel mensen en de 
winkelss vind ik leuk. En er komen 's avonds ook heel veel mensen op af ofzo. Op de cafés en de 
poolcentrums.. (Meisje, hogere sociale klasse, Binnenstad). 

Opvallendd is dat deze ervaring met publiek domein in de binnenstad van Groningen 
vanwegee een beperkte actieradius beperkt blijft tot het gebied rond de Grote Markt en de 
centralee winkelstraat, de Herestraat. Hier zijn de voor jongeren bekende kledingzaken, 
McDonaldss en croissanterieën gesitueerd. Ook V&D, Xenos, Perrysport en de bioscopen 
bevindenn zich in de directe omgeving. 

BEWEGINGSRUIMTE E 
Voorr een aantal andere genoemde activiteiten, zoals skaten, fietscrossen, paardrijden en 
voetballen,, is ruimte buitenshuis letterlijk nodig als bewegingsruimte. 

R:R: Ja zomers skate ik. Gewoon hier in het plantsoen. Daar is een hele goeie weg. (...) En dan gewoon 
meestall wat stunten enzo, en down-hillen, want je hebt hier van die goeie bergen. Ja, zeg maar heuvels. 
Daarr kan je heel goed vanaf. En we hebben dan van die fotorolletjes, en daar kan je tussendoor en nou ja, 
achteruitt en dat soort dingen. Dat is heel gezellig want daar zijn ook altijd heel veel mensen. Maar ik heb 
ookk wel eens een paar keer meegedaan met de 'Fridaynight-skating'. Maar daar vind ik niks aan, want dan 
skatee je gewoon zo'n beetje een route en dat vind ik niet leuk. Ik vind het ook veel leuker om van 
trappetjess en van stoepranden af te skaten. (Meisje, hogere sociaal-economische status, Binnenstad). 

Dezee functie van openbare ruimte wordt door zowel jongens als meiden en vmbo- en 

havo/vwo-leerlingenn genoemd. De afwezigheid van voorzieningen om te 'bewegen' en te 

'spelen'' wordt in de enquête in alle woonomgevingen als gemis genoemd. Een 

voetbalveldjee en skatevoorziening zijn het meest in trek, ze werden het meest genoemd. 
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Opvallendd is dat de jongeren ongeacht de woonomgeving niet verwijzen naar de 

betekeniss van 'natuur' voor het recreatief tijdruimtelijk handelen. Terwijl 'rust' en 

'ruimte'' wel worden genoemd, blijft natuur - een ander element uit 'de rurale idylle' 

(Bonner,, 1997; Heins, 2002) - in tegenstelling tot in de verhalen van ouders in de verhalen 

vann jongeren onderbelicht (vgl. Kong et al., 1999). 

TUSSENRUIMTE E 

Tott slot heeft de openbare ruimte als verplaatsingsruimte voor jongeren de functie van 
tussenruimte.. In een aantal profielen overheerst deze betekenis van openbare ruimte: 
planners,, beschermden en binnenjongeren. Bovendien is deze betekenis van openbare 
ruimtee als tussenruimte genderspecifiek: het betreft overwegend meiden. 

Esther,, een planner, vertelt dat ze eigenlijk bijna nooit meer gewoon tijd doorbrengt op 

straatt in de buurt. Vroeger, toen ze op de lagere school zat, deed ze dit nog wel. Nu heeft 

zee hier door haar club- en schoolverplichtingen geen tijd meer voor. Echt jammer vindt ze 

ditt niet. De jongeren die 's avonds in de buurt 'hangen', vindt ze eigenlijk maar vreemd en 

daarmeee een beetje griezelig. Onder elkaar zijn associeert ze met de hockeyclub. Ook de 

functiee van bewegingsruimte komt in georganiseerd verband tot stand. De straat gebruikt 

zee overwegend om zich te verplaatsen tussen huis, school, de vrijetijdsclub en vrienden. Af 

enn toe gaat ze met vriendinnen winkelen in het centrum van Groningen. De ervaring met 

publiekk domein komt overwegend tot stand tijdens deze laatste twee activiteiten. 

8.3.33 "Gewoo n leuk" : de grenze n van ruimtelijk e Identitei t en onveilighei d 
Publiekk domein is belangrijk voor de bepaling van de grenzen van het sociaalruimtelijk 

netwerk.. De ervaring met 'de ander' komt tot stand in het tijdruimtelijk handelen en 

definieert,, mede op basis van een daaraan gerelateerd gevoel van onveiligheid, de grenzen 

vann het sociaalruimtelijk netwerk. 

ONVEILIGHEIDSGEVOELENSS EN AVONTUUR 
Jongerenn ervaren bepaalde situaties als onveiligheid. Uit de enquête valt op te maken dat 
199 procent van de jongeren plaatsen kent die hij/zij gevaarlijk vindt. Onder de plaatsen die 
jongerenn noemen bevinden zich verlaten plekken en steegjes (42 procent), beruchte wijken 
enn straten, waaronder de Oosterparkwijk en de Peperstraat (26 procent) en ook de 
rossebuurtt (de Nieuwstad en de Vishoek) wordt apart genoemd (16 procent). 

Hett percentage jongeren dat aangeeft dat er gevaarlijke plekken zijn, is vergeleken met 

resultatenn uit ander onderzoek laag. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek 

(2000)) laten zien dat ruim twintig procent van de 12 tot en met 17-jarigen zich wel eens 

onveiligg voelt en twee keer zoveel jongeren kennen onveilige plekken in de eigen buurt 

Dee interviews met jongeren maken duidelijk dat de groep die zich wel eens onveilig 

voeltt groter is dan de enquêteresultaten suggereren. Met name meiden, maar ook jongens, 

wijzenn er in de interviews vooral op dat parken, slecht verlichte straten, straten met een 

geïsoleerdee ligging - aangeduid als "dunne", "smalle", "donkere", "kleine straten", ofte wel 

2077 Een verklaring voor het genoemde verschil in percentages is wellicht het feit dat de vragenlijst in de klas is 
afgenomen,, waar respondenten druk van klasgenoten ervaren bij het invullen en sociaalwenselijk antwoorden. 
Wellichtt zijn de woorden 'eng' en 'gevaarlijk' te sterk en hebben ze een andere betekenis dan 'onveilig'. 
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steegjess - straten met coffeeshops, maar ook jongeren met een andere leefstijl als 

beangstigendd worden ervaren. Voor de stedelijke jongeren komen daar drugsverslaafden bij 

enn voor de jongeren van het platteland, typische plattelandsgevaren: 

RlRl Tint: Wat ik onveilig vind? Als het gewoon een heel donker weggetje is, met allemaal steegjes aan de 
zijkant,, heel smal, waar het gewoon heel stil en heel donker is. Waar niemand is zeg maar. (Jongen, hogere 
sociaal-economischee status, Binnenstad). 

R2;R2; Nee, niet dat ik weet. ... Ja, Oost-Indië, daar ga ik, liever 's avonds niet met de fiets langs. Dat is 
helemaall donker, geen lantarenpalen. Dat loopt helemaal door tot Roden. Maar verder heb ik niet echt 
plekkenn van daar kom ik niet (Meisje, middenklasse, Leek). 

R3:R3: Nou, ja, we gingen gisteren naar zelfverdediging voor de eerste keer. Dat is dus in Beijum en toen 
fietstenfietsten we daar en mijn moeder was al veel verder voorop en er kwamen de hele tijd van die jongeren met 
scootertjess langs en echt van die blokken, van die flats, en dan zo'n onguur type, echt allemaal van die, wij 
noemenn dat altijd van die Anita-typetjes. Van die hoertjes enzo. Nou, dat vond ik niet echt fijn. We zeiden 
ookk van dat we daar nooit wilden wonen, echt het idee van dat zijn allemaal aso's, dat is ook een 
vooroordeel,, maar zo fietste je er een beetje door. (...) Ja, maar toch, ik zou er wel zelf helemaal heen 
fietsen,fietsen, ik bedoel niet van 'dat ze elk moment uit de bosjes konden springen' maar toch weer even van 
'nou,, niet echt al te lekker hier!'. Nee, ik ben niet bang dat iemand ergens de bosjes uitspringt. Maar ik 
benn eerder bang dat ineens een groepje hangjongeren, weet je wel, moeilijk gaat doen. 

(... .)Het Zuiderdiep daar heb je van die coffeeshops. Ik ga dus als ik naar de bioscoop ga, dan rij ik even 
om,, als ik daar langs moet. (...) Nou die types daar, niet de drugs ofzo. Ik heb op zich, ik ben niet echt zo 
vann 'tegen drugs' ofzo, maar ik weet niet, ze zijn er toch niet allemaal erbij met hun verstand dan. Vooral 
alss ze iets ophebben en dan gaan ze tegen je roepen enzo en dan ben ik toch bang dat er, ja ik weet niet, 
maarr het is niet zo fijn om daar langs te lopen. (Meisje, hogere sociaal-economische status, 
Oosterparkwijk). . 

R4:R4: (...) waar een coffeeshop zit, daar lopen allemaal van die bendes rond. Dat zijn dan hele groepen die 
allemaall een beetje, ja, allemaal een beetje stoer zitten te doen en iedereen zitten uit te schelden enzo. En, 
maarr dat zijn ook vooral de smallere straatjes enzo, de kleine straatjes enzo. Dat vind ik nou niet echt leuk 
eigenlijk.. (Jongen, hogere sociaal-economische status, De Wijert-Zuid). 

RS:RS: Het Stadspark en het Noorderplantsoen zijn niet geschikt. Ik denk ook omdat daar geen auto's 
doorheenn rijden, dus dat is gewoon een bos. Het is dicht en donker en er zitten gewoon veel junks en ik 
weett niet of ze wat doen, maar ik probeer het ook liever niet uit. (Meisje, middenklasse, Binnenstad). 

R6:: Ik kom thuis en dan is er meestal al gevouwen, want ik kom meestal toch laat thuis, en dan ga ik 
[krantenjlopen.. Het is allemaal buiten de bebouwde kom, het zijn ook allemaal van die smalle weggetjes, 
hett is ook niet echt fijn om in het donker daar te fietsen. Er zijn ook honden enzo en dan heb je ineens een 
hondd achter je aan. Dan komt die op je afspringen, dat is soms wel even schrikken, maar dat ben ik wel 
gewend.. Dan heb ik meestal nog haast voor trainen [ook]. (Jongen, middenklasse, dorp). 

Dee fysieke kenmerken van plekken die jongeren als onveilig ervaren, verhullen sociale 

kenmerken.. Begroeide, slecht verlichte en afgelegen plaatsen wijzen op de afwezigheid van 

socialee controle door 'gewone' mensen. 

Jongenss noemen tevens plaatsen waar ze zich buitengesloten en bedreigd voelen door 

anderee groepen jongeren en die gekenmerkt worden door ge weidsrisico's zoals het 

voetbalstadionn op een speeldag van F.C. Groningen, de kermis of uitgaansgebieden.Meiden 

zijnn minder aarzelend in het erkennen van onveiligheidsgevoelens dan jongens (in de 

vragenlijst:: meiden, 26 procent; jongens, 11 procent). Dit bevestigt de resultaten uit ander 

onderzoek,, zoals een survey-onderzoek van Valentine (1997b) naar de leefwereld van 

kinderenn in Groot-Brittannië. Zij vermeldt verder dat in plaats van het erkennen van 

angsten,, de meeste jongens prat gaan op het hebben van gevaren in hun eigen buurt. 

Dee interviews met de jongens voor dit onderzoek laten hetzelfde beeld zien en dit geldt 

voorr jongens uit alle woonmilieus. Het opscheppen over gevaren en risico's heeft zowel 
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betrekkingg op plaatsen in de eigen buurt als op plaatsen verder weg van de eigen woning. 

Jongenss accentueren in hun verhalen hun kennis van en hun eigen ervaring met scooter- en 

brommerrijden,, drugs, vechtpartijen, wapens en kleine criminaliteit. Hoewel de laatste 

tweee onderwerpen bijna uitsluitend in de verhalen van pleiners aanwezig zijn. Het 

accentuerenn van eigen risicogedrag en woorden zoals 'mes' en 'rotzooi trappen' ontbreken 

bijj jongens met een (hogere-)middenklasseachtergrond. 

RlRl Danny-. (...) een tijdje terug, twee jaar terug ofzo, waren we bij een kermis, in Mei. Toen heb ik ook 
ruziee gehad met acht van die negers. Nou ja, dat werd slaan, en dan komt er politie bij enzo, alles en nog 
wat.. De een had een dikke neus, en zo en alles en nog wat en een blauw oog! (... ) Ze stoten mij aan, ik 
keekk niet om, ik liep gewoon door. Ja, nou, en toen duwden ze me weer verder, enzo. En ik reageerde er 
maarr niet op. Maar later gingen ze nog verder en toen gaf ik ze gewoon een stomp. Viel ie om! Nou ja, 
toenn lag die daar. 

R2R2 Tint:  Vroeger met St. Maartenlopen met een vriendje van mij, toen zag ik dus een paar jongens staan 
enn toen dacht ik 'oh, dit is niet goed'. Dat had ik toen dus ook. Toen ben ik heel hard weggerend en die 
anderee die zag dat niet, ik zei het nog, toen is hij daar doorheen gelopen en toen is hij overvallen, van zijn 
St.. Maartensnoep, met een pistool. 

Kortom,, jongens en dan met name de pleiners en de uit-en-thuizers uit de dorpen, 

representerenn zichzelf en de wijze waarop ze de straat gebruiken eerder in termen van 

avontuurr — van kattenkwaad tot kleine criminaliteit — dan meiden. Meiden daarentegen 

ordenenn ruimte in het interview met meer gemak in negatieve — onveilige plaatsen — en 

positievee — veilige plaatsen. 

Afgezienn van deze genderverschillen weten jongeren die een hogere opleiding volgen, 

duidelijkerr gevaren in de eigen buurt en daarbuiten te omschrijven dan jongeren die een 

lageree opleiding volgen. Dit is niet opvallend gezien het feit dat deze eerste groep zich in de 

interviewsituatiee beter weet uit te drukken. 

Bijj bepaalde activiteiten, zoals uit het verhaal van Danny blijkt, komt een bepaalde spanning 

kijken.. Deze spanning is niet alleen geassocieerd met de functie van openbare ruimte als 

publiekk domein. Ook andere vormen van informele tijdsbesteding en gebruik van openbare 

ruimtee betekenen zo nu en dan avontuur. Jongeren hebben overigens een duidelijk beeld 

vann activiteiten die saai en "uit" zijn en activiteiten die avontuurlijk en "in" zijn, zoals de 

volgendee uit-en-thuizer: 

R:R: Skaten... dat is best wel spannend, een beetje stunten. Dat is ook gezellig, bij de halfpipe, daar komen 
dann heel veel kinderen heen. 

/:: Je zegt dat stunten ook wel spannend is, stunt je zelf ook? 

R:R: Ja! 

/:: Wat doe je dan? 

R:R: Staand eraf en 'airen', dat is boven de rand uitkomen en een halve draai, dat soort dingen. Met je 
middelstee twee wieltjes over de rand heen gaan: je hebt dan een buis en daar kun je dan over heen glijden. 

I:I:  En gebeurt er dan ook wel eens wat? 

R:R: Ja, het gaat nooit in één keer goed. 

/:: En val je dan hard? Loop je wel eens verwondingen op? 

R:R: Niet echt verwondingen, maar het doet heel vaak wel behoorlijk pijn. Daarom heb ik ook beschermers. 
Nuu bij alles, als ik dat of dat even ga doen, dan doe ik even beschermers om. 

I:I:  Wat voor beschermers draag je? 
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R:R: Hoofd- en kniebeschermers, dat is het wel zo'n beetje... en scheenbeschermers. Ik heb ook nog 
polsbeschermerss maar die doe ik nooit om, want dat vind ik onhandig, (jongen, middenklasse, Leek). 

BEGRENZINGG VAN EIGEN PLAATSEN DOOR UITSLUITING VAN 'DE ANDER' 

Jongerenn definiëren ruimte niet hoofdzakelijk op basis van een splitsing van plaatsen in 

enerzijdss veilige of niet-avontuurlijke plaatsen en anderzijds onveilige of avontuurlijke 

plaatsen.. Meestal wordt de ruimte in eerste instantie geordend door onderscheid aan te 

brengenn in 'leuke' en 'niet-leuke' plaatsen. Deze labels zijn op hun beurt geassocieerd met 

zakenn als veiligheid, onveiligheid, avontuur, saaiheid, erbij horen en uitsluiting. 

Onderzoekk onder jongeren in Australië die veel tijd op straat besteden, laat zien hoe 

jongerenn positieve en negatieve betekenissen toekennen aan ruimte en dat deze 

betekenissenn van plaatsen verweven zijn met specifieke sociale identiteiten (Robinson, 

2000).. De Australische jongeren organiseren in beginsel ruimte door een scheiding aan te 

brengenn tussen plaatsen waar zij zich veilig en thuis voelen en plaatsen die ze als negatief 

bestempelenn of waar zij zich buitengesloten voelen (Robinson, 2000, p. 434). Dit is in 

overeenstemmingg met de manier waarop de veertien- en vijftienjarigen 'leuke' en 'niet-

leuke'' plaatsen van elkaar onderscheiden. In tegenstelling tot de resultaten uit het 

Australischee onderzoek (Robinson, 2000) en de resultaten uit een onderzoek naar de 

ervaringenn met plaatsen van 12 tot en met 15-jarigen in de Lower East Side in New York, 

waarinn de nadruk in de verhalen van de kinderen erg ligt op de ervaring van onveiligheid en 

contactt met de politie (Cahill, 2000), is het onder de veertien- en vijftienjarigen hier met 

namee het "gewoon leuk" dat de boventoon voert. 

Doorr 'anderen' uit te sluiten — zowel symbolisch als 'werkelijk' — markeren jongeren 

hunn betrokkenheid bij bepaalde plaatsen en mensen. Op deze manier definiëren zij plaatsen 

waarr ze bij horen en plaatsen waar ze zich niet thuisvoelen. Ze definiëren op dezelfde wijze 

bepaaldee plaatsen als veilig en andere plaatsen als onveilig of avontuurlijk. Door het 

uitsluitenn van mensen en het begrenzen van plaatsen, krijgt het samengaan van plaats en 

identiteitt vorm. 

Eenn voorbeeld van het samenvloeien van plaats en sociale identiteit zijn de 

groepsnamen,, zoals de 'Lewenborgers' in Groningen of de 'schoolpleingroep' in Leek. 

Eenn ander voorbeeld is de wijze waarop jongeren in de Oosterparkwijk, die zelf niet 

Hett JOP bezoeken, de scheiding aanbrengen tussen Het JOP-gebied208 en de jongeren die 

daarbijj horen én om en nabij de rest van de buurt. De verbeelding van Het JOP-gebied als 

gevaarlijkk en van de jongeren in het gebied als "aso's" fungeert als belangrijk mechanisme 

omm zichzelf als 'onschuldig' en de plaatsen die zijzelf gebruiken als 'leuk' en 'veilig' neer te 

zetten. . 

Maarr ook in andere buurten is dit zichtbaar, zoals het volgende citaat laat zien: 

Rl:Rl: Ja, ik weet niet, gewoon, gewoon ehm, ja vooral jongelui die, die gewoon niks te doen hebben. Ja, 
nett als wij, wij zijn hier ook gewoon in het park enzo. En dan hangen we ook gewoon een beetje rond. 
Misschienn dat sommige mensen, kleine kinderen daar ook wel van dachten 'nou daar Fiets ik wel niet langs' 
ofzo.. Maar ja, wij doen verder niet zoiets, wij gooien geen ruitjes in. Die gozers komen allemaal uit De 
Wijert.. Dat is gewoon een beetje een lijp buurtje. Daar lopen een paar groepjes jongelui rond, terwijl hier 

20ss Het Jop-gebied is in de verhalen van de respondenten niet beperkt tot het jongerenontmoetingscentrum. 
Binnenn de grenzen van het gebied bevindt zich ook het Goudenregenplein (en de snackbar aldaar), dat bekend is 
doorr de Oosterparkrellen en door respondenten ook wel het hart van de wijk wordt genoemd. 
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gewoonn veel meer, kleine kinderen, gewoon vrolijk aan het spelen zijn. Je hebt parkjes hier, daar is het 
echtt allemaal flatjes, flatjes, flatjes. Dit is De Wijert-Zuid. Dat is eigenlijk een wat rijker gedeelte. Je hebt 
daarr ook weer van die types waar je liever niet mee omgaat, die gewoon een pistool op zak hebben enzo. 
Nouu dan pech, daar trek ik niet mee op. Daar wil ik ook niet bijhoren. Ik bedoel ik heb gewoon mijn eigen 
groepp hier. Dat vind ik leuk genoeg. (...). Ja ik vind het eigenlijk jammer dat dat [De Wijert) hier [De 
Wijert-Zuid]] bijzit. Want, nou ja, ik vind het goed dat het er is, maar ik vind het gewoon niet leuk als ze 
ookk hier in de wijk komen al die luitjes. Ze komen hier toch vooral om ruzie te schoppen altijd, dingen te 
mollen.. Ik bedoel, het is allemaal lawaai en de prullenbakken werden in elkaar geschopt. Alle ruitjes 
werdenn ingegooid... Ja, terwijl jij daar altijd zit weet je wel en dan. Mensen zien jou daar ook, dus jij 
wordtt eigelijk meteen de hoofdverdachte daarvan. Ja, dat is toch wel heel vervelend eigenlijk. (Jongen, 
hogeree sociaal-economische status, De Wijert-Zuid). 

Kortom,, door 'andere' mensen — vaak jongeren — en plaatsen te identificeren, labelen 
jongerenn daardoor zichzelf, hun vrienden en hun plaatsen. Karakteristieken van wat "gewoon 

leuk"leuk" is en van onveiligheid en avontuur worden geconstrueerd door de grenzen in stand te 
houden. . 

WAARBORGENN VAN DE EIGEN VEILIGHEID 
Dee scheidingen die jongeren (en hun ouders) aanbrengen tussen plaatsen vormen de basis 
vann de ontwikkeling van het sociaalruimtelijk netwerk. In en door het dagelijks handelen 
brengenn jongeren plaatsen, waar ze willen en mogen zijn en leeftijdgenoten met wie ze 
daarr willen en mogen zijn, samen. Tijd, soort activiteit en mobiliteit zijn belangrijke 
anderee factoren die een sociaalruimtelijk netwerk vormen. 

Veell jongeren geven aan dat ze op deze manier goed in staat zijn om voor hun eigen 
veiligheidd op straat te zorgen (vgl. Cahill, 2000). Bijvoorbeeld door erop te wijzen dat ze 
opp bepaalde plaatsen en routes altijd samen met anderen zijn, of zoals Danny het verwoordt 
"ook"ook al krijg ik ruzie, ja, dan loop ik meestal gewoon maar wegn. Maar ook andere strategieën 
wordenn gehanteerd: 

Rl:Rl: [Bang om groepen jongeren tegen het lijf te lopen] ik probeer gewoon altijd ze gewoon te negeren en 
dann gewoon met mijn vriendin te praten, echt heel duidelijk niet op hun letten enzo. En ik heb er nog 
nooitt last van gehad, dat ze me echt omver gingen duwen ofzo, dat heb ik nog nooit gehad. Als het wel zou 
gebeuren,, zou ik gewoon keihard krijsen en nu heb ik zelfverdediging dus! Dat is ook voor je 
zelfvertrouwenn en je leert ook allemaal stoten en trappen, maar ook gewoon met je mond, wat je moet 
doenn in bepaalde situaties. En dat je je gewoon zekerder voelt als je gewoon over straat loopt. (Meisje, 
hogeree sociaal-economische klasse, Oosterparkwijk). 

/:: En ben je ook wel eens in een wat onveilige situatie terechtgekomen? 

R2R2 Tlltl:  Nee, daar heb ik niet echt last van. Ja, soms wel eens, maar meestal als ik mensen zie staan die 
mee niet vertrouwd lijken, dan neem ik wel een andere weg. Ik weet niet, meestal kan ik dat wel goed 
inschatten.. Meestal dan denk ik ook van 'hé, hier is iets niet goed' en dan kom ik om de hoek en dan staat 
daarr gewoon een groepje jongeren, die ik nog niet gezien of gehoord had. Ik weet niet, dan voel je iets... 
Enn dan neem ik een andere weg, meestal denk ik ook wel van tevoren na als ik 's avonds terugfiets, dan 
denkk ik 'waar zal ik langs fietsen?' En dan neem ik altijd wel een weg die veilig is. 

Overr het algemeen genomen hebben jongeren wel eens met risicosituaties te maken en 

hebbenn ze ervaring met daarop te anticiperen, zo blijkt uit de interviews. Wel laat de mate 

waarinn verschillen zien tussen groepen jongeren (zie bijlage VII). Dit beeld wordt 

ondersteundd door de enquêteresultaten. Allereerst hangen risicogedragingen en 

risicosituatiess samen met de leeftijd van de jongeren. Verder tonen jongens en jongeren die 

eenn vmbo-opleiding volgen relatief vaak risicogedrag. Deze groepen bevinden zich relatief 

vaakk onder de pleiners, zoals in hoofdstuk 5 is beschreven. Meiden zijn significant vaker 

dann jongens lastiggevallen door een vreemde man (of vrouw). Lastiggevallen worden en 
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intimidatiee worden door de meiden beschouwd als een heel vervelende ervaring. Hoewel 

err geen eenduidig significant beeld van verschillen in risicosituaties tussen jongeren uit de 

verschillendee woonomgevingen is, blijkt dat de jongeren uit de stedelijke leefomgevingen 

relatieff vaker geconfronteerd worden met vechtpartijen en vaker worden lastiggevallen 

doorr vreemde mannen/vrouwen. 

Eenn aantal jongeren wenden het sociaalruimtelijk netwerk aan om veranderingen in hun 

levenn te bewerkstelligen. Dit is zichtbaar in de verhalen van Frederick en haar moeder, 

Mariannee Huizinga. In hoofdstuk 6 is er al op gewezen dat Frederick in het afgelopen jaar 

haarr dagpaden onder druk van haar moeder heeft aangepast om bijvoorbeeld op school 

beterr te presteren. 

Hett proces is tevens zichtbaar in het verhaal van Danny. Danny is op het moment van 

hett interview vijftien jaar en woont bij zijn vader in de Oosterparkwijk. Hij brengt veel tijd 

doorr op straat. Hij hangt graag met een aantal vrienden bij een bankje in de buurt en is in 

hett weekend ook in de binnenstad van Groningen te vinden. Met name in het weekend 

wordtt er door hem en zijn vrienden veel gedronken, af en toe zijn er politiecontacten. In 

dee afgelopen jaren is dit uit de hand gelopen. Danny was betrokken bij de 

Oosterparkrellen,, waarvoor hij is opgepakt door de politie: 

Danny-.Danny-. (...) ik was gewoon dronken, en alles, ik deed gewoon domme dingen. Paar ruiten ingooien en 
alless en nog wat. Politie bekogelt met stenen. (...) Ja, een tijdje daarna ben ik opgepakt. (...) Nou, toen 
moestt ik voor verhoren en alles en nog wat. Toen ben ik van huis opgehaald, op vrijdagavond, 

Dee arrestatie en taakstraf hebben grote indruk op hem gemaakt. Mede onder invloed van 

zijnn vader probeert hij bepaalde plaatsen en jongeren te mijden. Danny contrasteert de 

mensen,, activiteiten en plaatsen waarmee hij voorheen te maken had met zijn huidige 

situatiee en gezichtspunt. Over (een snackbar op) het Goudenregenplein, waar de jeugd 

rondhangtt die betrokken was bij de rellen, vertelt hij: 

Danny-.Danny-. Ja, ik was er best wel van geschrokken, ja. Het was gewoon een domme fout, maar ja, gebeurt 
tochh niet weer. Nou kom ik er allang niet meer [bij de snackbar]. Maar dat mag ook niet. Misschien 
gebeurtt er dan direct wel weer wat, dat wil ik niet. 

Overr een vroegere vriend vertelt hij het volgende: 

Danny:Danny: Daar ging ik eerst altijd mee om, soms, maar nou niet meer. Nou, omdat mijn vader dat zegt... 
Ja,, ik vind er ook niks meer aan: wat die doet, dan gaat hij weer fietsen stelen, of wat dan ook, anders 
brommers,, dan gaat 'ie de politie uitschelden en alles en nog wat. Nou, zoiets wil ik niet. Als we naar de 
snoepwinkell gaan ofzo, en je wilt iets kopen, dan doet hij gewoon alles in zijn zak. Nou, daar heb ik geen 
zinn in. 

Doorr de beruchte snackbar te mijden en de harde kern van relschoppers zowel in de buurt 

alss in de stad te ontwijken, representeert hij zichzelf als iemand met een nieuwe 

'volwassen'' identiteit. 

8.3.44 De eigen buur t óf de binnensta d voorbi j 
Dee wijze waarop jongeren plaatsen begrenzen in samenhang met hun dagpaden is 

verbondenn met karakteristieken van de buurt en kenmerken van plaatsen buiten de buurt. 

Hett openbare gebied in de binnenstad biedt mogelijkheden die er niet zijn in de lokale 

woonomgeving,, zoals de aanwezigheid van bepaalde voorzieningen en mensen, die bovendien 

benutt kunnen worden door de afwezigheid van ogen van ouders, broers en/of zussen en 
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buren.. Daarnaast biedt het de mogelijkheid bekend te worden met andere leefstijlen en 

anderee risico's. 

Dee interviews maken duidelijk dat het stadscentrum wordt geassocieerd met de 

volgendee begrippen: slenteren door winkelstraten, 'snacken', vrienden, drukte van 

mensen,, vreemden, De Drie Gezusters Pub, poolen, de bioscoop, avontuur, enge steegjes 

enn enge coffeeshops. De eigen buurt wordt met name geassocieerd met de nabijheid van de 

woning,, sporten, vrienden óf geen leeftijdgenoten, buren, onder-elkaar-zijn, niets te doen, 

bekendheidd en veiligheid. 

Liebergg (1997) legt een duidelijk verband tussen 'backstage'-ervaring met plaatsen in 

dee eigen buurt en 'onstage'-ervaring met de binnenstad. Hij beschrijft het verschil als volgt: 

"Iff one believes, like Goffman (1963), that the free spaces in the suburb act as retreats 

backstage,, the time spent in the downtown area is rather confrontational and on-stage. In this 

wayy the centre of the city becomes the teenagers' theatre. Here they can appear in front of an 

audience.. Here they can feel the pulsating heartbeat of the city with its street life and the 

worldd of adults ( . . .)" (Lieberg, 1997, p. 102). Lieberg (1997, p. 105) bepleit dat een goede 

woonomgevingg voor jongeren zowel toegang tot plekken om onder elkaar te zijn als toegang 

tott publiek domein bevat. Het eerste type wordt geassocieerd met openbare ruimte in de 

eigenn buurt en het tweede type met openbare ruimte in de binnenstad. 

Hoewell het niet moeilijk is de argumentatie van Lieberg aan de associatie van de 

jongerenn te koppelen, vormen deze plaatsidentiteiten geen dichotomie, waarin 

betekenissenn zich in oppositie van elkaar bevinden, elkaar uitsluiten, vastliggen en duidelijk 

begrensdd zijn. Het verschil in het gebruik van de straat dat zichtbaar is in de sociaalruimtelijke 

netwerkprofielen,, én de hiervoor geschetste functies van openbare ruimte doen vermoeden 

datt de ruimtelijke identiteit verschilt naar individu, sociale identiteit en woonmilieu. Ik zal 

eenn aantal redenen daarvoor geven. 

DEE BINNENSTAD ALS COLLAGE VAN GEVAARLIJKE EN BEKENDE VEILIGE PLEKKEN 

Jongeren,, gevraagd naar gevaarlijke plaatsen in het stadscentrum, noemen steegjes, 

specifiekee straten met kroegen, vreemde mensen, drugsgebruikers en -dealers, prostituees 

enn 's avonds als het donker is, de hele binnenstad (althans het centrum). In de eigen buurt 

wordenn specifieke plekken genoemd, met name begroeide plaatsen, slecht verlichte wegen 

enn fietspaden en plekken waar 'andere' jongeren elkaar ontmoeten. Ten aanzien van de 

eigenn buurt is men geneigd te zeggen dat er geen onveilige plaatsen zijn. De jongeren voor 

wiee het stadscentrum de eigen buurt is, vormen een uitzondering; zij benoemen alle 

gevarenn als buurtgevaren. Tegelijkertijd zien zij niet allemaal de eigen buurt als 

stadscentrumm (de helft niet en de andere helft wel), ook al wonen ze daar. 

Dee binnenstad van Groningen is echter niet alleen avontuurlijk en gevaarlijk, er 

bevindenn zich verschillende plaatsen die op een moment en onder bepaalde sociale 

omstandighedenn als veilig worden ervaren. Dit verschilt echter tussen jongeren. Voor de 

vijftienjarigee Danny die elk weekend gaat stappen in het centrum, voor wie de kans 

aanwezigg is dat hij verwikkeld raakt in een opstootje, is de Drie Gezusters Pub een veilige 

plaats,, een bekende omgeving waar hij vrienden en uitsmijters kent: 

Danny:Danny: Die kennen me meestal wel. Ik ken de uitsmijters wel, bij de 'Drie Gezusters' enzo, dus er 
gebeurtt meestal niks. (...) Een kameraad die ehm, zijn oom is een uitsmijter, dus. En daar ken ik hem wel 
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goedd van dus. Ze helpen mij daar ook. Nou, als ik bijvoorbeeld ruzie krijg en ik loop naar de uitsmijter dan 
wordenn ze (de ruziezoekers) eruit gehaald. Dan mogen ze er niet meer in. 

Dezee plek boezemt andere tieners echter angst in. 

Lokalee kennis is hierbij van groot belang. Herhaaldelijk bezoek van en informatie via 

'horenn zeggen' van plekken maken bepaalde plaatsen tot bekende en veilige oorden. Ten 

aanzienn van het stadscentrum moet aangetekend worden dat de grootste groep nooit in de 

binnenstadd is als het donker is. Voor een kleine groep is het stadscentrum onderdeel van 

hunn dagpaden. Grotendeels is dit verbonden met de locatie van school en van het huis. 

Voorr de meeste jongeren die niet in of in de buurt van de binnenstad wonen, of in of in de 

buurtt van de binnenstad naar school gaan, of voor wie de route tussen huis en school door 

hett stadscentrum voert, behelst tijdsbesteding in de binnenstad van Groningen een trip die 

niett vaak gemaakt wordt. Zoals in hoofdstuk S gezegd, de helft van de geënquêteerde 

jongerenn komt vaak in het stadscentrum, de ander helft geeft aan soms tijd te spenderen in 

dee binnenstad. 

GEVAARLIJKEE PLAATSEN IN DE BUURT EN PUBLIEK DOMEIN 

Verderr blijkt uit de verhalen van de jongeren dat, hoewel de eigen buurt in eerste instantie 

inn de interviews als veilig wordt beschouwd, ook in de eigen buurt gevaarlijke plaatsen zijn 

tee onderscheiden. Dit is overigens verbonden met de definitie van de buurt. De eigen 

buurt,, mede op basis van gepercipieerd gevaar in de nabije omgeving, beslaat vaak niet 

meerr dan een paar straten. Een voorbeeld hiervan is gegeven in paragraaf 8.3.3. Een 

jongenn uit De Wijert-Zuid begrenst de eigen buurt op basis van kenmerken van het 

aangrenzendee gebied De Wijert. 

Dee onveilige plekken in de buurt zijn verbonden met sociale kenmerken, mensen die de 

jongerenn niet kennen, mensen waar ze niet bij horen, mensen met een andere leefstijl, de 

afwezigheidd van mensen et cetera. Daarnaast laten onveilige plekken zich typeren door 

fysiekee kenmerken, zoals de afwezigheid van of beperkte straatverlichting. 

Inn de vorige paragraaf werd aan de hand van een voorbeeld in de Oosterparkwijk 

duidelijkk dat onveiligheid in de eigen buurt ervaren wordt. Het betreft plekken die geen of 

niett langer deel uitmaken van het sociaalruimtelijk netwerk van jongeren. Dit voorbeeld 

laatt tevens zien, dat de jongeren en/of volwassenen die deze 'gevaarlijke' plekken 

gebruiken,, als 'anders' worden getypeerd. Dit betekent dat op het moment dat de plekken 

opgenomenn zouden worden in het sociaalruimtelijk netwerk, dit voor deze jongeren een 

ervaringg met publiek domein inhoudt. Voor deze jongeren, zou ik willen beargumenteren, 

brengenn dergelijke plaatsen een 'on-stage'-ervaring met zich mee: een ervaring met 

publiekk domein in de eigen buurt. 

Hetzelfdee proces is zichtbaar in andere woonomgevingen. In Leek 'bezetten' groepen 

jongerenn verschillende plekken in de eigen buurt, die ook de eigen buurt is van 'andere' 

jongeren.. Hierdoor wordt door de 'andere' jongeren de eigen buurt als publiek domein 

gedefinieerdd óf de plekken worden niet langer tot de eigen buurt gerekend. Deze 'anderen' 

diee 'overlast doen' worden net als in de verhalen van ouders als problematisch 

gedefinieerd. . 

Dee pleiners, die relatief een groot deel van hun naschoolse tijd in de eigen buurt 

besteden,, laten verder zien dat de openbare ruimte in de buurt voor iemand meerdere 
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functiess kan hebben. Remco zoekt duidelijk in de buurt publiek domein door de 

confrontatiee met 'anderen' aan te gaan: kattenkwaad uithalen, mensen lastigvallen en 

rondhangenn in de omgeving van het stadion tijdens een voetbalwedstrijd zijn voorbeelden 

daarvan.. Tegelijkertijd waardeert hij het Oosterpark om de rustige plekjes: hij heeft hier 

eenn geheime hut waar hij met vriendjes bij elkaar komt. Danny, die zowel in het centrum 

alss in de eigen buurt uitgaat (zie hoofdstuk 9), geeft aan dat het samenzijn in het 

jongerenontmoetingscentrumm kan worden getypeerd als onder elkaar zijn, maar het kan 

ookk inhouden: confrontatie met andere jeugdgroepen. Dit levert zo nu en dan heuse 

spanningg op, wat leidt tot met elkaar op de vuist gaan. 

Uitt de beoordeling die jongeren geven van de mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding 

enn van de afwezigheid daarvan in de eigen buurt valt iets op te maken over de gewenste 

functiess van de buurt voor het vrijetijdsleven. Allereerst is het opvallend dat de meningen 

overr de mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding in de eigen buurt verdeeld zijn. Over het 

algemeenn genomen loopt men niet over van enthousiasme. Van de jongeren geeft 49 

procentt aan tevreden of tenminste een beetje tevreden te zijn; 21 procent is niet tevreden 

enn niet ontevreden; 30 procent is ontevreden of een beetje ontevreden over de 

mogelijkhedenn voor vrijetijdsbesteding in de buurt . Het zijn met name de 

uitgaansgelegenhedenn die de jongeren in de buurt missen. Maar ook een voetbalveldje of 

skategelegenheidd en een in een gebouw ondergebrachte jongerenontmoetingsplek worden 

veelvuldigg genoemd. Aan de jongerenontmoetingsplaats wordt op twee manieren 

gerefereerd:: ten eerste als plek om met vrienden onder elkaar te zijn en ten tweede is de 

voorzieningg nodig omdat 'er hier nooit iets gebeurt'. Er kan dus geconcludeerd worden dat 

zowell plekken om onder elkaar te zijn, publiek domein, als bewegingsruimte in de eigen 

buurtt worden gemist . 

'ANDERE'' OPENBARE PLAATSEN IN HET SOCIAALRUIMTELIJK NETWERK 

Nogg afgezien van vrijetijdsverenigingen, het huis van vrienden en vriendinnen en 
uitgaansgelegenhedenn zijn in de sociaalruimtelijke netwerken van jongeren plaatsen 
opgenomenn die noch in de eigen buurt, noch in het stadscentrum gesitueerd zijn. 
Recreatiegebieden,, zoals de Hoornsepias, zijn bij jongeren in trek. Deze gebieden zijn 
enerzijdss van belang voor sportieve activiteiten, anderzijds is de aanwezigheid van hordes 
jongerenn in de zomermaanden een publieke ervaring. Ook het gebruik van het Stadspark en 

2099 Er is tevens gevraagd naar de waardering voor de buurt in meer algemene zin. Zestig procent van de 
jongerenn geeft een voldoende op de vraag: Kan je door middel van een cijfer aangeven of je de buurt waarin je 
woontt een leuke buurt vindt? De reden waarom men de buurt leuk of niet leuk vindt varieert van een algemeen 
positieff antwoord als "gewoon leuk", "lekker rustig" tot een meer gespecificeerd antwoord als "er wonen weinig 
leeftijdgenoten",, of "hier zijn alleen maar bejaarden", of "er is hier niets te doen". De aanwezigheid van 
leeftijdgenotenn en de afwezigheid van oude mensen zijn vaak genoemd als positieve redenen ter onderbouwing 
vann het cijfer. De afwezigheid van leeftijdgenoten en de aanwezigheid van oude mensen zijn vaak genoemd als 
negatievenegatieve redenen. Ook de aan- of afwezigheid van voorzieningen is een belangrijk gegeven waarop jongeren 
hunn oordeel over de buurt baseren. Fysieke kenmerken, zoals de aanwezigheid van groen, speelplekken, de 
afwezigheidd van verlichting, et cetera zijn aanzienlijk minder vaak genoemd. 
2100 Uit de interviews blijkt voorts dat de ruimtelijke identiteit van de plekken en voorzieningen van groot belang 
is.. In de Oosterparkwijk en Leek is men, terwijl er een aantal jongerenvoorzieningen is, wel degelijk 
ontevreden.. Voor jongeren is het belangrijk dat de juiste leeftijdsgroep ergens komt en dat de juiste 
leeftijdgenotenn hier komen (zie paragraaf 8.3.4). Aanwezigheid alleen zegt zeker niet alles. 
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hett Noorderplantsoen, gelegen aan de rand van de binnenstad, is divers en de 
aantrekkingskrachtt reikt verder dan de buurtbevolking. Scholen in het buitengebied 
fungerenn vanwege de kwaliteit van de plekken als hangplaats voor jongeren uit de 
Oosterparkwijk.. Hetzelfde geldt voor afgelegen gebieden buiten de dorpen voor jongeren 
uitt de dorpen. 

PRIVÉ-,, SEM1-PRIVÉPLAATSEN EN MEERVOUDIGE IDENTITEITEN 

Plekkenn om onder elkaar te zijn en publiek domein worden niet uitsluitend in de openbare 
ruimtee gecreëerd. In hoofdstuk 6 werd duidelijk dat de eigen kamer (privé-ruimte) de 
functiee heeft van ruimte om onder elkaar te zijn voor uit-en-thuizers en beschermden. In 
hoofdstukk 7 is gebleken dat de club functioneert als publiek domein. Voor de jongeren 
voorr wie de straat met name de functie heeft als tussenruimte en die tijd besteden in 
verenigingsverband,, te weten de planners en beschermden, is deze functie zelfs 
buitengewoonn belangrijk. 

Bovendienn worden deze plekken gekenmerkt door meervoudige identiteiten. Een 
jongerenontmoetingsplaatss fungeert als plek om onder elkaar te zijn voor bepaalde groepen 
jongerenn en onderscheidt zich in die zin van de winkelstraat in het stadscentrum (zie 
hoofdstukk 9). Tegelijkertijd, en dat hangt van het karakter van het jongerencentrum af, is 
hett jongerencentrum publiek domein. Een plek waar men anderen tegenkomt. In het 
jongerencentrumm in de Oosterparkwijk bijvoorbeeld komen niet alleen jongeren uit de 
wijk,, maar ook jongeren uit andere wijken. 

DEE BETEKENIS VAN DE SOCIAALRUIMTELIJKE CONTEXT ÉN DE CREATIE VAN EIGEN PLEKKEN 

Err zijn duidelijke verschillen naar woonmilieu zichtbaar in de activiteiten in en functies van 

openbaree ruimte. Zoals eveneens in hoofdstuk 5 is beschreven, is winkelen voornamelijk 

eenn alledaagse activiteit van jongeren uit het Centrum en de Oosterparkwijk. Bovendien is 

hett voor hen een informele activiteit. De jongeren uit het Centrum en de Oosterparkwijk 

plannenn het winkelen niet in hun weekagenda in, maar de activiteit komt spontaan tot 

stand.. Onvoorziene omstandigheden, zoals een lekke band, kunnen de activiteit ook zó 

verhinderen.. Voor de leeftijdgenoten die in buitenwijken of buiten de stad wonen, heeft 

winkelenn een minder spontaan karakter. Het wordt samen met leeftijdgenoten gepland en 

afgestemdd met de ouders. Mocht er een kink in de kabel komen, dan wordt er op tijd een 

oplossingg gezocht om het uitje door te laten gaan. Vaak is behalve het krijgen van 

toestemmingg het een financiële kwestie waarom ouders erbij betrokken zijn: jongeren zien 

graagg een bijdrage van hun ouders voor een ritje met de bus naar de stad. 

Onderr elkaar zijn op straat, zo blijkt uit de interviews, vindt met name in Leek en de 

Oosterparkwijkk plaats. Dit is duidelijk verbonden met de aanwezigheid van leeftijdgenoten 

inn de directe omgeving en culturele verschillen die verbonden zijn met de sociaal-

economischee achtergrond van de gezinnen. De Wijert is in dit opzicht niet te vergelijken 

mett Leek. Hoewel in beide omgevingen relatief veel gezinnen wonen, wat in de 

plattelandsdorpenn niet het geval is, kent De Wijert minder een cultuur waarin jongeren 

samenkomenn op straat. Slechts één van de tien geïnterviewden gebruikt de straat vaak als 

ontmoetingsplek.. De sociaalruimtelijke netwerken van de jongeren uit De Wijert 

kenmerkenn zich door meer planning en plaatsen met toezicht. Of men nu veel of weinig 
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tijdd op straat in de buurt spendeert, de aanwezigheid van een eigen sociaalruimtelijk 

netwerkk en de bekendheid met de omgeving (en onbekendheid met andere omgevingen) 

betekenenn dat jongeren uit de buitenwijk en plattelandssuburb hun eigen buurt niet 

overwegendd als saai neerzetten (zie inleiding) gehecht zijn aan de omgeving en niet liever 

zoudenn willen verhuizen. Ook mobiliseert men net als de ouders ingrediënten uit 'de 

ruralee idylle', zoals rust en ruimte, om de kwaliteiten van de buurt te benadrukken. 

Dee helft van de jongeren die in een dorp wonen en in Leek of Groningen naar school 

gaan,, kiest er duidelijk voor om zo nu en dan na school te blijven hangen en rond etenstijd 

thuiss te komen. Verder zijn er op het platteland specifieke vormen van informele 

tijdsbesteding,, zoals tractor- en brommerrijden en helpen op de boerderij. Dit zijn 

overigenss activiteiten die alleen door jongens worden genoemd. 

Hett Noorderplantsoen heeft voor de jongeren uit de binnenstad een belangrijke functie 

voorr informele naschoolse tijdsbesteding. Er zijn voorzieningen om te basketballen en te 

voetballenn en bovendien wordt het gebruikt voor skaten. Het plantsoen wordt door de 

jongerenn mede door de aanwezigheid van jeugdvoorzieningen als belangrijk ervaren. In de 

eigenn straten, een enkel rustig straatje uitgezonderd, is eigenlijk geen ruimte om te spelen 

off sporten. 

Hett gebrek aan ruimte wil echter niet zeggen dat er geen activiteitenplaatsen worden 

gecreëerd.. Betonnen verhogingen met scherpe randen, zelfs in drukke winkelstraten, 

wordenn door jongeren omgetoverd in skatevoorzieningen. De vijvers in de Oosterparkwijk 

wordenn door jongens benut om te vissen. Naast een aanbod van jeugdvoorzieningen op 

enkelee plaatsen, zoals in het Noorderplantsoen, creëren jongeren op deze manier hun eigen 

plaatsen.. Overigens is het niet voor alle activiteiten mogelijk om ruimte te veranderen in 

eenn plaats die aan de eigen wensen voldoet: denk aan de eerder genoemde activiteiten die 

bewegingsruimtee vereisen. 

8.44 De betekeni s van de straa t voor ouder s 
Anniee Scholte, de moeder van de pleiner Remco, is bezorgd over de gevaren in de buurt en 

inn het centrum. De samenleving is volgens haar onveilig. Zij zit dagelijks aan de scanner 

gekluisterd,, waarmee ze de communicatie van de politie in de stad opvangt: "Ik weet wat er 

allemaalallemaal gebeurt". Het stadion van F.C. Groningen, discotheken en kroegen zijn voor 

Remcoo verboden terrein. Afgezien van deze begrenzingen hanteert mevrouw Scholte geen 

anderee begrenzings- en beschermingsstrategieën. De route 's avonds naar de voetbalclub 

magg hij alleen fietsen, want "hij  kent de weg en er is nooit iets gebeurd", hetzelfde geldt voor de 

buurt.. Opvallend, gezien de wijze waarop ze benadrukt dat de samenleving onveilig is, is 

hett feit dat ze eigenlijk niet op de hoogte is van wat Remco zoal uitspookt door de week 

buitenshuis. . 

Terwijll ook voor andere pleiners geldt dat de ouders niet meer dan een globaal beeld 

hebbenn van de naschoolse tijdsbesteding van hun kinderen, is dit zeker niet bij alle ouders 

hett geval. In de andere sociaalruimtelijke netwerkprofielen is er duidelijk sprake van 

'effectieve'' bescherming van de kinderen als die zich in de openbare ruimte bevinden en/of 

wordtt er minder tijd op straat doorgebracht door de kinderen, zoals uit hoofdstuk 5 blijkt. 

Menn kan vermoeden dat ouders uit bepaalde profielen invloed uitoefenen op de mobiliteit 
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(bescherming)) van de kinderen en op hun aanwezigheid op straat (de straat als 

bewegingsruimte,, als publiek domein en als plek om onder elkaar te zijn). In hoeverre dit 

gebeurtt en tot op welke hoogte dit gerelateerd is aan onveiligheidsgevoelens van de ouders, 

wordtt in deze paragraaf beschreven. 

Allereerstt wordt er een beschrijving gegeven van de ideeën van ouders omtrent 

gevaarlijkee plaatsen in de openbare ruimte (par. 8.4.1). Vervolgens wordt er beschreven 

opp welke wijze deze ideeën vertaald worden in regulatie van het tijdruimtelijk handelen, 

gevatt in termen van het concept 'van de straat' (par. 8.4.2). Tot slot wordt in paragraaf 

8.4.33 de context van het regulatieregime belicht. 

8.4.11 Gevaarlijk e plaatse n In de openbar e ruimt e 
Ouderss zijn bezorgd over de veiligheid van hun kinderen in plaatsen met specifieke 

sociaalruimtelijkee kenmerken. Uit de enquête blijkt dat kinderen volgens ouders het 

grootstee gevaar lopen op afgelegen plaatsen, zoals parkeerterreinen en steegjes. Ook 

plaatsenn met uitgaansgelegenheden, drukke of gevaarlijke wegen en plaatsen met veel 

begroeiingg worden door ouders als relatief onveilig aangeduid (zie hoofdstuk 10). Plaatsen 

waaropp 'andere' jongeren rondhangen, die niet in de enquête aanbod komen, worden in de 

interviewss veelvuldig genoemd als onveilige plaatsen: 

/:: Zijn er plekken hier in de buurt die u onveilig vindt voor haar? 

R:R: Ja, dat speelt wel. Er is hier tegenover, daar zit een heel stel jongens uit het Oosterpark. Die wonen 
hierr dus helemaal niet, maar dat is de zogenaamde randgroepjeugd, ja hoe heet dat, ik vind dat een raar 
woord.. Maar die hangen daar dus de hele tijd rond. (...). En dat staat daar dus maar de hele avond. Ze 
doenn helemaal niks, niks, dat vind ik walgelijk. En toen dat net begon toen vonden de meiden dat 
natuurlijkk reuze interessant, jongens. (Moeder van meisje, middenklasse, Oosterparkwijk). 

Ouderss refereren zowel aan sociale onveiligheid als verkeersonveiligheid. Wat 

verkeersonveiligheidd in de buurt betreft, is het opvallend dat ze de kinderen in principe 

capabelerr achten dan een aantal jaar geleden. Toch blijft het verkeer complexe situaties 

bieden,, die ook veertien- en vijftienjarigen volgens hen niet geheel kunnen overzien. 

Bovendienn zijn er andere weggebruikers bij betrokken, waardoor de kinderen de situatie 

niett volledig kunnen controleren: 

Rl:Rl: Dus waar het mij veel meer in zit is de onveiligheid in het verkeer. De bezorgdheid in het verkeer. Ik 
weett wel dat zij best wel redelijk in het verkeer is. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje, dat is in een 
stadd nou eenmaal zo, met de fiets. Met name met de fiets, hè. De bussen, niemand houdt zich meer aan 
verkeersregels,, ook fietsers niet. Dus ze nemen natuurlijk ook een risico, ze anticiperen, ze nemen ook een 
deell van dat gedrag over. Dat doe ik zelf ook, en daar zit wel wat in, dat moet ook, om niet te voorzichtig 
tee zijn, want dan krijg je ook ongelukken. Maar het is heel onvoorspelbaar en heel eng. Dus heel veel van 
dee bezorgdheid zit voor mij in het verkeer. (Moeder van meisje, hoge sociaal-economische status, 
Binnenstad). . 

R2:R2: Nou, ze zou bij het oversteken, natuurlijk ehm, als ze niet goed uitkijkt, of de sturen in elkaar. Als ze 
inn een groepje fietsen, ehm, tegen een auto, of een bus. Ja er kan zoveel gebeuren wat dat betreft. Dus dat 
iss nog wel eng soms. (...). Ze moet een drukke kruising over. En, ja, meestal gebeuren daar wel 
ongelukken.. Als er dan ongelukken gebeuren dan gebeuren ze daar. Er dendert toch wel heel wat ehm 
vrachtverkeerr langs, bussen enzo Maar natuurlijk ook wel op het fietspad zelf, als ze naast elkaar fietsen. En 
ehm,, dan komt ze ook wel weer thuis en dan zegt ze 'ja we zijn gevallen, want er kwamen wat sturen in 
elkaar'.. En de brommers die over de fietspaden rijden. Ja, die bellen niet, die gaan ook zo, voorbij langs. 
(Moederr van meisje, lagere sociaal-economische status, Leek). 

Inn tegenstelling tot deze plaatsen met specifieke sociaalruimtelijke kenmerken wordt de 

straatt in algemene zin als relatief veilig beschouwd, zo blijkt uit de ordening van veilige en 
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onveiligee plaatsen in de enquête. Van straten verwacht men in tegenstelling tot afgelegen 

enn begroeide plaatsen, overzicht en 'eyes on the street' door de aanwezigheid van mensen 

enn verkeer. Brede straten met doorgaand verkeer worden als relatief veilig ervaren. 

R:R: En de Grote Markt2" zelf bijvoorbeeld, vind ik dus een hele ruime markt en als je daar uit een kroeg 
komt,, dan is het toch heel overzichtelijk. Ja bijvoorbeeld de Grote Markt dat vind ik eigenlijk ook 's nachts 
well een veilige plek. Omdat het zo ruim is, zo open. (Moeder van meisje, hogere sociaal-economische 
status,, Oosterparkwijk). 

Dee interviews en enquêteresultaten laten echter zien dat dit beeld wat de avond betreft 

verandert,, 's Avonds is de straat zou men kunnen zeggen in zijn geheel een afgelegen, 

onoverzichtelijkee en onveilige plaats. Een plaats gekenmerkt door de afwezigheid van 

socialee controle en de aanwezigheid van 'andere', gevaarlijke mensen. 

Rl:Rl: Ehm, ik, nou. Ja, in het donker eigenlijk. Overdag heb ik het helemaal niet. Het is echt als het donker 
wordt,, dan denk ik van ehm, 'nou ja, ze moet maar thuiskomen'. Dat vind ik gewoon. En vooral in deze 
buurt,, hier lopen echt heel veel junks en hier gebeuren gewoon best heel veel rare dingen. En zij gaat best 
veell weg. Zij heeft een paard dus daar gaat ze heel veel heen. Het wordt natuurlijk steeds vroeger donker. 
Enn dat vind ik wel eng. Ja. En verder, ja, overdag heb ik het eigenlijk helemaal niet. Dan lopen die junks er 
ook,, maar dan ehm, nee, dan heb ik helmaal niet zoiets van 'dat vind ik eng, of daar mag je niet komen of 
watt dan ook'. Nee. 

/:: Kunt u beschrijven waarom u dat overdag niet heeft en 's avonds wel? 

Rl:Rl: Ehm, ja het donker zijn hè. Ik weet niet wat dat is. Als ze overdag ergens is, dan heb ik het idee van 
'nouu ik kan haar nog wel zoeken' en in het donker dan weet ik niet waar je beginnen moet. En Ellen die 
kann zichzelf heel goed redden. Ja, dus ik heb heel vaak zoiets van ehm, 'ja, die red zich eigenlijk wel'. Maar 
inn het donker, dat vind ik toch een beetje eng. Want je hebt hier eigenlijk, hier in de straat ook best wel 
heell veel portieken en als ze dan... Ze moet van mij dan ook op de fiets weg. Want lopend vind ik dan nog 
enger,, hè, dat ze dan meegesleurd kan worden ofzo. (Moeder van meisje, middenklasse, Binnenstad). 

R2:R2: Er gaat nu een periode in dat het 's avonds veel eerder donker is en daardoor neemt de bezorgdheid 
zonderr meer toe. (Vader van meisje, middenklasse, Leek). 

R3:R3: Als het overdag is dan is er meer zicht, letterlijk en figuurlijk. En dan hoop ik dat de sociale controle 
watt groter is. (Moeder van meisje, middenklasse, Oosterparkwijk). 

Watt kan er gezegd worden met betrekking tot de bezorgdheid van ouders over de wijze 

waaropp jongeren de straat gebruiken? In de vorige paragraaf is beschreven dat de straat op 

vierr verschillende manieren betekenis heeft voor jongeren. Ten eerste is de straat 

betekenisvoll als publiek domein, ten tweede als plek om onder elkaar te zijn, ten derde als 

ruimtee om te bewegen en ten vierde als tussenruimte. In de wijze waarop ouders deze 

plekkenn in de openbare ruimte als geschikt, respectievelijk veilig, en ongeschikt, 

respectievelijkk onveilig voor hun kinderen construeren, is duidelijk zichtbaar hoe ruimte 

verwevenn is met andere elementen van het sociaalruimtelijk netwerk en met sociale 

identiteiten.. De activiteiten, het gezelschap en ideeën over de eigen en andere jongeren 

zijnn bijvoorbeeld belangrijk: 

R:R: Die betonnen brug waar jullie overheen kwamen, dat is gewoon een hangplaats voor jeugd. Daar komt 
dee jeugd uit het hele dorp, met een hele groep staan ze daar en dan met een hele groep bij elkaar 
lummelen.. Er zijn ook allemaal teksten en kreten op de brug geklad. Maar als het dan donker is, dan vind 
ikk het gewoon gevaarlijk, want dan heb je die auto's en dan zie je ze pas op het laatste moment. En er zal 
maarr iets gebeuren. Ik wil niet dat ze met het donker daar staan. Maar wat ze zaterdagavond doen, dat 

2,11 De Grote Markt is het centrale plein in de binnenstad van Groningen en tevens een centraal punt van het 
uitgaansgebied. . 
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weett ik niet. Je kan waarschuwen, maar voor de rest moeten ze het zelf doen. Ik kan niet alle dagen als een 
politieagentt erbij gaan staan, dat wil ik gewoon niet. Maar dat is voor hen ook lekker, samen met elkaar, de 
jeugd,, en lekker kletsen en wat ze dan doen. (...) Elkaar een beetje uitdagen en wat malligheid en wat 
gekkigheid.. (...) Ik weet niet wat ze uitspoken en dat vertelt ze mij ook niet, (Moeder van meisje, lagere 
sociaal-economischee status, dorp). 

Dee straat als publiek domein wordt door ouders als een lastig fenomeen ervaren. Het is 

juistt het 'contact' met 'anderen' dat voor ouders beangstigend kan zijn. Ouders ordenen 

ruimtee in plaatsen waarin zij denken dat hun kinderen veilig zijn en plaatsen die zij als 

negatieff en gevaarlijk voor hun kinderen bestempelen. Een manier waarop ze dit doen is 

doorr plaatsen te groeperen op basis van de manier waarop ze 'andere' jongeren en plaatsen 

identificeren.. De beeldvorming van andere plaatsen en groepen jongeren fungeert als de 

basiss voor de identificatie van de eigen kinderen, de vrienden en de plaatsen als deugdzaam 

enn veilige plaatsen; vaak is dit niet langer publiek domein. 

Inn de Oosterparkwijk bijvoorbeeld (maar ook hierbuiten) benadrukken ouders de 

scheidingg tussen het gebied rond Het JOP en het Goudenregenplein en de daarmee 

geassocieerdee 'andere' jongeren en overige 'eigen' plaatsen in de buurt. 

R:R: (...) dat vind ik een behoorlijk onveilige plek, dat staat bekend als Het JOP. En ik heb menigmaal in een 
vergaderingg een verschil van mening gehad (...) omdat hun het eigenlijk een beetje bagatelliseren hè, zo 
vann 'het valt allemaal wel mee'. Maar er gebeuren echt ernstige dingen. Ehm, ik heb het een keer 
meegemaaktt dat daar knapen liepen met pistolen. Nou dat vind ik dan niet meer iets van 'och het valt wel 
mee'.. Dat daar jonge jongens lopen van 18 tot en met twintig met pistolen en revolvers, en messen. En 
daarr escaleert het wel eens. Dat is eigenlijk een jongerengebouw. Waar ik mijn zoon dus absoluut niet heen 
will hebben. Omdat daar eigenlijk altijd ellende is. Daar is ook mede, mag ik misschien wel niet zeggen, ik 
weett niet, mede met die jongens en dan alles eromheen, is toen die escalatie ontstaan wat de 
Oosterparkwijkk betreft, die gigantische rellen, met politie en toestanden. Waar ook Ouwerkerk 
[toenmaligee burgermeester van Groningen] dan voor opgestapt is of eigenlijk weg moest. Maar ehm, dat is 
éénn van de onveilige plekken. Dat is vrij dichtbij. En dat is een van de bekendste vind ik en een van de 
gevaarlijkste.. Ja er zijn natuurlijk, ik zei al, meerdere plekken. Maar ze zijn mij gewoon niet bekend. 
Althanss niet in de vorm van dat daar situaties zijn waarvan ik zeg 'nou dat zijn gevaarlijke'. (Vader van 
jongen,, lagere-middenklasse, Oosterparkwijk). 

Ookk met de functie van openbare ruimte in de vorm van onder elkaar zijn hebben 

ouderss over het algemeen genomen moeite. Samenzijn, ouders gebruiken het woord 

'rondhangen',, impliceert volgens hen nietsdoen. Nietsdoen is verbonden met risico's en 

bezorgdheid.. Hoewel de ouders die dit in hun verhalen benadrukken hun eigen kinderen 

alss deugdzaam beschouwen, is de kans volgens hen aanwezig dat rondhangen op straat met 

'andere'' jongeren, "omdat ze toch op deze leeftijd onvoorspelbaar zijn", hen aanzet tot 

risicogedrag.. Het niet-vastliggen van jeugdidentiteiten en de wijze waarop het beeld dat 

ouderss van hun kinderen hebben, verandert met de omgeving, worden hier zichtbaar. 

Thuiss is het Apollinische kindbeeld dominant, terwijl de representatie van dezelfde 

kinderenn op straat kan verschuiven naar een Dionysisch kindbeeld: 

Rl:Rl: Nou om 17:00 uur dus nog niet, maar als het later wordt, dan wil ik eigenlijk dat ie zich niet op straat 
ophoudt.. Dus dan spelen of zijn vriendjes hier, dan zitten ze met computertjes en toestanden of op zijn 
kamer.. Of hij is bij vriendjes. En ik weet dat dat zo is, want ook die ouders denken zo ongeveer als ik. Wat 
betreftt het zich ophouden op straat, als het donker is. Heeft natuurlijk ook geen enkel nut, zeg ik hem wel 
eens,, tegenwoordig, dan sta je daar maar. En verveling, als je je verveelt, dan gebeurt er altijd wel eens 
ehm.. Dan kunnen er rare dingen gebeuren. Dus. (Vader van jongen, middenklasse, Leek). 

R2:R2: Dat op straat rondhangen, dat vind ik nooit geschikt, dat dat gebeurt. Dat werkt dus alleen maar 
baldadigheidd in de hand, en sowieso voor anderen ook weer belastend. (Moeder van meisje, middenklasse, 
Leek). . 
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Grofwegg is deze redenatie zichtbaar bij (lagere) middenklasse-ouders ongeacht de 

woonomgevingg en in het profiel van de ontevreden uit-en-thuis-meiden. 

Ouderss met een hogere sociaal-economische achtergrond produceren dit beeld niet 

actieff in hun verhalen. Een verklaring hiervoor ligt in het feit dat de straat in het 

sociaalruimtelijkk netwerk van hun kinderen nauwelijks de betekenis van plekken om onder 

elkaarr te zijn, heeft. 

Daarbijj komt dat de ouders benadrukken een goed idee te hebben van de invulling van 

dee naschoolse tijdsbesteding. Sophie van Amerongen, de moeder van de uit-en-thuizer 

Tim,, is bijvoorbeeld nauwelijks bezorgd over de veiÜgheid van haar zoon in de openbare 

ruimte.. Ze weet waar haar zoon na schooltijd is, wat hij doet en wie zijn vrienden zijn. Uit 

hett idee dat Tim zijn sociaalruimtelijk netwerk op een 'goede' manier vormgeeft, behalve 

opp straat ook in andere domeinen is, put zij vertrouwen uit zijn zelfstandigheid en is ze in 

staatt Tim zelfstandige bewegingsvrijheid te geven. Vergelijkbare ouders zijn, zoals in 

hoofdstukk 5 is beschreven, vooral te vinden in De Wijert en de binnenstad. 

Bewegingsruimtee wordt door ouders vooral gezien als belangrijk voor de ontwikkeling 

vann jongeren tot zelfstandige individuen. Sportieve activiteiten op straat worden 

aangemoedigd.. Op een avontuurlijke wijze samen met vrienden de woonomgeving 

verkennenn hoort hierbij. In de plattelandsgemeenschap wordt dit aspect benadrukt en 

neemtt het een plaats in als item binnen 'de rurale idylle'. In hoofdstuk 11 wordt hier 

uitgebreidd bij stilgestaan. 

Tenn aanzien van het gebruik van ruimte als tussenruimte is, omdat het een noodzakelijk 

onderdeell van het tijdruimtelijk handelen is, bezorgdheid onder een grote groep ouders 

zichtbaar.. In hoofdstuk 7 is hierbij, wat betreft de route tussen het huis en de club, 

uitgebreidd bij stilgestaan. De hiervoor genoemde specifieke sociaalruimtehjke 

karakteristiekenn van plaatsen bepalen in hoeverre een route als veilig of onveilig voor de 

kinderenn wordt beschouwd. Figuur 8.1 laat voor een aantal kenmerken zien in welke mate 

zee bijdragen aan de veiligheid van een route. 

Hett tijdstip van de dag en de 'zelfstandigheid' van het kind blijken zeer belangrijke 

factorenn te zijn bij het bepalen of een kind een bepaalde route al dan niet zelfstandig mag 

afleggen.. Tevens is de aanwezigheid van een bepaald type mensen door 92 procent van de 

ouderss genoemd als factor van enige tot veel invloed. De verkeerssituatie en afstand 

wordenn door minder ouders als belangrijke factoren gezien; respectievelijk 46 en dertig 

procentt geeft aan dat deze factoren geen invloed hebben op de beslissing of een kind een 

routee al dan niet zelfstandig mag afleggen. Begroeiing en de afwezigheid van mensen wordt 

doorr tachtig procent van de respondenten als reden van invloed op de beslissing 

aangekruist. . 

Tott slot is het opvallend dat ouders uit de lagere sociale milieus over het algemeen geen 

bijzonderee betekenis hechten aan de straat. De openbare ruimte is in de beleving van deze 

ouderss gewoon één van de plekken buitenshuis, zoals de voetbalclub (zie hoofdstuk 7). 
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Figuu rr  8.1 Factoren en de mate waarin ze bepalen of ouders hun kind een route zelfstandig laten 
afleggen,, in percentages ouders (N=240) 
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Geconcludeerdd kan worden dat openbare ruimte in de bezorgdheid van ouders een 
bijzonderee positie inneemt. Het gaat echter te ver om te stellen dat openbare ruimte 
categorischh als onveilig wordt gedefinieerd (zie hoofdstuk 3). Er is bijvoorbeeld een 
belangrijkk verschil tussen dag en nacht. Overdag hebben onveiligheidsgevoelens uitsluitend 
betrekkingg op plekken met specifieke sociaalruimtelijke kenmerken, 's Avonds en 's nachts 
wordenn veel meer plaatsen als onveilig ervaren. De wijze waarop ouders de straat als 
veiligee of onveilige omgeving voor de naschoolse tijdsbesteding van hun kinderen 
definiëren,, hangt samen met verschillende factoren, zoals de activiteiten, het gezelschap en 
dee sociale identiteiten van de kinderen zelf en van andere jongeren. De betekenis van de 
straatt als publiek domein alsmede als plek om onder elkaar te zijn, is niet onproblematisch. 
Watt is de consequentie van de verbeelding van de straat voor de regulatie van het 
tijdruimtelijkk handelen in openbare gebieden? 

8.4.22 Van de straa t 
Hett tijdruimtelijk handelen van jongeren op plaatsen in de openbare ruimte wordt in 

relatieff hoge mate door ouders gereguleerd. Dit is in overeenstemming met het feit dat het 

gebruikk van plekken in de openbare ruimte ouders relatief veel zorgen baart. Het 

regulatieregimee dat ouders hanteren, richt zich met name op het veiligstellen van de 

naschoolsee tijdsbesteding in afgelegen gebieden, begroeide gebieden, gebieden met 

uitgaansgelegenheden,, gevaarlijke kruispunten/wegen en plekken waar 'andere' jongeren 

rondhangen.. Het merendeel van de geïnterviewde ouders vindt het niet goed als jongeren 

'ss avonds bij donker tijd spenderen op straat en als men de straat als tussenruimte gebruikt, 

wordenn voorzorgsmaatregelen getroffen (zie hoofdstuk 5 en 7). Kortom, de zelfstandige 

bewegingsvrijheidd van jongeren in de avonduren is aanzienlijk beperkt. 
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Err zijn echter verschillen. De verschillen in regulatiestrategieën bepalen mede de 

interpretatiee van de verschillen die er zijn tussen de sociaalruimtelijke netwerkprofielen. 

Dee ouders van een aantal pleiners en mannelijke uit-en-thuizers vormen een uitzondering 

watt betreft de begrenzing en bescherming van activiteiten 's avonds buitenshuis. Over het 

algemeenn genomen genieten jongens meer zelfstandige bewegingsvrijheid 's avonds 

buitenshuiss dan meisjes. Ze worden minder beschermd in de tussenruimte, zoals uit 

hoofdstukk 5 en 7 blijkt. 

Voorr een aantal jongens uit een lager sociaal milieu geldt dat ouders weinig controle 

uitoefenenn op de naschoolse tijdsbesteding op straat. Annie Scholte, de moeder van 

Remco,, geeft haar zoon wel waarschuwingen mee als hij naar buiten gaat, "Kijk uit en doe 

geengeen rare dingen", maar hier blijft het bij. Dit zijn tevens de jongeren die risicogedrag laten 

zien,, zoals in paragraaf 8.3.4 duidelijk werd. De ouders zijn echter niet in staat het gedrag 

vann jongeren buitenshuis te controleren, het verantwoordelijkheidsgevoel van de ouders 

lijktt op te houden bij de voordeur. Voor risicogedrag buitenshuis geldt 'wat niet weet wat 

niett deert ' en tot op zekere hoogte hoort risicogedrag bij jong-zijn, zoals de vader van 

Dannyy verwoordt: 

JOSJOS Bakker: Ik hoef niet van alles te weten wat hij allemaal uitspookt. En wat hij zo met vrienden doet, ja 
goed,, ik ben zelf ook 15 geweest en het zal niet veel veranderd zijn. Dan is het een beetje rondhangen zeg 
maar,, een sjekkie roken of wat dan ook. Of de stad in, achter de meiden aan of even een potje bier drinken 
ergens,, zulke dingen. 

Dee activiteiten van meiden worden ongeacht de sociaal-economische achtergrond meer 

beschermdd en begrensd. Hieruit kan worden opgemaakt dat dochters als meer kwetsbaar 

wordenn beschouwd in de openbare ruimte dan zonen (zie verder hoofdstuk 10). Door de 

regulatiestrategieënn die ouders hanteren vanwege de bezorgdheid over de veiligheid van de 

dochterss in de openbare ruimte is er een apart profiel van beschermden. De meiden mogen 

'ss avonds als het donker is geen tijd besteden op straat. Hetzelfde geldt voor de ontevreden 

uit-en-thuis-meiden.. Het sociale milieu heeft in het bijzonder effect op de keuzes die 

ouderss maken binnen het regulatieregime. De hogere sociale milieus zijn actief in het 

beschermenn van de van dochters bij het zich verplaatsen in de openbare ruimte 

(tussenruimte)) door halen en brengen en door activering van het sociale netwerk. Lagere 

socialee milieus zoeken de oplossing eerder in het begrenzen van de activiteiten van meiden 

buitenshuis: : 

R:R: En dan gaat ze verder de straat ook niet meer op, dat wil ik ook niet. Als het donker is, is het niet over 
dee straat. (Moeder van meisje, lagere sociaal-economische status, dorp) 

Opp welke wijze en ten aanzien van welke terreinen het tijdruimtelijk handelen op straat 

gereguleerdd wordt, zal ik hieronder aangeven. Regulatie door middel van soort activiteit, 

tijd,, mobiliteit, sociale contacten en hulpmiddelen, lichamelijke regulatie en territoriale 

regulatiee worden achtereenvolgens behandeld. 

REGULATIEE DOOR MIDDEL VAN SOORT ACTIVITEIT 
Dee activiteiten op straat zijn hiervoor getypeerd als hoofdzakelijk informele activiteiten. 
Gebruikk van de straat als publiek domein wordt aan de hand van de hierboven beschreven 
beeldvormingg gereguleerd. Jongeren, en met name meiden, worden als kwetsbaar gezien 
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inn de openbare ruimte. Hierbij wordt hoofdzakelijk verwezen naar het feit dat 'anderen' 

niett te vertrouwen zijn. De kans om slachtoffer te worden van seksueel geweld of om 

lastiggevallenn te worden door een vreemde wordt door ouders veelvuldig voor dochters als 

gevaarr genoemd. Bepaalde aspecten van het publiek domein worden daarentegen ook juist 

alss veilig ervaren. 'Eyes on the street' zijn voor ouders geruststellend. Regulatie van 

activiteitenn die een ervaring met publiek domein inhouden, vindt met name 's avonds 

plaats,, zowel in de vorm van bescherming als begrenzing. Hetzelfde geldt voor sportieve 

activiteiten. . 

Hett onder elkaar zijn op straat wordt door verschillende ouders ongeacht het tijdstip 

vann de activiteit verboden of sterk ontraden. Dit is duidelijk zichtbaar in de 

middenklassengezinnenn (jongens en meiden) in en een deel van de lagere klassengezinnen 

(meiden). . 

REGULATIEE DOOR MIDDEL VAN TIJD 

Tijdd is een zeer belangrijke factor in het regulatieregime. Met name door de afwezigheid 
vann sociale controle en de aanwezigheid van specifieke groepen mensen in de avonduren, 
bijvoorbeeldd mensen die onder invloed van alcohol zijn, beschermen en begrenzen ouders 
dann het gebruik van de straat. Gevraagd naar verboden plekken voor de kinderen, blijkt 
dat,, als ze er zijn, de plekken overwegend 's avonds 'verboden' zijn (zie hoofdstuk 10). 
Verderr beperken ouders het tijdruimtelijk handelen van hun dochters 's avonds als het 
donkerr is. Zij mogen, een uitzondering daargelaten, 's avonds niet alleen naar buiten, 
ongeachtt het soort activiteit. Indien men de straat gebruikt als tussenruimte, wordt een 
gedeeltee van hen gehaald en gebracht of op een andere manier beschermd (zie hoofdstuk 5 
enn 7). 

REGULATIEE DOOR MIDDEL VAN MOBILITEIT 

Regulatiee door middel van mobiliteit betreft het gebruik van de straat als tussenruimte, de 
routess tussen stations in het sociaalruimtelijk netwerk. Zoals in hoofdstuk 7 uitgebreid is 
beschrevenn geniet fietsen de voorkeur van ouders boven lopen en kiest men 's avonds wel 
eenss voor de auto. Deze vorm van regulatie hangt echter sterk samen met arrangementen 
diee worden getroffen in de sfeer van sociale contacten, begeleiding van leeftijdgenoten 
enn / of volwassenen. 

REGULATIEE DOOR MIDDEL VAN SOCIALE CONTACTEN 

Niett alleen prefereert men als ouder de fiets boven lopen, met name in het geval van de 

beschermdenn en de uit-en-thuis-meiden raadt men aan 's avonds als het donker is samen te 

fietsen.. Of dit ook overdag het geval is, hangt af van de route en de afstand. Overigens 

wordtt niet alleen in het geval van meiden aangeraden 's avonds samen met anderen te 

fietsen. . 

Ookk de activiteiten zelf worden toegestaan al naar gelang de vrienden die erbij 

betrokkenn zijn als betrouwbaar worden gepercipieerd. Veel alledaagse activiteiten op straat 

wordenn zonder onderhandeling toegestaan omdat de ouders 'weten' wie de vrienden van 

dee kinderen zijn en hen vertrouwen. Voor niet alledaagse handelingen is een 'vergunning' 

nodigg en bij het geven van deze toestemming nemen ouders bewust de context van de 
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leeftijdgenotenn in ogenschouw. Een tripje naar de stad Groningen voor de jongeren uit 

Leekk en de dorpen, of een dagje Amsterdam worden eerst dan goed gekeurd als duidelijk is 

mett wie de activiteit ondernomen wordt en als er vertrouwen bestaat in de competentie 

vann de leeftijdgenoten en het functioneren van de groep. Ouders baseren zich hierbij op 

directee kennis, indirecte kennis via horen zeggen, of beeldvorming op basis van culturele 

enn sociaal-economische achtergrondkenmerken van de leeftijdgenoten en hun ouders, 

REGULATIEE MET GEBRUIK VAN HULPMIDDELEN 

Geld,, telefoonkaart en de mobiele telefoon worden gebruikt als beschermingsmaatregelen. 
Dee mobiele telefoon kan — afgezien van het feit dat het vooral een speelgoedje van de 
jongerenn zelf is — functioneren als een soort beschermingsmaatregel en 
begrenzingsstrategiee ter controle van het sociaalruimtelijk netwerk van jongeren: 

R:R: Oh, wacht eens even er is één ding. Wij hebben dus hier thuis een verschrikkelijke hekel aan de gsm-
etjes,, aan de draagbare telefoon. Ik heb bedacht dat ik dat toch, als ze echt wat meer zou uitgaan, nog wel 
nuttigg zou vinden. Nou, daar werd ik vreselijk om uitgelachen. (...) Maar ik denk dan altijd dat je toch wel 
ietss van tevoren kan inschatten of je iets griezelig gaat vinden of niet, dan kun je altijd in een zijstraat gaan 
bellen.. Kijk met die messen en met zo'n spray dat kan zich ook tegen je keren. Ik denk dat op het moment 
datt je met een mes gaat zwaaien, dat je meer kans hebt dat je hem zelf in je ribben krijgt dan, eh, dat je 
daarr nou echt dreigend mee overkomt. Ik weet het niet. Nee, die telefoon dat is wel iets. (Moeder van 
meisje,, hogere sociale klasse, Oosterparkwijk). 

Terwijll ouders aangeven dat een mobiele telefoon hun kinderen in staat in een 

problematischee situatie hen onmiddellijk te bellen, vergroot de mobiele telefoon 

tegelijkertijdd de controle die ouders hebben over het ruimtegebruik van hun zoon of 

dochter.. Ouders kunnen hun kinderen op elk tijdstip en op elke plaats bereiken — 

controlerenn — terwijl ze fysiek niet in de buurt zijn. Paradoxaal genoeg dient de mobiele 

telefoonn op deze manier twee doelen tegelijkertijd. De mobiele telefoon functioneert niet 

alleenn als controlestrategie, maar vergroot ook het zelfstandig ruirntegebruik van jongeren 

waardoorr het beeld van jongeren als bekwame actoren versterkt wordt. Een aantal 

jongerenn heeft dit in de smiezen en gebruikt 'het' veiligheidsargument om ouders te 

overtuigenn hen een mobiele telefoon cadeau te doen, te sponsoren of alleen al toe te staan 

err een te bezitten. Uiteindelijk is en blijft het toch ook een leuk speeltje en belangrijk 

statusitem.. Overigens brengt de mobiele telefoon ook risico's met zich mee; ze kunnen 

ontvreemdd worden. Geen van de ouders refereert echter aan dit aspect. 

Wapenbezitt tot slot wordt over het algemeen genomen niet gestimuleerd en juist als 

contraproductieff beschouwd (zie hoofdstuk 9). 

LICHAMELIJKEE REGULATIE 

Dee zelfverdedigingcursus die een aantal moeders overweegt voor hun dochters is een 
sprekendd voorbeeld van het belang dat ouders toekennen aan een zelfverzekerd gevoel en 
dee uitstraling hiervan. 

Eenn andersoortig voorbeeld betreft het feit dat een enkele ouder vanwege zorgen over 
dee diefstalgevoeligheid van merkkleding aangeeft zijn/haar kinderen ervan te weerhouden 
diee (in bepaalde omgevingen) te dragen. 
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TERRITORIALEE REGULATIE 

Plaats,, route, afstand en ruimtelijke schaal zijn van belang bij het bepalen van de grenzen 

aann en het beschermen van het gebruik van de openbare ruimte. 

Hett betreft niet gedrag in elke ruimte, maar op routes en op plaatsen met de hiervoor 

beschrevenn sociaalruimtelijke karakteristieken dat wordt begrensd en beschermd. De 

afstandd tot de woning speelt daarbij een bijzondere rol. Hoe groter de afstand en hoe 

onbekenderr de omgeving, des te meer regulatie. Als voorbeeld hiervan kan de afgelegen 

wegg met bos- en struikgewas langs de kanten tussen Leek en Roden dienen. Door veel 

ouderss wordt deze weg door de afwezigheid van sociale controle als gevaarlijk bestempeld. 

Eenn klein stukje over deze weg kan eventueel nog alleen afgelegd worden, maar het hele 

stukk zeker niet. 

Inn de eigen buurt genieten jongeren over het algemeen meer zelfstandige 

bewegingsvrijheidd dan buiten de eigen buurt. Respectievelijk ruim eenderde en tweederde 

vann de geënquêteerde ouders geeft aan dat de zoon of dochter op bepaalde plaatsen in 

respectievelijkk de eigen buurt en daarbuiten (eigenlijk) niet mag komen (zie ook hoofdstuk 

10).. Het zijn echter niet alleen de afstand en bekendheid: ook de identiteit van plaatsen en 

gebiedenn beïnvloeden beschermings- en begrenzingsstrategieën en de keuze tussen beide. 

Voorr de ouders in Leek en de dorpen is een zelfstandig bezoek van de zoon of dochter met 

leeftijdgenotenn aan Drachten of Roden een minder ingrijpende gebeurtenis dan aan de stad 

Groningen.. De stad Groningen wordt bij uitstek geassocieerd met publiek domein en 

onveiligheid.. Een dagje 'stadten' betekent sowieso 'voor het eten thuis': geen van de 

jongerenn uit Leek en de dorpen mag 's avonds vrije tijd spenderen in Groningen. 

Overigenss moet hierbij opgemerkt worden dat de buurt zelf geen vaststaande grenzen 

heeft.. Onveiligheid alsmede ervaren onveiligheid in de eigen buurt wordt het hoofd 

gebodenn door de grenzen van de eigen buurt in te perken tot de eigen straat. Door het 

schaalniveauu van de buurt te verkleinen, maken ouders de lokale omgeving acceptabel als 

eenn veilige woonomgeving voor de kinderen. Met name ten aanzien van de Oosterparkwijk 

enn het Centrum is dit zichtbaar: 

Rl:Rl: Dit is officieel Oosterpark, dus dat is wel berucht, maar eh, ze hebben niet echt activiteiten hier in de 
wijkk want we zitten tenslotte tegen het centrum aan dus gaan ze meer naar het centrum toe dan hier naar 
hett Oosterpark. (...) Wij wonen hier ook vrij veilig. Je kan nog eens tegen de buren zeggen, of tegen haar 
zelff zeggen als er dan wat is 'ren even naar de overkant en bel even'. (Moeder van meisje, hogere sociaal-
economischee status, Oosterparkwijk). 

/:: En wat ziet u als uw eigen buurt? Dus de grenzen, 

R2;R2; Oh, dat is, dat is eigenlijk een klein stukje. Je vraagt nou eens wat, ehm, dat is tussen de Petrus 
Campersingel,, Zaagmuldersweg, de Hendrikzstraat, nou zeg maar een blok van pakweg, vijf km2. Ja er 
gebeurtt natuurlijk overal wel wat, maar wij horen [er] vaak ook niet bij. Waarschijnlijk weet je de rellen 
vann vorig jaar, dat is je misschien wel bekend. In de Oosterparkwijk. (...) Ja, ik vind, dan kom ik weer 
evenn terug op dat stuk. Wij wonen hier wel veilig. (Vader van jongen, lagere-middenklasse, 
Oosterparkwijk). . 

8.4.33 De contex t van het grenze n stelle n 
Inn de vorige paragraaf is duidelijk geworden dat het stellen van grenzen aan het 

tijdruimtelijkk handelen van jongeren gebeurt op basis van combinaties van factoren. Hier 

will ik specifiek ingaan op het belang van de sociaalruimtelijke context. Een voorbeeld van 

contextuelee invloed op het bepalen van de grenzen is zichtbaar in de manier waarop een 

262 2 



DEE STRAAT 

aantall ouders uit de Oosterparkwijk het idee van de zelfstandigheid van hun kinderen in de 

openbaree ruimte aanpaste na de eerder genoemde Oosterparkrellen, una die rellerij  hier dan 

stasta je wel op scherp hoor". 

Inn een studie over de bezorgdheid van ouders over kinderen laat Valentine (1997b) zien 

datt ouders te maken hebben met lokale normen en met de beoordeling van andere ouders. 

Lokalee opvoedculturen dwingen ouders ertoe, schrijft ze, hun kinderen minder vrijheid te 

gevenn dan zij zelf als juist ervaren. In dit onderzoek onder veertien- en vijftienjarigen geeft 

eenn aantal ouders juist aan dat een minder beschermende opvoedstijl van andere ouders hen 

ertoee brengen om hun kinderen als 'volwassener' te beschouwen dan zijzelf menen dat ze 

zijn. . 

Verderr blijkt dat deze beïnvloeding zich afspeelt op verschillende niveaus al naar gelang 

dee diversiteit van het sociaalruimtelijk netwerk van de jongeren en het sociale netwerk van 

dee ouders. Dit netwerk beperkt zich bovendien niet voor alle ouders tot de buurt. Ook 

hierinn speelt de leefstijl en het sociale milieu van de gezinnen een rol. De ouders met een 

hoogg opleidingsniveau en een stedelijke leefwijze maken bij het bepalen van de grenzen van 

hett sodaalruirntelijk netwerk gebruik van kennis uit verschillende hoeken van het eigen 

socialee netwerk en dat van de kinderen, dat in vergelijking met andere groepen minder 

lokaall begrensd is. 

R:R: Ja, afhankelijk van het kind vind ik, moet je het loslaten. Ja, ik moet zeggen dit is op dit moment binnen 
ditt gezin echt een discussie en we praten er wel met vrienden over en ja de een zegt dit en de ander dat. De 
meestenn vinden ons echt ouderwets, die zeggen 'ach, jullie zijn nog niets gewend, belachelijk, god het is 
heell normaal dat kinderen 's nachts door de stad fietsen'. Dat zijn dan inderdaad mensen met wat oudere 
kinderen.. Ja, nou ja, ik ben daar wat meer geneigd in mee te gaan, mijn man is heel duidelijk: 'ik vind dat 
hett niet kan en ik voel me daar niet lekker bij als ze terug willen komen dan haal je op en ze komen niet zo 
laatt thuis', basta. (Moeder van meisje, hogere sociaal-economische status, Oosterparkwijk). 

Nett zoals de sociaalruimtelijke omgeving mogelijkheden genereert en beperkingen 

scheptt voor het tijdruimtelijk handelen van jongeren, zo creëert zij ook specifieke zorgen 

diee specifieke regulatie tot gevolg hebben. Hoewel ouders ongeacht de woonomgeving 

aangevenn zich zorgen te maken over de veiligheid van hun kinderen (zie hoofdstuk 10 en 

11),, zijn er verschillen zichtbaar in aard en omgaan met. Voor de binnenstadsouders is de 

aanwezigheidd van drugsverslaafden in en rond het Noorderplantsoen een reden om het 

gebruikk van het plantsoen te beschermen en 's avonds in te perken. De concentratie van 

uitgaansgelegenhedenn rond de Grote Markt betekent dat dit gebied 's avonds wordt 

afgeschermdd voor de kinderen. Door de centrale ligging van de woning ten opzichte van 

voorzieningenn en leeftijdgenoten mogen deze kinderen veelal 's avonds via grotere 

doorgaandee routes zelfstandig reizen. 

Inn de Oosterparkwijk zorgt het voetbalstadion voor zorgen op momenten dat er 

wedstrijdenn worden gespeeld. De door ouders geconstateerde rondhangcultuur en de 

jongerenontmoetingsplekken,, die voor jongeren een ervaring met publiek domein kunnen 

betekenen,, brengen met zich mee dat een aantal ouders juist de 'eigen' buurt afgrenst voor 

dee kinderen, met name voor de meiden. De andere groep ouders, zoals hiervoor 

geconstateerd,, controleert het gedrag van de kinderen buitenshuis niet. 

Dee Wijert wordt door de ouders over het algemeen als een rustige en veilige buurt 

ervaren.. De ruimtelijke structuur draagt ertoe bij dat het hart van de wijk, een park, 's 

avondss echter niet toegankelijk is. Hetzelfde geldt voor de ringweg. Tijd 's avonds op straat 
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wordtt dus voor de deur doorgebracht. De route naar het centrum van de stad — een 

fietspadd gekenmerkt door een afgelegen ligging, begroeiing en een viaduct — en andere 

voorzieningenn leveren juist obstakels op. 

Dee woonomgeving in Leek kent gelijksoortige 'gevaarlijke' routes naar voorzieningen 

alss in De Wijert. De ruimtelijke structuur kent echter meer afwisseling tussen kleine 

groengebiedenn en straten. Hier wordt door jongeren gebruik van gemaakt om onder elkaar 

tee zijn. In Leek wordt massaal door ouders gewezen op de overlastgevende jeugdgroepen. 

Err wonen relatief veel jeugdigen en de aanwezigheid van scholen voor het voortgezet 

onderwijss betekent bovendien dat er op sommige momenten veel jeugd op straat is. De 

overwegendd middenklasse structuur en de ruimtelijke structuur waarin privéruimte de 

nadrukk heeft, dragen ertoe bij dat deze groepen al snel als 'out of place' worden 

gedefinieerd.. Men ervaart publieke domein. De jongeren, waaronder zich volgens de 

ouderss criminelen bevinden, zorgen ervoor dat door hun kinderen te nemen routes 

zorgvuldigg worden afgewogen. Bovendien zijn verschillende (lagere-

)middenklassegezinnenn er op gefocust dat de kinderen geen aansluiting zoeken bij deze 

groepen. . 

Inn de dorpen richt de bezorgdheid van de ouders zich voornamelijk op de routes tussen 

hett huis en voorzieningen elders. De bezorgdheid voor verkeer, pestende jongeren en 

'vreemdee mannen' betekent dat jongeren relatief vaak gebracht en gehaald worden (zie 

hoofdstukk 11): 

R:R: Er schijnen bepaalde groepen jongeren te zijn die de schoolgaande jeugd wel eens lastig vallen. En dat 
gebeurdee ook een keer met een meisje uit het dorp en dan denk je toch wel eens van nou, daar heb je weer 
zoiets.. Dat is onze oudste zoon ook een keer overkomen, die is ook een keertje aangevallen. Dan denk je 
tochh wel eens als dat maar goed gaat. (Vader van jongen, middenklasse, dorp). 

8.55 Strij d om de ruimt e in het openbar e domei n 
Informelee tijdsbesteding in de openbare ruimte heeft voor jongeren en hun ouders niet 

dezelfdee betekenis. Het duidelijkst komt dit naar voren in de verhalen van de ontevreden 

uit-en-thuizerss en hun ouders. Voor de meiden is de betekenis van ruimte als publiek 

domeinn en als rustige plek om samen te zijn met leeftijdgenoten belangrijk. De ouders 

hebbenn met deze vorm van tijdsbesteding echter problemen. Met name deze gezinnen 

wordenn gekenmerkt door strijd om de straat. De wijze waarop het uiteindelijke 

sociaalruimtelijkk netwerkprofiel vorm krijgt, wordt niet door alleen de een of alleen de 

ander,, maar in interactie met elkaar bepaald. Dit geldt natuurlijk ook voor de andere 

profielen. . 

Dee verhalen van Remco en Annie Scholte illustreren dit. Terwijl Remco's moeder zich 

zorgenn maakt over de veiligheid van Remco in de openbare ruimte en eigenlijk vindt dat hij 

tee jong is om bepaalde plaatsen te bezoeken, blijkt dat de controle op het tijdruimtelijk 

handelenn van Remco zich niet uitstrekt tot het handelen buitenshuis. Bovendien geeft het 

verhaall van Remco inzicht in het feit dat hij wel degelijk komt op de plaatsen waar zijn 

moederr hem liever niet ziet, zoals het voetbalstadion op een wedstrijddag. Voor Remco 

betekentt dit immers spanning in de eigen buurt. Bovendien blijkt dat Remco risicogedrag 

vertoont,, waar zijn moeder inderdaad haar zorgen over uit. 
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Inn deze paragraaf zal een aantal punten in de interactie tussen jongeren en ouders 

uitgelichtt worden. In het bijzonder zal ik ingaan op het ontduiken van de ouderlijke 

controlee (par. 8.5.1). Tot slot wordt naar aanleiding van de verschillen in betekenis van 

openbaree ruimte voor jongeren en ouders in paragraaf 8.5.2 een meer algemene kritische 

noott geplaatst bij de in dit hoofdstuk gehanteerde begrippen 'vrijplaatsen' en 'openbare 

ruimte'. . 

8.5.11 Het ontduiken van ouderlijke controle 
Hoewell de jongeren — planners, beschermden en uit-en-thuizers — redelijk content zijn 

mett de zeggenschap die ze hebben over de naschoolse tijdsbesteding, geven ze aan na 

schooltijdd en 's avonds iets meer zelfstandigheid te willen: 
/:: En zijn er bijvoorbeeld bepaalde dingen die jij wel graag zou willen doen, maar niet mag doen? 

R:R: Door de weeks weg en eh later thuis komen. Ehm. Ja, vaker uit! (Meisje, lagere sociale klasse, dorp). 

Ditt komt in alle profielen voor, maar betreft met name meiden. Meiden, zo blijkt uit de in 

hoofdstukk 5 gepresenteerde cijfers (zie par. 5.S), leveren meer strijd met hun ouders over 

dee inrichting van de naschoolse tijdsbesteding dan jongens. 

Ikk beweer echter niet dat dit voor alle meiden opgaat. Door verschillende meiden 

bijvoorbeeld,, zoals Annemieke en Sanne, wordt de relatief beperkte zelfstandigheid 's 

avondss ook verschillend ervaren. Voor Annemieke heeft openbare ruimte voornamelijk de 

functiee van tussenruimte. Als het donker is, komt ze niet meer alleen op straat. Haar 

moederr brengt en haalt haar altijd, ook naar en van muziekles. Annemieke vindt dit laatste 

heell prettig omdat er op weg naar de club 'hangjongeren' staan, die vervelende 

opmerkingenn maken. Hier wil ze liever niet alleen langs fietsen. En een andere route is er 

niet.. Sanne ervaart deze bescherming van verplaatsingen en begrenzing van activiteiten 's 

avondss als beperking, overbodig en kinderachtig. Zij stelt het niet op prijs dat haar moeder 

meefietstt naar de club of dat ze na een feestje gehaald wordt door haar vader. 

Dee jongeren zoals Sanne wenden verschillende strategieën aan om restricties te 

voorkomenn en mazen in het net te zoeken (zie ook hoofdstuk 6, 7 en 9). Ze tonen 

vaardigheden,, hebben op alle mitsen en maren van ouders bij voorbaat een reactie klaar, 

nogg voordat ze toestemming vragen en de ouders duidelijk maken dat ze en op welke wijze 

zee verantwoordelijk zullen handelen: "wijs doen". Meiden benadrukken in hun verhalen 

vakerr de strategieën die ze aanwenden om de ideeën van hun ouders over hun eigen 

competentiee wat betreft het omgaan met eventuele gevaren te beïnvloeden. Op deze 

manierr hopen ze dat hun zelfstandigheid in het sociaalruimtelijk netwerk erkend wordt. Dit 

pastt binnen het beeld dat de enquêteresultaten laten zien, dat zij meer dan jongens de 

grenzenn aftasten van hun zelfstandige bewegingsvrijheid in de openbare ruimte. 

Sanne:Sanne: Ik ga altijd heel wijs doen. Dat ik allemaal van die heel volwassen argumenten. Ja, argumenten 
gewoonn heel veel. Ja en dan denkt mijn moeder er goed over na van 'ja eigenlijk mag het ook wel' enzo. 
Meestall helpt ruzie niet zo, dan ga ik heel meegaand doen. Ja, jij hebt ook wel geüjk, maar kijk, als je zo en 
zoo doet enzo. En dan denken ze heel vaak 'nou, ze is toch wel heel wijs'. Nou, en dan mag het misschien. 

Jongerenn spelen de ouders tegen elkaar uit om meer bewegingsvrijheid te krijgen. 

Vaderss hebben volgens de kinderen een meer disciplinerende rol dan moeders. Moeders 

zijnn makkelijker te overtuigen en stellen zich flexibeler op. 
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Sanne:Sanne: Maar dus meestal is mijn moeder thuis dan, en dan krijg ik haar meestal wel om domme 
argumenten,, maar het helpt dan toch. (...) Mijn moeder, ja dat is echt, die zegt van 'nee, daar komt niks 
vann in!' Nou, en dan zeg ik een argument en zij 'dat is ook wel weer waar ... nou, toch maar niet' en dan 
geeff ik nog een argument 'nou vooruit'. Ze is een beetje soft daarin. Mijn vader is volgens mij wel strenger 
in,, op tijd thuis komen enzo. 

Behalvee deze grove verschillen tussen ouders die jongeren controleren, blijkt echter dat 

juistt wat betreft de veiligheid van kinderen moeders bezorgder zijn. Zowel jongeren als 

ouderss vinden dit. Ten aanzien van dit specifieke terrein is zichtbaar dat het algemene beeld 

vann een strenge vader en een flexibele moeder haarscheuren vertoont. 

Ookk om de grenzen van het sociaalruimtelijk netwerk veilig te stellen ontwikkelen 

jongerenn strategieën. Jongeren gaan selectief te werk in de keuze van de verhalen die ze 

thuiss vertellen. Bepaalde vrienden en gebeurtenissen op straat — met name onveilige 

situatiess en risicogedrag — worden voor de ouders verzwegen (zie hoofdstuk 9 en 10). Op 

dezee manier garanderen ze een bepaalde mate van zelfstandigheid en voorkomen ze het 

risicoo beperkt te worden. 

R:R: Ja, ik fiets wel eens alleen. Ik denk dat mijn ouders dat helemaal niet weten. Die zeggen 'je gaat met zijn 
tweeënn naar huis en dan heb je toch meer aan elkaar. Het liefste met een paar jongens erbij, maar als dat 
niett kan dan met zijn tweeën,' Maar alleen, dat gebeurt niet heel vaak hoor. Er zijn er daar een heleboel die 
zeggenn van 'je belt even hè, als je alleen gaat'. Dan zeg ik ja, maar ik denk nee. Ik ga niet bellen van haal 
mee op. (Meisje, middenklasse, Leek). 

Tott slot kunnen jongeren de 'verboden' en waarschuwingen naast zich neerleggen. Dat 
ditt gebeurt, blijkt duidelijk uit de enquêteresultaten. Veertig procent van de jongeren geeft 
aann wel eens door de ouders verboden plekken te hebben bezocht. 

R:R: Nee, op straat mag ik eigenlijk niet komen. Een tijdje geleden stond ik er ook en toen kwam mijn vader 
langs,, shit! (Meisje, middenklasse, Leek). 

Overigenss bestaat er wat verboden plekken betreft een discrepantie in opvatting tussen 

jongerenn en ouders. Slechts 21 procent van de jongeren geeft aan dat er plaatsen zijn waar 

zijj van hun ouders niet mogen komen, terwijl 65 procent van de ouders aangeeft dat dit het 

gevall is. 

Ditt laatste punt is duidelijk zichtbaar bij de ontevreden uit-en-thuizers. Terwijl de 

ouderss het gebruik van de straat begrenzen, doen de meiden er alles aan om stiekem toch 

tijdd met leeftijdgenoten op straat door te brengen. Dit gaat gepaard met soms hevige 

conflicten.. Ook pleiners hebben vormen van tijdsbesteding waarvan hun ouders niets 

weten,, maar zoals het voorbeeld van Remco en zijn moeder Annie Scholte laat zien, 

controlerenn deze ouders het tijdruimtelijk handelen van hun zonen buitenshuis niet op een 

dusdanigee wijze dat het effect sorteert. 

Hett feit dat er strategieën gebezigd worden om de ouderlijke controle te ontduiken, 

betekentt niet dat ouderlijke controle altijd ontdoken wordt en dat alle ouderlijke 

waarschuwingenn in de wind geslagen worden. Jongeren maken, zo werd duidelijk in 

paragraaff 8.3.3, zelf risicoanalyses op basis waarvan ze het sociaalruimtelijk netwerk 

vormgeven.. Hierbij gebruiken ze enerzijds eigen ervaringen, waar ouders dus maar ten 

delee van afweten, anderzijds reproduceren jongeren duidelijk de onveiligheidsgevoelens en 

waarschuwingenn van hun ouders in het eigen handelen. De door ouders genoemde 

'gevaren'' zijn ook in de verhalen van de jongeren terug te vinden. 

266 6 



DEE STRAAT 

VoorbeeldVoorbeeld 1: Ja, ik kom liever niet aan de andere kant van de stad [in tegenstelling tot de binnenstad]. Al 
diee ehm, hoe moet je dat zeggen. Hoe kan je dat nou zeggen. Ja, al die gevaarlijke mensen allemaal. 
Oosterpark,, daar, Beijum, die kant op. Daar kom ik liever niet, 

1:1: Waarom niet? 

MeisjeMeisje 1; Een beetje crimineel is die buurt. Dat heb ik van mijn moeder gehoord. Mijn moeder die moest 
daarr een keer naar het Kraamcentrum, dan was ze bij mensen in huis geweest. En daar was ze een weekje 
geweestt ofzo. En toen kwam ze daar weg. Toen had ze later in de krant gelezen dat die vent dood was 
geschoten.. Nou, dan denk je al van 'wat voor een buurt is dat?' Nou dan kom ik er liever ook niet. (Meisje, 
middenklasse,, Leek). 

VoorbeeldVoorbeeld 2 dochter. Ja, ik vind niet echt, ehm, ja, de Helperzoom, om dat te fietsen, dat is wel een 
heell lang donker stuk, dat wel. De helperzoom, dat zit in Helpman, en dan, even kijken. Daar heb je ook 
zo'nn spoor. En daarnaast is zeg maar gewoon een hele lange weg. Ja, dat is een hele lange donkere weg. 
Daarr staan wel huizen aan, maar dat is heel erg onprettig om daar te fietsen gewoon. (Meisje, hogere 
sociaal-economischee status, Binnenstad). 

VoorbeeldVoorbeeld 2 moeder: Wij woonden achter op de Peizerweg, richting Hoogkerk. Eigenlijk is dat haast 
plattelandswonen.. Tussen een spoorwegovergang [bewoning] en ons huis, was precies 1 kilometer kaal 
industrieterrein.. Unheimisch. 

VoorbeeldVoorbeeld 3: Dus in die zin, wat vanuit haarzelf komt, doet ze het goed. Maar wat maatschappelijk is, 
datt bijna niemand zich meer aan verkeersregels houdt, dat gaat zij ook doen, in die zin anticipeert ze. (...). 
Zee had wel gister toevallig nog een situatie, dat was wel lachen. Toen reed ze hier de straat uit en dan komt 
zee bij een stoplicht. En zij wachtte voor het rode stoplicht. Ze gaat er natuurlijk ook, in bepaalde situaties 
well doorheen. Dat weten we ook. Maar haar vader, die kwam er dus even achteraan en die had haast. En 
diee ging erdoor. Dus ze sprak hem er 's avonds op aan, zo van 'Ja, ho even, verkeerd voorbeeld hè, nu mag 
ikk het dus ook.' Zo gaat dat dan. Nou, daar krijgen we dan ook weer een discussie over. En hij kon niet 
anderss dan bekennen 'ja ja, natuurlijk, dat heb ik gewoon gedaan'. (Moeder van meisje, hogere sociaal-
economischee status, Binnenstad). 

8.5.22 De 'omstrede n straat ' In plaat s van 'vrijplaats ' 
Dee gezichtspunten van jongeren en hun ouders maken duidelijk dat begrippen 'vrijplaatsen' 

enn 'openbare ruimte' omzichtig benaderd dienen te worden. Hetzelfde geldt voor 

gezichtspuntenn van andere actoren: betreft het gezichtspunt buurtbewoners of 

'buitenstaanders',, pleiners of beschermden, et cetera. Bovendien is, zoals in hoofdstuk 3 

uiteengezett is, het handelen in openbare ruimte gereguleerd handelen. Buurtbewoners 

kunnenn lokale normen hanteren over wat geoorloofd is en de aanwezigheid en 

toegankelijkheidd van ruimte in de buurt voor jongeren houdt verband met maatschappelijke 

processenn en discoursen over de positie van jeugd en ruimte. Ik zal dit aan de hand van 

tweee voorbeelden verduidelijken. 

Hett gebrek aan plaatsen waar jongeren getolereerd worden — jongeren tolerantie 

ervarenn — kan als eerste voorbeeld dienen. Tolerantie is iets wat jongeren aangeven te 

missen.. Niet alle aanwezige ruimte in de buurt kan naar eigen wensen als 'vrijplaats' 

gebruiktt worden. Het samenzijn van jongeren produceert voor buurtbewoners, inclusief 

anderee jongeren en kinderen, overlast (vgl. Percy-Smith, 1998). Dit proces is in alle 

woonmilieuss zichtbaar. Een aantal jongeren geeft ook duidelijk aan dat andere actoren niet 

accepterenn dat zij — jongeren — ruimte nodig hebben om hun naschoolse tijd te besteden en 

datt openbare ruimte ook hen toekomt. Anderen — buurtbewoners of winkeliers -

redenerenn vanuit een ander gezichtspunt op een vergelijkbare wijze. Jongeren hebben niet 

hett alleenrecht op de ruimte in de buurt of de winkelstraat. Jongeren moeten rekening 

houdenn met bewoners en bezoekers, is de redenatie van deze groep. 
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Eenn tweede voorbeeld kan worden gedestilleerd uit de verhalen van Danny en Robert. 

Hett sociaalruimtelijk netwerkprofiel van beide jongens is in hoofdstuk S omschreven als dat 

vann pleiners. Danny woont in de Oosterparkwijk en beschouwt de buurt als openbaar 

gebiedd waar hij en zijn vrienden zich vrijelijk bewegen. Robert woont in De Wijert. 

Wekelijkss zou hij door de Oosterparkwijk moeten fietsen, wil hij de snelste route nemen 

naarr zijn klimtraining. Groepen jongeren, zoals die van Danny, bezetten echter bepaalde 

plekkenn in de Oosterparkwijk. De dominantie van een jeugdgroep op bepaalde plekken 

maaktt dat Robert die plekken op zijn route als hun 'privé-plekken' beschouwt en daarom 

lieverr de bus neemt. 

Hoewell ik het begrip 'vrijplaats' en 'openbare ruimte' voor de jeugd kritisch bekijk, 

betekentt dit niet dat ik het idee van de marginalisatie van jeugd in de openbare ruimte als 

juistt accepteer. Deze marginalisatie van jongeren is volgens een aantal auteurs het 

gezamenlijkee effect van enerzijds de verbeelding van jeugd als overlastveroorzakers en 

anderzijdss als kwetsbaar in de openbare ruimte (Sibley, 1995; Valentine, 1996a; 1996b). 

Dee straat behoort niet slechts tot de volwassenenwereld, maar bevat evengoed bijzondere 

plaatsenn voor jongeren (die door henzelf gecreëerd zijn). Zowel volwassenen als jongeren 

beherenn het domein niet in zijn geheel (vgl. Matthews et al., 2000a; Sibley, 2001). Het 

gebruikk van en de ervaring met openbare plaatsen is ambivalent, men zou kunnen spreken 

vann 'thirdspace' (Soja, 2000). Het begrip 'publiek domein' onderkent deze 

tegenstrijdigheid.. Publiek domein houdt juist de ervaring met 'de ander' in — volwassenen 

énn jeugd (vgl. Hajer & Reijndorp, 2001). 

8.66 Besluit 
Inn dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat door jongeren en ouders uiteenlopende 

betekenissenn worden gegeven aan 'de straat'. De manier waarop jongeren en ouders de 

straatt als gevaarlijk, veilig, avontuurlijk, saai en bovenal "gewoon leuk" construeren, is 

nauww verbonden met de wijze waarop het sociaalruimtelijk netwerk vorm krijgt. 

Openbaree ruimte heeft op verschillende manieren betekenis voor jongeren: als plek om 

onderr elkaar te zijn, als publiek domein, als bewegingsruimte en als tussenruimte. Er 

bestaann duidelijke verschillen tussen groepen wat betreft welke betekenis dominant is. 

Grofwegg kan gezegd worden dat de planners, de beschermden en de binnenjongeren de 

straatt met name ervaren als tussenruimte. Het betreft hierbij overwegend meiden. Het 

sociaalruimtelijkk netwerk van de uit-en-diuizers maakt duidelijk dat openbare ruimte voor 

jongerenn ook alle vier de functies inhoudt. Voor de pleiners tot slot, neemt de straat als 

tussenruimtee een minder prominente plaats in. Dit betreft met name jongens met een 

lageree sociaal-economische achtergrond. 

Zowell in de binnenstad als in de buurt heeft de straat betekenis als publiek domein én 

alss plek om onder elkaar te zijn. Deze conclusie nuanceert daarmee de stelligheid waarmee 

dee dichotomie buurt versus binnenstad in onderzoek wordt gehanteerd. De ervaringen en 

zienswijzenn van jongeren geven dus geen aanleiding te veronderstellen dat de binnenstad 

uitsluitendd als publiek domein moet worden bestempeld en plekken om onder elkaar te 

zijnn uitsluitend in de buurt moeten worden gelokaliseerd. Afgezien van de binnenstad en de 
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eigenn buurt zijn er ook andere plaatsen in de openbare ruimte waar jongeren bewust het 
publiekee domein of eikaars gezelschap zoeken en 'bewegen'. 

Inn de bezorgdheid van ouders neemt de straat een bijzondere positie in. Het gaat echter 
tee ver om te stellen dat openbare ruimte categorisch als onveilig wordt gedefinieerd (zie 
hoofdstukk 3). Er is bijvoorbeeld een belangrijk verschil tussen dag en nacht. Overdag 
hebbenn onveiligheidsgevoelens uitsluitend betrekking op plekken met specifieke 
sociaalruimtelijkee kenmerken, zoals het afgelegen liggen, het dicht begroeid zijn, 
verkeersonveiligg zijn en de frequente aanwezigheid van bepaalde groepen 'andere' 
jongeren,, 's Avonds en 's nachts worden veel meer plaatsen als onveilig ervaren. Het 
grootstee gedeelte van de jongeren heeft op deze tijdstippen van de dag zelfs nauwelijks vrije 
bewegingsmogelijkhedenn in de openbare ruimte. Dit is in 'extreme' mate het geval bij de 
beschermden. . 

Bijj ouders uit de (lagere) middenklasse heeft de straat een overwegend negatief imago. 
Ditt komt doordat de openbare ruimte in sterke mate wordt geassocieerd met 
rondhangendee jongeren. 'Nietsdoen', verveling, een negatieve invloed van andere jongeren 
enn het vervallen in risicogedrag horen hier allemaal bij. Deze ouders omschrijven hun 
kinderenn over het algemeen als onschuldig en deugdzaam (zie hoofdstuk 9 en 10). Deze 
representatiee geeft ouders echter weinig vertrouwen dat hun kinderen op straat ook het 
goedee zullen doen en zichzelf kunnen redden. Deze ouders benadrukken eerder dat ze bang 
zijnn dat hun kind slachtoffer kan worden van het gedrag van andere jongeren. Het zijn met 
namee de ontevreden uit-en-thuizers die zich sterk verzetten tegen deze houding van hun 
ouders.. Dit doen ze omdat openbare ruimte voor hen betekent: plaats om onder elkaar te 
zijnn en publiek domein. Dit levert veel conflicten op en leidt er toe dat deze jongeren zich 
heimelijkk onttrekken aan de regels van hun ouders. 

Ouderss uit de lagere sociale milieus hechten over het algemeen geen bijzondere 
betekeniss aan de straat; ze brengen nauwelijks differentiatie aan tussen plekken buitenshuis. 
Dee openbare ruimte is in de belevenis van deze ouders een van de plekken buitenshuis, net 
alss bijvoorbeeld de voetbalclub (zie hoofdstuk 7), die zich aan hun zicht en controle 
onttrekken.. De consequenties hiervan voor de regulering van naschoolse tijdsbesteding is 
genderspecifiek.. Jongens lijken alle vrijheid te hebben buitenshuis en de bewegingsvrijheid 
vann meiden is begrensd tot school en thuis. 

Voorr hoger opgeleide ouders speelt de straat in de sociaalruimtelijke constructie van 
veiligee en onveilige plaatsen een rol als tussenruimte, bewegingsruimte en als publiek 
domein.. In de verhalen van deze ouders is de straat als plek om onder elkaar te zijn vrijwel 
afwezig. . 
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9.. De disco 
Eenn eerst e keer stappe n 

9.11 Inleidin g 
Uitgaann is een bijzondere en spannende vorm van vrijetijdsbesteding. Het uitgaan van 

veertien-- en vijftienjarigen neemt veel verschillende gedaanten aan. Het varieert van een 

feestjee thuis of op school, vrijdagmiddag naar de kroeg, poolen of een filmpje pakken in de 

stad,, dansen in een discotheek, of op een dance-event in de provincie. Bij uitgaan zijn 

uiteenlopendee dingen van belang: muziekstijlen, bekende DJ's of popartiesten, dansen, je 

uitdossenn door middel van kleding, kapsels en make-up, kijken en bekeken worden, 

intimiteit,, drank, softdrugs, pillen of paddo's, maar bovenal vrienden en vriendinnen. 

Voorr veel veertien- en vijftienjarigen, gecontroleerde uit-en-thuizers, beschermden en 

planners,, is uitgaan een nieuwe activiteit, zij zetten hun eerste stappen in 'de disco'. 

Niett alleen voor deze jongeren is het uitgaan een nieuwe en spannende vorm van 

tijdsbestedingg en ruimtegebruik, ook voor ouders is het spannend. De disco is een andere 

plaatss dan het huis, de club en de straat. De disco opent haar deuren als de clubs sluiten, de 

gordijnenn thuis dichtgaan en de straten verlaten zijn. Bovendien wordt deze omgeving 

gekenmerktt door drank- en drugsgebruik. Zeker wanneer het om het oudste kind in het 

gezinn gaat, brengt een bezoek aan 'de disco' bezorgdheid bij de ouders te weeg. Voor 

ouderss is het uitgaan van hun kinderen een 'eerste' stap in het loslaten. 

Dee kenmerken van 'de disco' en uitgaansgebieden, en de onveiligheidsgevoelens van 

ouderss daarover, hebben het gevolg dat het uitgaan beschermd en begrensd wordt. Zoals in 

eenn pedagogisch leerboek 'voor ouders die willen opvoeden én loslaten' te lezen staat: 
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"Sommigee kinderen staan op hun veertiende al te trappelen. Ze zien er zo volwassen uit dat 

zee bij elke club binnenkomen. Daar hoef je als ouder niet meteen in mee te gaan. Hoe 

avontuurlijkk je kind ook is, het kan geen kwaad om jonge pubers beperkingen op te leggen. 

Dee meeste gelegenheden zijn niet toegankelijk voor jongeren onder de zestien. Ook al 

wordtt er niet altijd de hand aan gehouden, het geeft wel aan dat er ook voor de wet een 

grenss wordt getrokken. Bouw het uitgaan van je puber geleidelijk op. Als meteen alles 

mag,, zijn er later ook weinig verrassingen meer" (Akkerman et al., 1999, p. 147). 

Dee strategie van opvoeden én loslaten, wordt door ouders gehanteerd om de 'eerste 

stappen'' van gecontroleerde uit-en-thuizers, beschermden, binnenjongeren en planners, te 

begeleidenn tot zelfstandige, maar veilige 'stappen' van stappers. Plaats, zo beargumenteer 

ikk in dit hoofdstuk, heeft een bijzondere betekenis in dit proces. Niet alleen is de ene disco 

dee andere niet, ook de woonomgeving bepaalt het individuele sociaalruimtelijke netwerk 

vann jongeren. 

Allereerst,, wordt in paragraaf 9.2 het begrip 'disco' gedefinieerd en een indruk gegeven 

vann de verschillende uitgaansvormen en de ruimtelijke spreiding van deze plaatsen over het 

onderzoeksgebiedd (par. 9.2) In paragraaf 9.3 staat de ervaring met en betekenis van de 

discoo door jongeren centraal. De verbeelding van de disco in de verhalen van de ouders en 

dee wijze waarop ouders het uitgaan reguleren, worden in paragraaf 9.4 behandeld. In 

paragraaff 9.S. wordt de aandacht verlegd naar de manier waarop de toegang tot de disco 

binnenn het gezin wordt geregeld. Paragraaf 9.6 ten slotte, geeft conclusies. 

9.22 De disc o als alledaags e plaats ? 
'Dee disco' wordt als metafoor gebruikt voor verschillende uitgaansplaatsen. Onder uitgaan 

wordenn activiteiten verstaan die samen met anderen in semi-openbare plaatsen buitenshuis 

wordenn ondernomen, waar geen direct toezicht van volwassenen is, die met name in de 

avondurenn plaatsvinden en een redelijk informeel karakter hebben. Activiteiten, zoals 

dansen,, poolen, karaoke, samenzijn, loungen en kletsen met vrienden, uit eten, naar de 

filmfilm of het theater gaan. Kenmerken van uitgaan in kroegen, op danceparty's, in 

discotheken,, poolcentra en coffeeshops zijn verder dat het meestal gelegenheden betreft 

diee een drankvergunning hebben en niet toegankelijk zijn voor jongeren onder de zestien. 

Hett zijn plaatsen waarin alcohol en drugs worden gebruikt en waarin, omdat de kans 

bestaatt dat bezoekers ruzie krijgen en geweld gebruiken, uitsmijters, videobewaking en 

metaaldetectorenn aanwezig zijn. 

Dee definities van de disco en uitgaan, worden niet al te strikt gehanteerd. Ten eerste 

blijktt uit de interviews dat uitgaan voor tieners uiteenlopende betekenissen heeft. Voor een 

aantall meiden heeft bijvoorbeeld met leeftijdgenoten winkelen op koopavond in de stad de 

betekeniss van uitgaan. Voor anderen is uitgaan uitsluitend verbonden met disco's en 

kroegen.. Ten tweede, omdat voor een grote groep veertien- en vijftienjarigen het huis een 

belangrijkee plaats is om feest te vieren. De garagesoos (hoofdstuk 6), maar ook de 

woonkamer,, bieden op bepaalde tijden, de ruimte om 'uit te gaan'. Ten derde, omdat het 

tijdstipp van uitgaan varieert. Uitgaan kan ook, én voor sommige groepen juist, in de 

middagurenn plaatsvinden. Ten vierde, zal er blijken dat uitgaan voor sommige veertien- en 
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vijftienjarigenn — vooral de beschermden — iets van haar informele karakter verliest doordat 
hett gepland is. 

9.2.11 Stappers , gecontroleerd e urt-en-thulzer s én.. . 
Kimm leeft voor het 'stappen'. Voor haar gevoel zit ze de week uit totdat het weer weekend 
iss en ze met haar vrienden en zus uitgaat in Disco-Dancing Pruim in Zevenhuizen. Ze 
brengtt veel tijd door buitenshuis in een lokale bar en in een snackbar. Formeel 
georganiseerdee activiteiten heeft ze eigenlijk niet. Het sociaalruimtelijk netwerk van Kim is 
daaromm beschreven als het profiel van een 'stapper'; de stappers zijn een kleine groep 
binnenn de zelfstandige pleiners (zie hoofdstuk 5). 

Behalvee dat van Kim wordt ook het sodaalruimtelijk netwerk van Danny getypeerd 
doorr uitgaan. Elk weekend gaat hij stappen, maar niet zoals Kim in een grote discotheek op 
hett platteland. Danny woont in de Oosterparkwijk, waar het uitgaan begint. Eerst gaat hij 
naarr Het JOP in de buurt, vertelt hij, om zijn kameraden te ontmoeten en een biertje te 
drinken.. Vervolgens lopen ze soms met een groepje nog even langs de speeltuinvereniging 
omm bij de disco te kijken. Zijn vader werkt hier achter de bar, dus dat is een goede 
gelegenheidd om even aan te wippen. De groep trekt tegen middernacht verder richting het 
centrum,, waar ze ook anderen ontmoeten. In de binnenstad gaat hij meestal naar De Drie 
Gezusters.. Ze lopen wat op straat rond en als er een leuk 'event' is gaan ze ook wel eens 
naarr een discotheek. Eigenlijk houdt hij meer van het café. Het liefste hangt hij aan de bar 
inn een klein zaaltje, waar trance en house wordt gedraaid. 

Niett alleen stappers, maar ook Naomi, een gecontroleerde uit-en-thuizer, vindt de 
discotheekk en leuke barretjes de geschiktste plekken voor jongeren van haar leeftijd. Af en 
toee gaat ze naar feesten in een jeugdclub in het dorp, maar het liefst gaat ze naar discotheek 
dee Kruisweg in Marum. Naomi gaat echter niet ieder weekend op stap. Haar ouders vinden 
datdat niet goed. Dit is een belangrijke reden waarom haar profiel niet meer kenmerken van 
hett profiel van de stappers heeft en omschreven is als ontevreden uit-en-thuizers. 

Mett name het profiel van een kleine groep stappers en een aantal gecontroleerde uit-
en-thuizers,, zo werd in hoofdstuk 5 zichtbaar, wordt gekenmerkt door uitgaan. Behalve in 
dee profielen van de stappers en gecontroleerde uit-en-thuizers, zijn in de andere 
sociaalruimtelijkee profielen ook uitgaansplaatsen opgenomen, zij het op een kleinere schaal. 
Bovendienn betreft het uitgaan in deze profielen relatief meer feestjes bij jongeren thuis en 
opp school, die tevens gekenmerkt worden door bescherming (toezicht van een volwassene 
enn begeleide mobiliteit) en organisatie (in tijd en ruimte vastgelegde afspraken). Het huis 
enn de school zijn wezenlijk andere omgevingen dan de kroeg en de discotheek. 

Uitt deze summiere typering van de profielen op het punt van uitgaan blijkt dat de 
benamingg 'disco' voor veel verschillen (fysieke, sociale en symbolische) kan staan, maar 
ookk zijn er overeenkomsten bij de hantering van het begrip. Onder de noemer 'disco' 
vallenn verschillende plaatsen. Het bezoeken van een café, van een discotheek, van feestjes 
thuiss of op school, van de bioscoop en ten slotte van georganiseerde party's in speciale 
jongerenontmoetingsplaatsen,, onderscheid ik in vijf categorieën. 

Zoalss uit tabel 9.1 blijkt, komt iets minder dan de helft van de geënquêteerde jongeren 
well eens in een café of poolcentrum; hetzelfde geldt voor de discotheek. Ruim de andere 
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helftt komt niet of bijna nooit op deze uitgaansplaatsen. Eenderde van de jongeren zegt één 

keerr per maand of vaker naar een café of poolcentrum te gaan; hetzelfde geldt voor de 

discotheek.. Opvallend is dat van de jongeren die op deze plekken uitgaan een behoorlijke 

groepp geregeld, vaker dan drie keer per maand, tijd in deze omgevingen doorbrengt. Van 

dee groep die wel eens naar het café gaat, gaat veertig procent vaker dan drie keer per 

maand.. Van de groep die wel eens naar de discotheek gaat, gaat 26 procent vaker dan drie 

keerr per maand. 

Kortom,, er is een grote groep veertien- en vijftienjarigen die bijna nooit uitgaat in een 

café,, poolcentrum, of discotheek, een groepje tieners die hier minder dan maandelijks 

komt,, en een groep die hier minimaal maandelijks vertoeft. Tot de laatste twee groepen, 

behorenn een aantal gecontroleerde uit-en-thuizers en de stappers. In hoofdstuk 5 tot slot, 

bleekk reeds dat deze uitgaansplaatsen vaker bezocht worden door vijftienjarigen dan door 

veertienjarigenn en meer door vmbo-leerlingen dan door havo/vwo-leerlingen. Wat betreft 

hett bezoek aan de discotheek kan hierbij opgemerkt worden dat deze vaker wordt bezocht 

doorr de jongeren buiten de stad. Van de stedelijk jongeren gaat 13 procent 1 keer per 

maandd of vaker uit in een discotheek; van de jongeren uit respectievelijk 

plattelandssuburbanee omgevingen en uit rurale woonmilieus betreft dit eenderde212. 

Tabell  9.1 Frequentie van uitgaan naar soort uitgaansplekken (N=489) 

Bioscoop p 
Feestjee op school of thuis 
Café,, poolcentrum, etc. 
Discotheek k 
JOP,, jeugdsoos 

Zeldenn of nooit 

N N 
11? ? 
105 5 
282 2 
266 6 
359 9 

% % 
24 4 
22 2 
59 9 
55 5 
75 5 

Minderr dan 1 
keerr per 
maand d 

N N 
238 8 
178 8 
54 4 
71 1 
25 5 

% % 
49 9 
37 7 
11 1 
15 5 
5 5 

1-22 keer per r 
maand d 

N N 
122 2 
145 5 
67 7 
87 7 
38 8 

% % 
25 5 
30 0 
14 4 
18 8 
8 8 

544 keer per r 
maand d 

N N 
6 6 

29 9 
39 9 
39 9 
23 3 

to to 
1 1 
6 6 
8 8 
8 8 
5 5 

Meer r dann 4 
keerr per 
r r 

N N 
3 3 

20 0 
36 6 
17 7 
32 2 

naand d 
% % 
i i 
4 4 
8 8 
4 4 
7 7 

N N 
4Ö6 6 
477 7 
478 8 
480 0 
477 7 

Totaal l 

% % 
iöo o 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 

Dee uitgaansactiviteiten van veel veertien- en vijftienjarigen beperken zich tot een 

bezoekk aan schoolfeesten, klassenavonden, verjaardagfeesten en een bezoek aan de 

bioscoopp in combinatie met een bezoek aan McDonalds. 'Feesten op school of thuis' zijn 

voorr een grote groep vormen van tijdsbesteding. Evenwel is dit voor één vijfde deel van de 

jeugdd niet het geval. Zevenendertig procent van de jongeren geeft aan minder dan 

maandelijkss een feestje te hebben. Dertig procent heeft één a twee keer per maand een 

feestjee en tien procent heeft vaker een feestje. 

Verjaardagsfeestenn en klassenfeesten vinden doorgaans thuis plaats. Schoolfeesten 

wordenn zowel georganiseerd in de school als in een café of discotheek in de omgeving van 

dee school. Deze (school)feesten worden eigenlijk door alle jongeren bezocht, er zijn geen 

opvallendee verschillen zichtbaar in de sociale identiteiten: sekse en sociaal-economische 

status. . 

Eenn blik op een andere uitgaansplek, 'de bioscoop', laat zien dat dit voor een grotere 

groepp jongeren een bekende plaats is. Desalniettemin gaat een kwart van de jongeren 

2n2n N=489, Chi-kwadraat toets: Sign. .000. Terwijl verschillen tussen jongeren wat betreft het 
opleidingsniveauu en discotheekbezoek zichtbaar blijven, blijft ook de sterkte van het verband tussen woonmilieu 
enn discobezoek zichtbaar en significant bij het constant houden van de variabele: opleiding kind. 
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zeldenn of nooit naar de film. De helft van de jongeren gaat minder dan één keer per maand 

enn een kwart minimaal maandelijks naar de bioscoop. 

Dezee relatief grote groep jongeren die zo nu en dan naar de film gaat, is echter niet 

homogeen.. In hoofdstuk 5 is beschreven dat havo/vwo-leerlingen en meiden vaker naar de 

bioscoopp gaan dan vmbo-leerlingen en jongens. Bovendien betreft het vaker jongeren die in 

dee stad wonen, dan jongeren die buiten de stad wonen. Van de stedelijke jongeren gaat 42 

procentt 1 keer per maand of vaker naar de bioscoop. Van de jongeren uit de andere 

woonmilieuss bedraagt dit een kwart 

Tenn slotte, in verschillende buurten in jongerenontmoetingsplekken, of buurtcentra 

wordenn feesten georganiseerd voor de jeugd. Deze plaatsen worden door een kwart van de 

jongerenn bezocht. De jongeren die deze uitgaansplek wel eens bezoeken, doen dat met 

enigee regelmaat. Twintig procent komt hier namelijk minimaal maandelijks. Het betreft tot 

slot,, met name jongeren buiten de stad. 

Dee onderscheiden profielen en de beschreven frequenties van het bezoek van verschillende 

uitgaansplaatsen,, maken duidelijk dat 'de disco' slechts voor een kleine groep veertien- en 

vijftienjarigenn een enigszins alledaagse — wekelijkse — plaats is. Dit zijn de stappers en een 

aantall gecontroleerde uit-en-thuizers. Bovendien verschilt de frequentie van uitgaan naar 

soortt plek. 

9.2.22 De woonomgeving en de disco 
Discotheken,, cafés, coffeeshops, bioscopen en jongerenontmoetingsplekken bevinden zich 

niett evenredig verspreid in de ruimte. Het stadscentrum van Groningen wordt gekenmerkt 

doorr een groot aantal en een grote diversiteit aan uitgaansgelegenheden. De andere 

gebiedenn hebben wat dit betreft minder te bieden aan de jeugd, hoewel het platteland rond 

Leekk verschillende discotheken herbergt. 

Alhoewell aanwezig in het gehele stadscentrum van Groningen, zijn de meeste 

etablissementenn gesitueerd in de omgeving van de Grote Markt, Peperstraat en Poelestraat, 

mett uitwaaiers in verschillende richtingen (onder andere: Kromme Elleboog, Schuitendiep, 

Zuiderdiep,, Vismarkt, Visserstraat en omgeving). In dit gebied bevinden zich een aantal 

grotee discotheken, kleinere clubs, cafés, coffeeshops, bioscopen en poolcentra. De cafés 

diee door middelbare scholieren bezocht worden, bevinden zich met name aan de Grote 

Markt.. De Drie Gezusters, De Grote Griet en de Blauwe Engel zijn de bekendste. De Drie 

Gezusterss lijkt op het eerste gezicht een 'gewone' kroeg. Achter de oude gevel gaat echter 

eenn labyrint van grote en kleine zalen schuil. Je vindt er het bruine café, intieme 

loungehoeken,, drukke dansvloeren en een hightech sportcafé met immense 

televisieschermen. . 

Ookk buiten het centrum van Groningen zijn cafés en coffeeshops te vinden, zoals in de 

OosterpaTkwijk.OosterpaTkwijk. In deze buurt zijn verder een buurtcentrum, een speeltuinvereniging en een 

jongerenontmoetingsplekk (Het JOP), waar dance-events en andere activiteiten voor de 

jeugdd worden georganiseerd. Terwijl de speeltuinvereniging vooral voor kinderen en jonge 

tienerss activiteiten organiseert, is Het JOP uitsluitend voor jongeren bedoeld en niet voor 

N=489.. Chi-kwadraat toets, signf. .015. 
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kinderen.. In Het JOP komt trouwens ook een groep oudere jongeren van in de twintig (De 

Haanetal . ,, 1998). 

DeDe Wijert-Zuid, de derde onderzoekslocatie in de stad Groningen, is een wijk met 

voornamelijkk een woonfunctie. Er zijn geen cafés, coffeeshops, enzovoorts. 

Inn de suburbane gemeente Leek is een klein aantal uitgaansgelegenheden, die echter in 

hett niet vallen bij die van het stadscentrum van Groningen, ook wat diversiteit betreft. In 

dee centrumstraat bevinden zich een aantal cafés en een snackbar. Verder zijn er twee 

jongerencentra.. Eén keer per jaar is er een feestweek in Leek. In deze week staat heel Leek 

inn het teken van uitgaan. 

Inn de omgeving van Leek en de dorpen zijn verschillende discotheken gesitueerd. In 

Zevenhuizenn ligt Disco-Dancing Jan Pruim, in Roden ligt Discotheek Klaas Pruim — de 

eigenaarr is een zoon van de eerste - en in Marum tot slot is De Kruisweg gesitueerd. Dit 

zijnn drie grote discotheken met verschillende zalen en muziekstijlen, die in de wijde 

omgevingg naamsbekendheid genieten. In Roden is daarnaast een kleinere gelegenheid, Bar-

Dancingg Looks. In Looks worden in schoolvakanties schoolfeesten gegeven en aan het einde 

vann het schooljaar wordt er een L.S.D-feest (Laatste School Dag) gehouden. Ook Roden en 

Zevenhuizenn hebben hun eigen feestweek, waarin 24 uur per dag de mogelijkheid wordt 

gebodenn uit te gaan. 

9.33 De betekenis van de disco voor jongeren 
Alhoewell de disco geen alledaagse plaats is, is het voor jongeren die uitgaan, of dit nu 
sporadischh is of vaak, een plaats die zeer gewaardeerd wordt. In deze paragraaf staat de 
betekeniss van de disco voor stappers, zoals Kim en Danny en voor de jongeren uit de 
anderee profielen, centraal. Achtereenvolgens wordt stilgestaan bij: uitgaan als avontuurlijke 
activiteit,, de identiteit van de disco, formalisering en organisatie van het uitgaan en het 
gebruikk van alcohol en softdrugs. 

9.3.11 Het avontuu r 
Veell jongeren, gevraagd naar 'spannende' en 'heel leuke' activiteiten, noemen het 

bezoekenn van de disco. Het betreft zowel stappers (zelfstandige pleiners), als 

gecontroleerdee uit-en-thuizers, als beschermden. De wijze waarop jongeren over uitgaan 

enn uitgaansplekken praten, kenmerkt zich door enthousiasme. Meiden beginnen sneller te 

pratenn en meer te vertellen als ze het onderwerp 'uitgaan' introduceren. Dit geldt echter 

niett voor de vertelstijl van stappers. De reden moet gezocht worden in het feit dat uitgaan 

voorr hen een meer alledaags karakter heeft dan voor de andere groepen. 

Tevenss wordt duidelijk dat uitgaan wordt ervaren als een terrein ten aanzien waarvan 

restrictiess gelden. Bij het uitten van waardering voor uitgaan, wordt door een groep 

tegelijkk opgemerkt dat het niet (vaak genoeg) mag. Hun ouders staan het niet toe of het 

wordtt bemoeilijkt doordat er geen geschikte uitgaansvoorzieningen zijn in de nabijheid van 

dee woning. Sowieso speelt geld een rol. Uitgaan wordt door de jongeren als duur ervaren. 

Uitt de enquête blijkt dat de discotheek en het café relatief vaak boven aan de lijst staan van 

voorzieningenn die men mist in de eigen buurt. 
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Dee ingeperkte zelfstandige bewegingsvrijheid wat betreft het uitgaan wordt met name 

gevoeldd door een groep ontevreden meiden binnen de gecontroleerde uit-en-thuizers. 

Maarr ook andere jongeren zouden graag over meer zelfstandigheid op dit terrein 

beschikken.. De invloed van de woonomgeving is hier duidelijk zichtbaar. Voor jongeren uit 

dee dorpen, maar ook uit Leek en de buitenwijk De Wijert, zijn de voorzieningen minder 

toegankelijk. . 

Sabinee woont vlakbij de uitgaansgelegenheden in het centrum van Groningen, ze is wel 

eenss uit geweest met haar oudere zus en zou graag vaker uitgaan. Dit mag echter niet van 

haarr ouders omdat ze te jong is, vertelt ze. Voor een leeftijdgenootje uit Leek ligt het 

ietwatt anders. Behalve dat haar ouders haar te jong vinden, bemoeilijkt de reisafstand 

deelnamee aan het uitgaansleven. Interessante cafés en discoteken bevinden zich namelijk in 

Rodenn en niet in Leek zelf. Het fietspad naar Roden voert door bossen, waardoor de route 

volgenss haar ouders te gevaarlijk is voor een meisje van haar leeftijd, vertelt ze. 

Waaromm is uitgaan een leuke en avontuurlijke activiteit? Uitgaan is een activiteit die veelal 

inn de avonduren plaatsvindt, hoewel ruim een kwart van de jongeren aangeeft de laatste 

keerr overdag in plaats van 's avonds naar de bioscoop of een café te zijn geweest. Uit de 

enquêtee blijkt dat dit voor 30 procent van de jongeren die wel eens naar de bioscoop gaan 

enn voor 25 procent van de jongeren die wel eens naar het café gaan, geldt. Dit zijn 

beschermden,, maar ook gecontroleerde uit-en-thuizers (jongeren buiten de stad). 

Alss jongeren wel 's avonds uitgaan, is het vaak al nacht voordat ze thuis zijn. Bijna 

driekwartt van de geënquêteerde jongeren zegt de laatste keer na middernacht te zijn 

thuisgekomen.. De helft van hen kwam na twee uur 's nachts thuis. Dat 'uitgaan' een 

avondactiviteitt is maakt het dan ook extra spannend: 

Sanne::  Maar spannend... Nou, de schoolfeesten en zo, dat is natuurlijk 's avonds! Dat vind ik altijd wel 
heell leuk en spannend ook soms. Wat gaat er gebeuren enzo, met welke jongens ga ik dansen! (Meisje, 
hogeree sociaal-economische status, Oosterparkwijk). 

Hett citaat van Sanne laat zien dat bij uitgaan het om meer dan het tijdstip waarop gaat. 

Hett is bij uitstek een sociale gebeurtenis en een plek waar het onverwachte kan gebeuren. 

Bovendienn is de disco een domein van intimiteit. Sanne geeft aan dat ze het spannend vindt 

mett welke jongens ze zal gaan dansen en "wat gaat er gebeuren enzo" verwijst naar hoop op 

hett onverwachte. Verder is het interessant wat vrienden en vriendinnen op die avond doen. 

Mett wie gaan zij dansen en zoenen, welke kleren dragen ze, enzovoorts. 

Niett alleen vrienden, maar ook juist andere groepen maken van de disco een 

avontuurlijkee omgeving. Het is een plek waar men, meer dan in de club en thuis, in 

aanrakingg komt met andere leefstijlen. De disco fungeert als schouwtoneel, waar men naar 

anderenn kan kijken en bekeken kan worden en is in deze zin 'een ervaring met publiek 

domein'. . 

Dee voornaamste betekenis van de disco is die van 'toffe' ontmoetingsplaats: 

R:R: Ik vind het tof als je gewoon net zo'n feest hebt als het schoolfeest. Dat je met kinderen uit Beijum, die 
hierr in de buurt heel veel kinderen kennen... en gewoon vrienden van school erbij en gewoon je 
vriendinnenn erbij en dan gewoon bij elkaar. Ja, je leert elkaar dan ontmoeten (Meisje, lagere sociaal-
economischee status, Oosterparkwijk). 
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Hett is een omgeving waar je 'informeel' andere mensen leert kennen en onder elkaar kunt 

zijnn zonder direct toezicht van ouders. Waar eenderde van de geënquêteerden aangeeft 

minimaall maandelijks uit te gaan in een bar of discotheek, geeft deze groep tevens aan dat 

'dee disco' een plaats is waar men doorgaans vrienden ontmoet. 

Hett is meer dan de andere plaatsen een domein waar verschillende domeinen samen 

komen.. Een zelfstandige uit-en-thuizer uit de Oosterparkwijk, vertelt dat ze het belangrijk 

vindtt dat op een feest verschillende groepen "kinderen", die ze uit verschillende 

omgevingenn kent, bij elkaar komen. Naast de vrienden uit de buurt ("die hier veel kennen" 

verwijstt naar de eigen vriendengroep in de buurt) ziet ze graag vrienden die ze kent uit een 

anderee omgeving, zoals de "kinderen uit Beijum", "vrienden van school" en "gewoon je 

vriendinnen",, hier zitten vriendinnen tussen die ze nog van de lagere school kent. 

9.3.22 Identiteit en leefstijl 
Alhoewell het uitgaan in algemene zin door een grote groep tieners gewaardeerd wordt, is 

dee ene disco de andere niet. Het is belangrijk dat de disco past binnen het persoonlijke 

sociaalruimtelijkee netwerk of leefstijl. Door hun leeftijd, is de keuze voor jongeren echter 

beperkt.. Niet alleen komen ze onder de zestien jaar niet zomaar overal binnen, ze genieten 

tevenss geen volledige bewegingsvrijheid door 'de stem' van hun ouders daarin (par. 9.3.1). 

Lokalee cafés en jongerenontmoetingsplaatsen zijn daarom van groot belang, ongeacht de 

identiteit.. Idealiter voldoet een disco aan de juiste eisen wat betreft bezoekers, leeftijd (niet 

tee oud), muziek, de afwezigheid van 'controlerende' volwassen, de mogelijkheid voor 

alcohol-- of juist softdrugsgebruik. 

Hett volgende meisje plaatst kanttekeningen bij de lokale disco-avonden die zij bezoekt 

inn het nabijgelegen clubgebouw van de speeltuinvereniging in de Oosterparkwijk: 

R:R: Ja, de disco, maar dat moet gewoon leuk zijn. Het is niet altijd even leuk. Het is soms hartstikke saai 
mett muziek... dan moet je een disco hebben met muziek voor kinderen van onze leeftijd, maar dan wordt 
err soms ook muziek gedraaid waarvan je denkt: wat is dit? Is dit voor oudere mensen, of is dit voor ons? 
(Meisje,, lagere sociaal-economische, Oosterparkwijk). 

Bijj deze disco-avonden zijn volwassenen uit de buurt aanwezig. De volwassenen 

organiserenn de feesten in de jeugdclub en hebben het onderling erg gezellig met elkaar, wat 

uitt andere interviews blijkt. Deze bemoeienis van volwassenen wordt niet altijd 

gewaardeerd,, gezien de ergernis over de muziekkeuze. 

Hett belang van de identiteit van de plaats en de verschillen die er wat dit betreft tussen 

plaatsenn zijn, worden ook duidelijk uit het verhaal van de uit-en-thuizer Sabine. Sabine 

zoalss gezegd gaat niet zo vaak uit, maar vindt het wel erg leuk. Ze vertelt hier vol 

entfiousiasmee over: 

I:I:  Ga je wel eens uit of naar een feestje? 

SdblnS:SdblnS: Ja, ik ben laatst met mijn zus uit geweest in de stad en ik ga wel eens naar feestjes van mijn 
vriendinnenn toe. Of haar vriendin geeft dan een feest en dan vraagt ze of ik mee mag. Ik ben ook wel eens 
naarr Jampot geweest, maar die man die dat altijd doet, die kennen we ook, dat is een collega van mijn 
vader.. En die brengt ons altijd ook weer veilig thuis en anders zou dat niet mogen. Ik mag ook niet alleen 
dee stad in. Wel met mijn zus en een hele groep, dat vertrouwen mijn ouders wel, dan mag ik ook mee. 
Maarr omdat ik nog heel jong ben, ik ben nog maar veertien. 

/:: En toen je laatst mee ging naar de stad, wat heb je toen gedaan? 

Sabine:Sabine: We zijn naar de Drie Gezusters geweest en naar de Blauwe Engel. Het was héél druk en héél warm, 
maarr het was wel gezellig met z'n allen. 

278 8 



DEE DISCO 

I:I:  Wat vind je leuker, de Drie Gezusters of de Blauwe Engel? 

Sabine:Sabine: De Drie Gezusters! Want daar is het minder druk, je staat niet helemaal zo op elkaar. In de Blauwe 
Engell daar krijg je allemaal bier over je heen gegooid en mensen die je raar aankijken. In de Drie Gezusters 
ziee je ook wat meer, het is gezelliger, een leukere sfeer (Sabine, middenklasse, Oosterparkwijk). 

Sabinee heeft duidelijk een voorkeur voor de Drie Gezusters boven de Blauwe Engel. 

Dee avontuurlijke identiteit van uitgaansgelegenheden kan ook een andere omslaan. 
Hoewell ze vol enthousiasme spreekt over het uitgaan en het een avontuur vindt, is het 
avontuurlijkee soms ook bijna onveilig. Haar verhaal interpreterend, is de Blauwe Engel 
helemaall niet zo leuk als haar enthousiasme in eerste instantie doet vermoeden. De "sfeer" 
iss er eigenlijk niet zo leuk, je krijgt "allemaal bier over je heen gegooid" en er zijn "mensen 
diee je raar aankijken". Door de Blauwe Engel te identificeren met "mensen die je raar 
aankijken",, distantieert Sabine zich van deze 'anderen' en het 'daar' en construeert ze de 
Driee Gezusters als het ware als het 'hier' (vgl. Robinson, 2000). Het verhaal van Sabine is 
niett uniek, in die zin, dat ook in de verhalen van een aantal andere jongeren die 
overwegendd over de disco als spannende en leuke omgeving praten, het avontuurlijke aan 
hett onaangename raakt. 

Dee identiteit van de disco is verder ruimtelijk gedefinieerd. Petra, een beschermde van 
hett platteland, die de zaterdag na het interview met haar vriendin naar de lokale discotheek 
dee Kruisweg zou gaan — alleen wist haar moeder dit nog niet — karakteriseert uitgaan op 
basiss van ruimte en onveiligheid: "Groningen is gevaarlijk en "Pruim is een drugstent". De 
Kruiswegg in Marum ziet ze daarentegen als geschikte gelegenheid. Het is opnieuw door de 
wijzee waarop ze anderen en andere plaatsen, die bovendien verder weg gesitueerd zijn, als 
onveiligg definieert dat de 'bekende' en dichtstbijzijnde plaats, in dit geval de Kruisweg, als 
geschiktt en veilig wordt geconstrueerd. In De Kruisweg komen leeftijdgenoten en mensen 
uitt de woonomgeving. In Pruim komen oudere jongeren en 'vreemden'. 

Kim,, de stapper, gaat, zoals reeds duidelijk werd, juist elk weekend naar Pruim in 
Zevenhuizen.. Geen haar op haar hoofd die er aan denkt om naar De Kruisweg te gaan "dat 

isis een tent voor boeren", waar bovendien "kinderen" komen. Kim is inderdaad een jaar ouder 
dann Petra en de betekenis van een jaar is op deze leeftijd voor de frequentie en bekendheid 
mett uitgaan groot, maar het belangrijkste is dat de vriendengroep van Kim niet naar De 
Kruiswegg gaat en de beste vriendin van Petra wel. Een dorpsgenootje van Petra, dat zich 
nett als Kim liever niet met 'de boeren' van De Kruisweg vereenzelvigt, gaat samen met 
haarr vrienden naar Pruim. In de schoolklassen in Leek ontstaan, doordat men zich van 
elkaarr distantieert onder andere op basis van de identiteit van de discotheek, scheidslijnen 
tussenn vriendengroepen. 

Dee beperkte keuzemogelijkheden en de uiteenlopende smaak van tieners, worden door de 

horeca-eigenarenn aangegrepen om een flexibele ruimtelijke identiteit te creëren. Door de 

ruimtee op te delen in verschillende compartimenten, elk met een eigen uitstraling, kunnen 

zeerr uiteenlopende groepen zich er tegelijkertijd vermaken. 

Inn Disco Dancing Jan Pruim in Zevenhuizen bijvoorbeeld,, is dit concept toegepast. 

Iederee plaats in de discotheek heeft een eigen identiteit. De kasteelzaal, waar maar liefst 

12000 personen in kunnen, wordt gekenmerkt door een spectaculaire lasershow, top-40 

muziek,, Dj's en live optredens. In de feestweek in augustus 1999 waren er bijvoorbeeld 
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optredenss van BL0F, De Kast, Normaal, Anouk en Volumia. De Disco is de centrale zaal 

wordtt gekenmerkt door de aanwezigheid van een grote bar en vide en door verschillende 

muziekstijlenn zoals, trance, club, house en R&B. Verder is er een countrybar met 

saloonuitstraling,, waar long neck biertjes de sfeer van het 'wilde westen' oproepen. Het 

Hollandsee café doet denken aan een oude bruine kroeg, waar veel Nederlandstalige muziek 

wordtt gedraaid. De Cairo-bar is uitgevoerd in blauw en er hangt een mystieke sfeer. In de 

'vrijgezellenbar'' wordt met name 'eighties'- en 'nineties'-muziek gedraaid; spiegelballen 

creërenn een Saterday Nightfever image. Dan is er nog een rockbar, waar rock en heavy 

metall worden gedraaid. 

Tott slot valt uit de verhalen van jongeren op te maken dat het uitgaan een activiteit is die 
verderr gaat dan het moment waarop het uitgaan zelf plaatsvindt en die niet beperkt blijft 
tott één fysieke plek. Jongeren teren de hele week op het weekend. 'De disco' verweeft 
zichh op deze manier met andere plaatsen uit het sociaalruimtelijk netwerk. Dit geldt voor 
stapperss en enthousiaste gecontroleerde uit-en-thuizers die regelmatig uitgaan. 
Gebeurtenissenn die in het weekend hebben plaatsgevonden, blijven voortleven doordat ze 
inn de tijd daarna onderwerp van gesprek zijn. Internetsites van de discotheken, met 
'chatrooms'' — webplekken waar je met bezoekers contact onderhoudt — en 'party pies' -
foto'ss die wekelijks in de discotheken gemaakt en op het internet gezet worden — 
stimulerenn dit. 

9.3.33 Informele of formele tijdsbesteding? 
Uitgaann wordt in onderzoek als informele activiteit gezien. Hoe informeel en 

ongeorganiseerdd is uitgaan echter voor veertien- en vijftienjarigen? Voor de stappers — 

Dannyy en Kim - is uitgaan een informele activiteit te noemen. Uit het verhaal van Kim 

blijktt al wel dat het uitgaan enige organisatie vergt. Kim woont in Leek en de discotheek is 

inn Zevenhuizen. Om hier te komen moet de vriendengroep altijd regelen dat iemand hen 

will brengen en halen; in dit opzicht zijn ze altijd afhankelijk van de hulp van ouders. 

Dezee organisatie is een belangrijk onderwerp in de verhalen van beschermden en een 

aantall gecontroleerde uit-en-thuizers. Beschermden, zoals Annemieke en uit-en-thuizers 

zoalss Sanne, hebben af en toe een feestje. De datum, het tijdstip en de plaats van de feestjes 

liggenn van tevoren vast. En zoals duidelijk werd in hoofdstuk 5, worden de beschermden 

eigenlijkk altijd gebracht en gehaald door ouders als ze 's avonds activiteiten ondernemen. 

Hett uitgaan vergt van deze groep organisatie en bovendien zijn er niet zelden ouders 

aanwezigg bij de feestjes. 

Ookk 'plaats' krijgt op deze manier een verschillende betekenis in de sociaalruimtelijke 

netwerkprofielen.. Stappers — in het geval van Danny is dit goed zichtbaar - bezoeken 

tijdenss het uitgaan verschillende plaatsen zowel in de buurt als buiten de buurt. Het exacte 

verloopp van de avond is niet van tevoren gepland. Overigens zit er in het uitgaan wel een 

patroon,, dat langere tijd gevolgd wordt en af en toe wordt bijgesteld afhankelijk van de 

veranderendee identiteit van uitgaansplaatsen. 

Inn de profielen van de beschermden, van een aantal planners en een groep 

gecontroleerdee uit-en-thuizers (inclusief de ontevreden uit-en-thuizers) staat de locatie van 
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tevorenn vast en is er geen sprake van bezoek aan meerdere plekken op een avond. Dit 

betreftt vooral de sociaalruimtelijke netwerken van meiden, meer dan die van jongens. 

Eenn stedelijke leefomgeving maakt een informeel sociaalruimtelijk netwerk, waarin 

verschillendee plaatsen worden bezocht, mogelijk. Hier zijn verschillende 

uitgaansvoorzieningenn geconcentreerd aanwezig. 

Overr het algemeen genomen moeten jongeren uit plattelandsgebieden grotere 

afstandenn afleggen voor een feestje, discotheek of bioscoop. In Leek en de directe 

omgevingg zijn geen bioscopen, hiervoor gaat men naar Groningen. De afwezigheid van 

voorzieningenn zoals een bioscoop in de nabijheid van de woning betekent dat jongeren 

buitenn de stad minder vaak de bioscoop bezoeken214. Uit hoofdstuk S blijkt dat jongeren uit 

dee stad beduidend vaker naar de bioscoop gaan. In de stad is daardoor geen sprake van 

significantee klassenverschillen tussen de bioscoopbezoekers. 

Tochh zegt de directe aanwezigheid van voorzieningen niet altijd iets over de frequentie 

vann het gebruik. Terwijl discodieken ontbreken in Leek en ze ook in het buitengebied niet 

voorr alle jongeren direct om de hoek gelegen zijn, gaan van deze jongeren (uit Leek en de 

dorpen)) meer jongeren uit in disco's dan van hun leeftijdgenoten uit de stad. 

Niett alleen doen er zich verschillen voor tussen jongeren wat het uitgaan zelf betreft, 

ookk de manier waarop ze zich naar de disco en feestje van school of vrienden verplaatsen 

zijnn verschillend zo bleek uit hoofdstuk 5 en bijlage VI. Iets meer jongeren van het 

plattelandd dan uit suburbane omgevingen en de stad gebruiken de auto bij een bezoek aan 

eenn discotheek. Het betreft overigens meer meiden dan jongens die gebracht en/of gehaald 

wordenn met de auto. Wat betreft feestjes valt ten slotte op dat het met name jongeren met 

eenn hogere sociaal-economische achtergrond zijn die gebracht en gehaald worden (bijlage 

VI). . 

9.3.44 Drank , drug s en uitgaa n 
Mett noties 'uitgaan' en 'jong-zijn' worden vaak activiteiten als drinken en het gebruik van 

drugss verbonden. In hoeverre drinken de veertien- en vijftienjarige jongeren alcohol en 

gebruikenn zij drugs? 

Voorr de stappers hoort alcohol bij uitgaan. Ook voor de ontevreden uit-en-thuizers is 

ditt het geval. Als zij uitgaan drinken ze bier, maar vooral mixdrankjes als Pasoa-jus, Bacardi 

Breezerss of Feigling zijn populair. Van de jongeren uit de overige profielen die wel eens 

eenn feestje hebben, is het beeld minder eenduidig. Een grote groep heeft duidelijk geen 

interessee in het drinken van alcohol, bij anderen begint de interesse te komen. Annemieke 

enn Sanne representeren de gespletenheid. Beiden zijn het meiden die een bepaalde mate 

vann regulatie kennen. Waar Annemieke geheel niet taalt naar alcohol, is Sannes interesse 

gewekt. . 

2144 Tevens lijkt dit zich direct te vertalen in de wijze waarop men zich vervoert. Gevraagd naar het vervoer bij 
hett laatste bioscoopbezoek, gaf 54 procent aan met het openbaar vervoer gegaan te zijn, 19 procent met de auto 
enn 24 procent met de fiets. Het zijn de jongeren die niet in Groningen wonen, die gebruik maken van het 
openbaarr vervoer als ze naar de bioscoop gaan; de jongeren uit de stad gaan op de fiets. 
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Sannee gaat af en toe naar een feestje van vrienden of van school, waar bepaalde type 

jongerenn drank mee naar binnen smokkelt. In de zomervakantie is ze voor het eerst naar de 

discoo geweest. Hier heeft ze voor het eerst iets gedronken: 

/:: En, ben je wel eens in aanraking gekomen met drank en drugs? 

San/16::  Ja, die vriendin, die van twee jaar ouder, die blowt wel eens, op feesten gewoon, maar dan zit ik 
err meestal wel bij, maar dan doe ik gewoon niet mee en dat kan ik ook gewoon wel, ik denk niet van 'zal ik 
hett toch doen ofzo'. Want dat denkt mijn moeder dan. En drank, ja op Terschelling heb ik wel een paar 
biertjess op, maar dat vinden mijn ouders ook geen probleem, want ik had iets van vier biertjes op ofzo en 
toenn kwam ik thuis en zeiden ze van 'je bent wel heel erg vrolijk!'. Maar ik had helemaal niet het gevoel 
datt ik dronken was ofzo, maar gewoon een beetje aangeschoten. En toen zeiden ze 'nou, hoeveel heb je 
gehad?'.. 'Nou vier' [antwoord Sanne]. 'Nou, dat moet je ook maar eens proberen hè!' [antwoord ouders]. Ze 
dedenn er ook helemaal niet moeilijk over! 

Dee enquêteresultaten ondersteunen de veronderstelling dat in elk geval het drinken van 

alcoholl verbonden is met bepaalde vormen van uitgaan. Vijfenveertig procent van de 

jongerenn heeft het afgelopen jaar zes of meer glazen alcohol op een dag gedronken. Dit 

percentagee komt overeen met het aantal jongeren dat aangeeft wel eens naar een café en 

discotheekk te gaan. Verder blijkt dat 49 procent het afgelopen jaar wel eens een sigaret 

heeftt gerookt en 23 procent wel eens soft drugs heeft gebruikt215. 

Dee gepresenteerde cijfers hebben betrekking op eigen consumptie. De groep jongeren 

diee in hun sociale omgeving te maken heeft met consumptie van drugs- en/of alcohol is 

groter.. Zo geeft tweederde van de jongeren aan dat ze wel eens in een omgeving vertoeven 

waarr drugs worden gebruikt of dat ze hier minimaal eens mee in aanraking zijn geweest (zie 

tabell 9.2). 

Verderr wil ik erop wijzen dat de leeftijd van groot belang is. Ook al gaat het om een 

vrijj homogene leeftijdsgroep — derde-klassers — het verschil tussen veertien- en 

vijftienjarigenn is in een aantal opzichten groot. Het betreft vooral de vijftienjarigen die niet 

alleenn tot de groep behoren die vaker uitgaat (zie hoofdstuk 5), maar ook alcohol en 

softdrugss gebruiken (zie tabel 9.3). 

Nett als uitgaan een activiteit is die met name voorkomt in het profiel van zelfstandige 

pleinerss en gecontroleerde uit-en-thuizers en die correleert met de opleiding die jongeren 

volgenn en met de sociaal-economische achtergrond van de ouders, is dit ook het geval met 

dee consumptie van alcohol. Waar 28 procent van de havo/vwo-leerlingen het afgelopen 

jaarr 1 keer of vaker zes of meer glazen alcohol op een dag heeft gedronken, geldt dit voor 

577 procent van de vmbo-leerlingen. Hetzelfde geldt voor het roken van sigaretten. Het 

verbandd is echter niet aanwezig in het geval van softdrugsgebruik (zie bijlage VII). 

33 Voorzichtigheid is geboden omdat het de vraag is of iedereen de enquête naar waarheid heeft ingevuld, de 
zakenn niet overdreven heeft of juist te laag ingeschat. Daarnaast gaat het op het moment van invullen ook om 
herinneringen.. Als de twee steekproeven van elkaar gescheiden worden - V fase en T fase - blijkt overigens 
datt beide groepen dezelfde resultaten tonen. Ook als de resultaten vergeleken worden met resultaten uit ander 
Nederlandss onderzoek komen deze in grote lijnen met elkaar overeen (Gemeente Groningen, 1999; Zwart et 
al.,, 2000). Hoewel een exacte vergelijking moeilijk is vanwege de leeftijdsgrenzen die naar gelang het 
onderzoekk kunnen verschillen. Bieleman et al. (2002), laten zien dat 67 procent van de veertien- en 
vijftienjarigenn in 1999 alcohol houdende dranken dronk tijdens het uitgaan. Het gebruik van softdrugs ligt een 
paarr procentpunten hoger dan resultaten wat betreft cannabisgebruik laten zien (Ter Bogt et al., 2002). 
Opvallendd is dat de percentages vergelijkbaar zijn met een onderzoek naar risicogedrag van jongeren in 
Groningenn (Gemeente Groningen, 1999). 
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Tabell  9.2 Consumptie van alcohol en softdrugs volgens jongeren {N=489) 

11 keer 2 keer of vaker Dee afgelopen 12 maanden: : Totaal l 
5T T TT T 

Nee e 
- W W Tll 9T 

Gezienn dat mensen drugs gebruikten 
Zelff softdrugs gebruikt {hasj, marihuana, etc.) 
Zelff andere drugs gebruikt (XTC, etc.) 
66 of meer glazen alcoholische dranken op een dag 
gedronken n 
Sigaretten)) gerookt'"» 

~K—W ~K—W TT T 
2322 48 354" löü" 
777 16 484 100 
55 1 488 100 

162 2 
374 4 
473 3 
266 6 

129 9 

54 4 
77 7 
97 7 
55 5 

51 1 

90 0 
33 3 
10 0 
59 9 

20 0 

19 9 
7 7 
2 2 

12 2 

8 8 
1622 33 
1055 41 

487 7 

254 4 
100 0 
100 0 

Tabell  9.3 Consumptie van alcohol en softdrugs naar leeftijd volgens jongeren (N=489)217 

Dee afgelopen 12 maanden: Nee 1 keer 2 keer of Totaal l 
vaker r 

Gezienn dat mensen drugs 
gebruikten***** * 

Softt drugs gebruikt***** 

66 of meer glazen alcohol***** 

Sigaret(ten)) gerookt*** 

14 4 
15 5 
Totaal l 
14 4 
15 5 
Totaal l 
14 4 
15 5 
Totaal l 
14 4 
15 5 
Totaal l 

k k 
12Ö Ö 
42 2 

162 2 
257 7 
117 7 
374 4 
199 9 
67 7 

266 6 
79 9 
50 0 

129 9 

% % 
39 9 
24 4 
34 4 
84 4 
66 6 
77 7 
65 5 
38 8 
55 5 
60 0 
42 2 
51 1 

N N 
61 1 
29 9 
90 0 
20 0 
13 3 
33 3 
38 8 
21 1 
59 9 

8 8 
12 2 
20 0 

%> %> 
20 0 
16 6 
19 9 
7 7 
7 7 
7 7 

12 2 
12 2 
12 2 

6 6 
10 0 
8 8 

N N 
124 4 
106 6 
230 0 

29 9 
47 7 
76 6 
70 0 
90 0 

160 0 
45 5 
58 8 

103 3 

% % 
41 1 
60 0 
48 8 
10 0 
27 7 
16 6 
23 3 
51 1 
33 3 
34 4 
48 8 
41 1 

N N 
305 5 
177 7 
482 2 
306 6 
177 7 
483 3 
307 7 
178 8 
485 5 
132 2 
120 0 
252 2 

% % 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 

Chi-kwadraatt toets: * p>.05<.l; * * pS.05 >.01; * * * p< .01 >.005; * * * * p£.005>.001; * * * * * ps.001. 

Tabell  9.4 Consumptie van alcohol en softdrugs naar woonmilieu volgens jongeren (N=489) 

Nee e lkeer r 22 keer of 
vaker r 

Totaal l Dee afgelopen 12 maanden: 

Gezienn dat mensen drugs gebruikten (hasj, Stedelijk 
marihuana)* * 

Softt drugs gebruikt*** 

66 of meer glazen alcohol219* 

PI.. Suburb 
Landelijk k 
Totaal l 
Stedelijk k 
PI.. Suburb 
Landelijk k 
Totaal l 
Stedelijk k 
PI.. Suburb 
Landelijk k 
Totaal l 

N N 
23 3 
76 6 
53 3 

152 2 
65 5 

162 2 
127 7 
354 4 

52 2 
106 6 

94 4 
252 2 

% % 
2ê ê 
37 7 
35 5 
34 4 
73 3 
78 8 
84 4 
79 9 
58 8 
51 1 
61 1 
56 6 

N N 
13 3 
40 0 
35 5 
88 8 

5 5 
13 3 
10 0 
28 8 
15 5 
25 5 
15 5 
55 5 

% % 
15 5 
19 9 
23 3 
20 0 

6 6 
6 6 
7 7 
6 6 

17 7 
12 2 
10 0 
12 2 

N N 
53 3 
91 1 
64 4 

208 8 
19 9 
34 4 
14 4 
67 7 
22 2 
78 8 
44 4 

144 4 

% % 
60 0 
44 4 
42 2 
46 6 
21 1 
16 6 

9 9 
15 5 
25 5 
37 7 
29 9 
32 2 

N N 
89 9 

207 7 
152 2 
448 8 

89 9 
209 9 
151 1 
449 9 

89 9 
209 9 
153 3 
451 1 

'' % 
loö ö 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 

Chi-kwadraatt toets: * p>.05<.l; * * p£.05 >.01; * * * p< .01 >.005; * * * * p<.005>.001; * * * * * pÉ.001. 

2166 Alleen gevraagd op het Zernikecollege (le ronde enquêtes) en in de 2' ronde. 
2177 De variabele 'zelf andere drugs gebruikt' is niet opgenomen vanwege het geringe aantal eenheden. 
2!88 Dichotome variabele 'stedelijk/niet-stedelijk' gebruikt om te controleren voor invloed van ¥ variabelen: 
'leeftijd',, 'opleiding' en 'sekse'. Relatie blijft zichtbaar bij controle voor 'sekse', niet significant. Voor 
havo/vwo-opleidingg geldt dat de relatie significant is bij een signifïcantieniveau van 1%. Voor vmbo-jongeren 
geldtt echter dat de relatie niet zichtbaar is. 

Dichotomee variabele 'stedelijk/niet-stedelijk' gebruikt om te controleren voor invloed van 3' variabelen: 
'leeftijd',, 'opleiding', 'sekse'. Bij controle voor invloed van de variabele 'sekse' blijkt dat waar bij jongens het 
verbandd zichtbaar blijft (alhoewel niet significant), het bij meiden wegvalt. Voor 'opleiding' geldt verder dat de 
relatiee in het geval van vmbo-leerlingen zichtbaar blijft (alhoewel niet significant), het plaatje voor havo/vwo-
leerlingenn verandert. In dit laatste geval zijn het de jongeren op het platteland die het vaakst aangeven nooit zes 
glazenn alcohol te hebben gedronken (71%): Cramer's V =.129, significantie = .091, N totaal=287. 
Percentagess zijn afgerond op hele getallen. Stedelijk is hier de gemeente Groningen inclusief de buitenwijk De 
Wijert-Zuid.. Pi. suburb, staat daarmee voor de meer suburbane woonmilieus op het platteland, zoals Leek en 
Roden. . 
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Verderr zijn er sekseverschillen zichtbaar in het alcoholgebruik. Significant meer jongens 

gevenn aan wel eens meer dan zes glazen op een dag te drinken (49 procent heeft dit 1 keer 

off vaker in het afgelopen jaar gedaan) dan meiden (41 procent heeft dit 1 keer of vaker in 

hett afgelopen jaar gedaan). Het verschil is vooral significant binnen de groep vmbo-

leerlingen.. Negenenveertig procent van de jongens geeft aan het afgelopen jaar vaker dan 2 

keerr zes of meer glazen alcohol te hebben gedronken, tegenover 34 procent van de 

meiden.. Wat betreft roken en sofdrugsgebruik zijn geen verschillen zichtbaar (zie bijlage 

VII). . 

Tott slot laat tabel 9.4 zien dat het gebruik van softdrugs een stedelijk verschijnsel is. 

Vann de jongeren uit de stad geeft 75 procent aan het afgelopen jaar 1 keer of vaker 

meegemaaktt te hebben dat anderen drugs gebruikten. In de suburbane gebieden buiten de 

stadd — plattelands suburb — ligt het percentage op 63 en op het platteland op 65. De 

consumptiee van softdrugs laat een vergelijkbaar beeld zien. Van de stedelingen geeft 27 

procentt aan wel eens softdrugs te hebben gebruikt. In plattelandssuburbs en in de dorpen 

liggenn de percentages respectievelijk op 22 en 16. 

Ditt valt te verklaren uit het feit dat in het centrum van Groningen coffeeshops aanwezig 

zijn.. In de andere gebieden zijn geen coffeeshops . De jongeren komen over het algemeen 

genomenn niet vaak in Groningen (zie hoofdstuk 5). Softdrugs kopen ze van andere jongeren 

opp school, in de disco en op de straat. 

Alcoholgebruikk toont een ander ruimtelijk spreidingspatroon. De plattelandssuburbane 

gebiedenn spannen wat betreft de consumptie van alcohol de kroon. Dit is wellicht te 

verklarenn door de lokale structuur. Door de aanwezigheid van grote discotheken en het feit 

datt ieder dorp zijn eigen feestweek heeft, wordt er op bepaalde momenten in het jaar flink 

gefeestt met dorpsgenoten — jong en oud. In deze weken is de alcoholconsumptie 

aanzienlijk.. Uit de interviews blijkt dat ook de kinderen van niet-lokale bevolkingsgroepen, 

dee relatieve nieuwelingen, volop participeren in deze lokale traditie. 

Alhoewell een redelijk grote groep wel eens alcohol of drugs heeft geconsumeerd, blijft het 

voorr velen bij een eerste stap en kleinere hoeveelheden. Het is een activiteit die wordt 

gekenmerktt door spanning. Een aantal jongeren associeert het ook niet direct met de 

omgevingg van de disco, maar eerder met de omgeving van het huis, waar men samen met 

ouderss wel eens een alcoholische consumptie nuttigt. 

Tochh heeft de helft van de jongeren tijdens het uitgaan zes of meer glazen alcohol 

gedronkenn of geblowd. Dit zijn met name de stappers (zelfstandige pleiners) en 

gecontroleerdee uit-en-thuizers. Opvallend is dat dit verschilt naar woonomgeving. In de 

stadd wordt relatief vaker geblowd, in plattelandssuburbane gebieden wordt relatief vaker 

veell gedronken. 

Ditt geldt in elk geval voor Leek, Roden, Marum en het buitengebied ten tijde van het onderzoek. 
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9.44 De betekeni s van de disc o voor ouder s 
Terwijll Kim geniet van uitgaan, is het voor haar ouders een bron van zorg. De ouders van 
dezee stapper, Kees en Tinie Kuiper, zijn bezorgd over haar veiligheid als ze uitgaat. De 
zorgenn strekken zich ook uit over andere dingen dan uitgaan. Leek is volgens hen niet een 
veiligee omgeving voor tieners. Er zijn verschillende groepen jongeren die voor problemen 
zorgen.. Bovendien zorgt volgens deze ouders de aanwezigheid van een asielzoekerscentrum 
ervoorr dat Leek niet meer een veilige plaats is om op te groeien. 

Tochh geven ze Kim een bepaalde mate van zelfstandige bewegingsvrijheid. Wel is deze 
bewegingsvrijheidd relatief, deze is namelijk ingekaderd in een regulatieregime. Hangen op 
straatt met 'andere' jongeren of in een specifieke snackbar is uit den boze. Hier hebben 
Keess en Tinie uitgesproken ideeën over. Wel mag ze, ondanks het feit dat de ouders zich 
zorgenn maken, één keer in de week naar de disco. Het maakt niet zoveel uit hoe laat ze 
thuiskomtt en naar welke discotheek uit de omgeving ze gaat, als ze maar altijd samen met 
anderenn blijft en een taxi neemt. Het voorkomen van uitgaan beschouwen ze als niet 
haalbaar,, 'dan maar in goede banen leiden' is het motto. 

Hett verhaal van Kees en Tinie Kuiper laat zien dat de toegang tot de disco mede 
bepaaldd wordt door ouders. De bezorgdheid van ouders over de veiligheid van hun 
kinderenn tijdens het uitgaan reguleert in sterke mate de activiteit. Op basis hiervan krijgt 
hett sociaalruimtelijk netwerk van jongeren vorm en betekenis. Deze paragraaf beschrijft de 
wijzee waarop de verbeelding van de disco door ouders uit het profiel van de stappers en de 
anderee profielen — met name gecontroleerde uit-en-thuizers (ontevreden uit-en-thuizers) 
enn beschermden — het tijdruimtelijk handelen van jongeren reguleert. 

9.4.11 De verbeeldin g van de disc o 
Plaatsenn met veel kroegen en discotheken, maar tevens de sociale omgeving in kroegen en 

discothekenn zelf, zijn in de ogen van ouders gevaarlijk. De ouders is gevraagd een aantal 

plaatsenn te ordenen op basis van gevaar voor hun kinderen. In deze ordening scoren 

plaatsenn met veel kroegen en discotheken hoog, ze nemen de tweede plaats in achter 

afgelegenn plaatsen (zie hoofdstuk 10). 

Dee reden voor de bezorgdheid ten aanzien van uitgaan, ligt in de angst voor vervelend 

enn gewelddadig gedrag van andere jongeren en volwassenen. Ongewenst gedrag betreft 

dann zowel fysiek als verbaal gedrag. In uitgaansomgevingen is de kans op gewelddadig 

gedragg groter dan elders door overmatig alcohol- en drugsgebruik, is de redenatie. En bij 

meisjess komt daar de vrees voor vervelende seksuele ervaringen met jongens bij. Daarnaast 

iss men bezorgd over het (onverantwoord) gebruik van alcohol of drugs van de eigen 

kinderen.. De bezorgdheid van ouders wat betreft de disco houdt verband met de 

kwetsbaarheidd van hun zonen en dochters voor 'stranger-dangers' én met de 'changing 

naturee of childhood'; oftewel het Apollinische- en Dionysische kindbeeld (Valentine, 

1996a)221. . 

211 Angsten refereren ook aan kwetsbaarheid van jongeren wat betreft verkeer, alhoewel hieraan waar het 
uitgaansactiviteitenn in de vrije tijd betreft beduidend minder wordt gerefereerd door ouders. Als het ter sprake 
komt,, is het vooral in plattelandsgemeente en betreft het onbetrouwbare, onder invloed van alcohol 
verkerendee automobilisten. 
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Hett volgende citaat uit het verhaal van een moeder die het gebeuren om en bij een 

discotheekk eens gadeslaat, illustreert de bezorgdheid ten aanzien van 'de disco': 

R:R: Toen heb ik ze zelf naar de disco toegebracht en 's nachts om halftwaalf weer weggehaald. Misschien is 
hett ook zoiets wat bij mij ligt. Want ik moest daar gaan staan wachten met mijn auto. Ik had echt de 
autodeurenn op slot. En als je dat dan allemaal om je heen ziet daar in Zevenhuizen. Dat zulke kinderen 
ertussenn lopen! Dat komt bij mij al eng over, dan denk ik van 'zien jullie dat dan niet?' Daar sta je dan naar 
tee kijken en te wachten. (...) dat opgeschoten spul. Dat is een sigaret en een glas bier in de hand, dat zuipt 
zichh vol. Dat begint dan te meppen en te doen. Ja, dat is het beeld. (Moeder, middenklasse, Leek). 

Hett beeld dat ouders hanteren lijkt te refereren aan de gedachte dat jongeren nog niet in 

staatt zijn zich zelfstandig in het uitgaanscircuit te begeven omdat ze niet goed kunnen 

inschattenn met welke gevaren ze in aanraking kunnen komen (vgl. Valentine, 1997b). 

'Andere'' jeugd maakt duidelijk onderdeel uit van 'de gevaren' (zie hoofdstuk 10). 

Dezee bezorgdheid lijkt op het eerste gezicht te verschillen als het om zonen of dochters 

gaat.. Uit het vorige hoofdstuk blijkt, gemeten aan de hand van de rangorde, dat de 

bezorgdheidd van ouders voor dochters zich vooral en eenduidiger richt op afgelegen 

plaatsen.. Wat betreft zonen is het beeld diffuser en bovendien nemen 

uitgaansgelegenhedenn hierbinnen een meer prominente plaats in. De angsten van ouders 

refererenn aan het gevaar voor geweld door andere jongens, met name het idee dat hun 

zoonn in een vechtpartij verwikkeld zou kunnen raken, of worden bedreigd met een wapen. 

Ditt neemt niet weg dat ook voor dochters kroegen, discotheken en party's door een groot 

aantall ouders als gevaarlijk beschouwd worden. Als de gesprekken met ouders als 

uitgangspuntt genomen worden, blijkt bovendien uit de manier waarop zij over de 

bezorgdheidd voor hun dochters (maar ook zonen) praten, dat de concepten die zij hanteren 

aangaandee veiligheid, sekse en plaats meer diversiteit vertonen dan uit de vragenlijst blijkt. 

Hieropp kom ik later terug. 

Hoewell alcohol- en drugsgebruik niet de grootste zorg van ouders is, verschilt deze 

zorgg naar sociaal-economische achtergrond. Relatief meer ouders van vmbo-leerlingen zijn 

bezorgdd over het gebruik van alcohol en drugs dan ouders van havo/vwo-leerlingen 

(vmbo,, 40 procent en havo/vwo, 28 procent). Dit lijkt in overeenstemming met de 

realiteitt van het leven van hun kinderen. Vmbo-leerlingen hebben immers relatief vaker het 

afgelopenn jaar minimaal 1 keer zes of meer glazen alcohol op een dag gedronken. 

9.4.22 De disc o en de geografi e van bezorgdhei d 
Uitgaann en de omgeving waarin uitgaansgelegenheden zijn gesitueerd roepen bij een grote 

groepp ouders angstbeelden op. Niettemin is er een beperkte groep ouders van wie de 

kinderenn met enige regelmaat in dergelijke omgevingen vertoeven, namelijk de stappers en 

gecontroleerdee uit-en-thuizers. Deze ouders hanteren de strategie van controleren en 

loslaten,, waarbinnen ruimte een speciale plaats inneemt. 

Ouderss geven aan zeer goed te weten waar hun zoon of dochter naar toe gaat, als hij of 

zijj uitgaat (99 procent van de geënquêteerde ouders heeft dit aangegeven). Uit de 

interviewss blijkt dat het op de hoogte zijn van het sociaalruimtelijk netwerk en meer 

specifiekk van de uitgaansplek van het kind, belangrijk is. Het geeft ouders het idee dat ze 

overzichtt hebben en daarmee controle en zekerheid. 

Evenwell is dit niet in alle gezinnen het geval. Uit de interviews blijkt namelijk dat een 

kleinee minderheid niet exact weet op welke plaatsen hun kinderen uitgaan. Enkelen vinden 
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ditt ook niet belangrijk. Enerzijds betreft dit ouders met een laag opleidingsniveau, die zich 

overigenss wel zorgen maken over de veiligheid van hun zonen buitenshuis (zie hoofdstuk 

8).. Anderzijds zijn het dezelfde ouders die in hun verhalen nauwelijks verwijzen naar 

onveiligheidsgevoelenss wat betreft het tijdruimtelijk handelen van hun kinderen in 

algemenee zin. Jos Bakker de vader van Danny de stapper is één van deze ouders: 

/:: En u vertelde dat hij ook wel eens de stad in gaat. Weet u ook naar welke cafés en naar welke andere 
gelegenheden?. . 

JOSS BakkBF: Nou, ik weet dat hij vanavond toevallig naar de Drie Gezusters gaat. Dat is aanverwant zeg 
maar,, aan de Grote Griet. Dat is gewoon een heel groot café als het ware. (...). 

I:I:  Bezoekt hij dat café het vaakst, of gaat hij ook wel eens naar andere? 

JosJos Bakker: Hij gaat ook wel eens ergens anders heen.. Dus echt waar z'n vrienden ook heen gaan. 

I:I:  En weet u ook welke dat precies zijn? 

JosJos Bakker: Néé, er zijn hier een eh ... ik geloof een 700 tappunten in de stad en ik weet écht niet waar hij 
allemaall zit! 

Dee bezorgdheid rond uitgaan, blijkt ruimtelijk bepaald te zijn. Niet elke plaats wordt in 
dezelfdee mate als veilig respectievelijk onveilig geconstrueerd. Ouders ordenen 
uitgaansruimtenn in plaatsen die ze als veilig respectievelijk als onveiüg voor hun kinderen 
ervaren.. Verschillende aspecten spelen een rol bij deze constructie van onveilige plaatsen: 
zowell fysieke, sociale als symbolische omgevingskenmerken. 

Hett kennen van de omgeving en specifieke plaats uit eigen ervaring is van belang. Vaak 

betreftt het kennen, informatie die ouders hebben van 'horen zeggen' of van 'terror talk'. 

Verschillendee kenmerken, zoals leeftijd van de bezoekers, leefstijl, ligging, alcohol/drugs, 

aanwezigheidd toezicht en bekendheid, dragen bij aan het imago van een plaats. 

Dee volgende overwegingen van Truus Takens, moeder van Sanne, een uit-en-thuizer, 
illustrerenn dat de ene plaats de andere niet is en wijzen op de rol die informatie binnen de 
constructiee van veilige en onveilige plaatsen speelt: 

TrUUS TakensTrUUS Takens::  We gaan eigenlijk altijd naar Terschelling [in de vakantie], en daar is het vorig jaar 
begonnenn dat ze dan echt naar de disco wilde. En deze zomer wilde ze dan echt in het dorp, niet op de 
camping,, en dat is dan een disco voor echt wel wat ouder, en ik wou dat ze daar niet heen ging. 
[Trouwens],, sowieso Terschelling, daar heb ik zelf een gevoel van op Terschelling kan je niks gebeuren, 
daarr gebeurt nooit wat. [Zoals], ehm, dus echt hele vervelende dingen tegen je zin, dus, dat je verkracht 
zouu worden of echt gemolesteerd zou worden, daar zijn gewoon geen voorbeelden van die ik ken, eh dus 
inn zoverre vind ik Terschelling heel veilig. Wat ik daar wat onveiliger, iets meer, dat ik denk goh weet zij 
zelff wel wanneer zij nee moet zeggen, of kan zij wel nee zeggen als, als eh... En dat is dan een groot 
verschill tussen de disco op de camping, daar zijn veel meer van haar leeftijd, en in het dorp daar komen 
overr het algemeen toch iets ouderen. Kijk zo van rond de achttien tot vierentwintig die gaan niet meer naar 
dee disco op de camping die gaan naar het dorp. Dus ik denk als jij dan als veertienjarige, kun je beter [naar 
dee camping].(...) En ik heb toen wel gezegd van ik vind ook een beetje het risico, kijk, als je hier op 
Terschelling,, dat vind ik dan wel vertrouwd, maar als je hier al went aan uitgaan en dat ga je normaal 
vinden,, dan weet ik zeker dat als jij zo meteen al we thuis zijn ook zegt van 'ja ik wil eigenlijk wel naar de 
discoo in het weekend' en eigenlijk vind ik je daar te jong voor, veertien, nou vind ik geen disco leeftijd, 
wachtt maar totdat je zestien bent. Ja, ik ben bang dat je de grens dan te gauw gaat verleggen. 

Dee suggestie van bekendheid met een omgeving, zoals 'in de buurt' (zie hoofdstuk 8) en de 

vertrouwdee vakantieomgeving maken een plaats relatief veilig. Het als ouders kennen van 

vriendenn en vriendinnen die de plaats bezoeken en het feit dat de zoon of dochter er met 

enigee regelmaat komt en daardoor bekend is met de omgeving, draagt hieraan bij. 
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Inn enkele gevallen is de informatie over plaatsen gebaseerd op directe eigen ervaring 

mett de plaats. Een moeder uit de binnenstad vertelt dat haar zoon, een zelfstandige pleiner, 

graagg in het weekend met zijn vrienden een biertje drinkt in de Drie Gezusters. Omdat dit 

haarr in het begin beangstigde, is ze de plaats eens gaan bekijken. Nu vindt ze het een heel 

vertrouwdee omgeving en snapt ze dat haar zoon er graag komt. Ze gaat er af en toe zelf 

heenn om een beetje op de hoogte te blijven van de plaats die haar zoon leuk vindt. 

Dee aanwezigheid van volwassenen blijkt een belangrijke rol te spelen in de constructie van 

veiligee uitgaansplaatsen. Schoolfeesten en feesten georganiseerd voor jongeren in een 

jeugdsooss worden over het algemeen door ouders meer gewaardeerd dan houseparty's, 

discothekenn en cafés. In deze laatste plaatsen ontbreekt direct toezicht van volwassen. Op 

schoolfeesten,, feesten thuis en dance-events in jongerenontmoetingsplaatsen zijn 

volwassenenn aanwezig die controleren dat het uitgaan veilig verloopt. Bovendien is de 

leidingg bekend bij ouders. Ouders weten namen, of kennen een gezicht. Discotheken, cafés 

enn grootschalige party's zijn anonieme omgevingen. 

Eenn avond spenderen aan deze 'formele' uitgaansactiviteiten is volgens veel ouders een 

beteree vorm van vermaak dan een avond doorbrengen in een discotheek. Het feit dat er 

geenn alcohol geschonken mag worden en dat er leeftijdgenootjes zijn in plaats van 

'opgeschoten'' oudere jeugd dragen hiertoe bij. 

Verderr onderscheiden ouders veilige en onveilige uitgaansplaatsen op basis van het ordenen 

vann mensen en plaatsen. De manier waarop zij 'andere' mensen en plaatsen identificeren, 

wordtt gebruikt om de eigen kinderen en de plaatsen die zij gebruiken te definiëren. Truus 

Takenss definieert de disco op camping als veilig voor haar dochter, mede op basis van het 

feitt dat ude echte stoere en de macho's zeg maar" naar de disco in het dorp gaan. 

Tott slot ga ik hier nog op een andere manier in op het belang van plaats als onderdeel van 

dee context van het uitgaan. Uitgaan in het centrum van Groningen wordt vanwege de 

concentratiee en grote schaal waarop voorzieningen en bijbehorende sociale kenmerken 

aanwezigg zijn gevreesd. Dit geldt voor ouders uit alle woonomgevingen. Wel is het 

duidelijkk dat ouders die zelf in de binnenstad, Oosterparkwijk en De Wijert wonen en 

daardoorr evenals hun kinderen bekend zijn met de binnenstad, manieren hebben gevonden 

omm hiermee om te gaan. Ze zijn in vergelijking met de ouders die buiten de stad wonen, 

veell beter in staat specifieke plekken aan te wijzen waar hun kinderen gevaar lopen, zodat 

niett langer het gehele centrum na een bepaalde tijd ontoegankelijk is voor hun kinderen. 

9.4.33 Regulati e van het uitgaa n 
Ouderss benadrukken in de interviews dat het belangrijk is dat hun tieners zelfstandig de 

ruimtee verkennen en dat uitgaan het prototype activiteit is dat bij 'jong-zijn' hoort. Deze 

bewegingsvrijheidd is noodzakelijk om onafhankelijk van de ouders een persoonlijke 

identiteitt te ontwikkelen en zich later zelfstandig te kunnen redden. Toch is de regulatie 

vann uitgaan in de dagelijkse werkelijkheid expliciet aanwezig. 

Dee disco wordt door een grote groep ouders ervaren als een nieuwe en bij uitstek 

gevaarlijkee omgeving. Eigenlijk beschouwt de meerderheid het als vanzelfsprekend dat je 
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alss jongere zeker 's avonds niet op deze plaatsen komt of alleen als er 

beschermingsmaatregelenn getroffen zijn. Op basis hiervan reguleren ze het tijdruimtelijk 

handelenn van hun kinderen. Dit is met name zichtbaar in de profielen van de 

binnenjongeren,, planners, beschermden en bij een deel van de gecontroleerde uit-en-

thuizers. . 

Voorr een deel is de regulatie verbonden met de notie van zelfbescherming van de 

jongeren.. Ouders geven aan dat als eenmaal de grens verlegd is, het risico aanwezig is dat 

dezee grens continu verlegd gaat worden. Rita Smit, de moeder van Petra, verwoordt de 

reservee om haar dochter op deze leeftijd al te laten uitgaan in termen van "als ze eenmaal los 

isisnn krijg je te maken met uhet gevaar van te losn. Voor haar betekent dit dat ze vindt dat Petra 

'stevigg in haar schoenen moet staan' eer ze zelfstandig in een omgeving van "drank en seks" 

magg vertoeven. 

Daarnaastt verbinden ouders dit idee 'nog niet' met het idee dat de zoon of dochter zelf 

nogg geen zin heeft om 'echt' uit te gaan. Hiervoor wordt veelvuldig gebruik gemaakt van 

dee volgende zinsconstructie: " . . . , maar ...". Soms, zoals blijkt uit de verhalen van 

jongeren,, is de interesse in uitgaan inderdaad niet groot. Maar in andere gevallen moet 

dezee verbinding echter worden opgevat als een verantwoording van het feit dat zoon of 

dochterr niet die bewegingsvrijheid geniet die op andere momenten in het interview ten 

aanzienn van andere plaatsen juist belangrijk lijkt te worden gevonden. Daarbij fungeert dit 

ideee van met verlangen naar uitgaan als geruststelling en draagt daarmee bij aan de creatie 

vann een veilige sociaalruimtelijk netwerk in de ogen van ouders: 

R:R: (...). Ehm, soms de bioscoop, maar het is nog niet uit. Hij is, hij is heel groot, hij is nog maar net 14, en 
ehmm hij is nog wat speels. Maar ja goed dat vind ik ook nog niet een probleem, dus. (...). Feestjes hangen 
eigenlijkk toch nog meer af van ehm, zeg maar het gezin, gezinsverband. Niet ehm, hij gaat niet uit in de 
stad,, hij gaat dus niet naar disco's. Hij is daar tot nu toe ook niet aan toe, dat interesseert hem ook nog niet 
echt,, maar verjaardagsfeestjes, dat is eigenlijk tot nu toe zo'n beetje de feestjes waar die heen gaat. (Vader 
vann jongen, lagere-middenklasse, Oosterparkwijk). 

Hett beeld dat jongeren nog te jong zijn om uit te gaan — 'nog niet' — spreekt ook uit de 
enquête.. Hierin is gevraagd naar de leeftijd waarop ouders denken dat hun kind er voor het 
eerstt toe in staat is, of was, om bepaalde dingen aangaande de vrijetijdsbesteding zelfstandig 
tee beslissen of te ondernemen. Ouders geven aan de zelfstandige bewegingsvrijheid in tijd 
enn ruimte over twee a drie jaar te willen vergroten. Alleen of met vrienden naar een disco 
off café gaan mag men gemiddeld als men 16 is en zelf beslissen over het moment van 
thuiskomen,, mag gemiddeld als men 17 is. 

Dee combinatie van de verbeelding van de disco als ongeschikte, 'Dionysische' plaats en 

jongerenn als 'te jong' zien, zorgt voor regulatie van het uitgaan. Op een zelfde wijze als de 

constructiee van veilige en onveilige uitgaansomgevingen, levert de manier waarop en de 

matee waarin ouders het sociaalruimtelijk netwerk van hun kinderen reguleren een 

heterogeenn beeld op. De beslissing om een kind wel of niet naar de disco te laten gaan is 

duidelijkk contextgebonden. De interactie binnen de context van het gezin, sociale 

identiteitenn als sekse en sociaal-economische status en de sociaalruimtelijke omgeving 

beïnvloedenn deze beslissing. 
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Inn het citaat van Truus Takens komt een aantal zaken naar voren waarmee ze rekening 

houdtt bij de beslissing of haar dochter wel of niet naar de disco in het dorp mag. Is er 

sprakee van een bijzondere gelegenheid? Gaat ze met anderen? Met wat voor soort jongeren 

krijgtt ze te maken? Zijn dit leeftijdgenoten? Wat vindt de dochter Sanne er zelf van? Wat 

betekentt deze beslissing voor de toekomst? Hoogst waarschijnlijk liggen er nog talrijke 

anderee overwegingen aan een dergelijke beslissing ten grondslag. 

Tenn aanzien van de profielen kan grofweg het volgende gezegd worden. Ouders van de 

beschermdee meiden vinden het in principe niet goed dat hun dochter naar een kroeg of 

discotheekk gaat. Feestjes horen er in de ogen van deze ouders bij als het om veertien- en 

vijftienjarigenn gaat. De meiden mogen het echter niet te laat maken en worden 's avonds 

alss het donker is gebracht en gehaald. Ouders van binnenjongeren en planners lijken in dit 

opzichtt op elkaar. 

Bijj de gecontroleerde uit-en-thuizers komen grofweg twee reacties voor. Ouders 

houdenn het uitgaan over het algemeen tegen en beperken de zelfstandige mobiliteit van 

zoonn en dochter. Toch erkennen ze dat de wens begint te ontstaan. Men vindt de kinderen 

overr het algemeen nog te jong om wekelijks uit te gaan. Een aantal heeft een regeling 

getroffenn van één keer in de maand stappen. Hieronder bevindt zich een groep ontevreden 

uit-en-thuizers.. De ouders van deze meiden vinden het niet goed dat hun dochters tot 's 

avondss laat in de kroeg 'hangen'. Ze doen verwoede pogingen om het uitgaan te beperken 

tott één avond per maand. Voor jongens lijkt er sprake te zijn van meer keuzevrijheid. 

Ouderss vertrouwen hun zoons dat het niet uit de hand loopt en bovendien zijn de zoons 

minderr actief in het verleggen van de grenzen dan de meiden. De ouders van de stappers 

(zelfstandigee pleiners) en de uit-en-thuizers hebben in het afgelopen jaar veel moeite gehad 

mett de informalisering van de vrijetijdsbesteding en de nieuwe plekken in het leven van de 

jongeren.. Hoewel het uitgaan min of meer een 'alledaagse' activiteit respectievelijk 

maandelijksee activiteit is geworden, baart het zorgen. Uitgaan wordt op talloze wijzen 

beschermdd en begrensd. Deze zorgen en beschermings- en begrenzingsstrategieën richten 

zichh echter meer op dochters dan zonen. 

Sophiee van Amerongen is de blije en trotse moeder van Tim, een gecontroleerde uit-

en-thuizer.. Ze laat Tim zelfstandig beslissingen nemen over zijn tijdsbesteding en 

ruimtegebruik.. Zorgen over de veiligheid van haar zoon maakt ze zich niet want, "het is zo'n 

leukleuk jongetje, niemand die hem kwaad wil doen". Die keren dat hij beslist uit te gaan, zijn dan 

ookk geen probleem voor haar. 

Dee spelers (zelfstandige pleiners) tot slot, tonen geen interesse in uitgaan. In deze 

gezinnenn is mede daarom geen sprake van regulatie van het uitgaan 

Inn de praktijk van het uitgaan is het regulatieregime een mix van strategieën op 

verschillendee terreinen. Zo mag de stapper Kim bijvoorbeeld niet naar de discotheek in de 

stad,, maar wel naar een lokale discotheek. Als ze gaat moet ze echter wel zorgen dat ze in 

dee discotheek geen moment alleen is, in een groepje reist en terugkomt in een taxi. De tijd 

waaropp ze naar huis terugkeert, is minder belangrijk dan het feit dat ze veilig thuiskomt. 

Bovendienn moet haar kleding aan verschillende eisen voldoen, niet te uitdagend en niet 

teveell make-up. 
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Enn natuurlijk worden de jongeren tot 'vervelens toe' gewaarschuwd. Sabine verwoordt 
dee bezorgdheid en waarschuwingen van haar ouders als volgt: 

Sabine.Sabine. Nou, niet heel erg, ze zijn wel bezorgd. Omdat je hoort over meisjes die worden verkracht en 
vermoord.. Ze zeggen dan van 'kom wel op tijd thuis en als er wat is, dan moet je wel bellen. Ga niet met 
vreemdee mannen mee, neem geen dingen aan en doe geen gekke dingen'. (...). Ja, [en] bijna elke keer als 
wee naar een feest gaan ofzo, dat ik wel voorzichtig moet doen en dat ik mijn drankjes niet achter moet 
latenn omdat je dan niet kunt zien of ze er iets in doen. Gewoon: 'blijf bij elkaar, ga niet teveel alleen 
wandelen'.. 'Ga niet alleen naar huis in het donker 's nachts'. (...). 'Al die jongelui die worden wel 
dronkenn en je bent nog zo jong en straks pakken ze je wel' [ woorden ouders]. En daarom zeggen ze ook 
'gaa nooit alleen, als iemand naar de wc gaat, blijf daar dan niet alleen zitten', dat zeggen ze wel. 

Hieronderr wordt per gebied aangegeven of en in hoeverre het uitgaan gereguleerd 
wordt.. Bescherming en begrenzing vinden plaats via territoriale regulatie, regulatie door 
middell van soort activiteit, tijd, contacten, mobiliteit, hulpmiddel en lichamelijke 
regulatie. . 

REGULATIEE DOOR MIDDEL VAN SOORT ACTIVITEIT 
Hett 'soort activiteit' dat in dit hoofdstuk centraal staat is het uitgaan. Behalve uitgaan te 
begrenzenn ('nog niet '), probeert men ook op allerlei wijze deze activiteit te beschermen. 

Hett idee dat jongeren nog niet in staat zijn uit te gaan in cafés en discotheken, omdat ze 

niett goed kunnen inschatten met welke gevaren ze in aanraking kunnen komen, heeft in 

veell gevallen te maken met het gevaar dat uitgaat van overmatige alcohol- en 

drugsconsumm ptie. 

Inn het vorige hoofdstuk werd echter duidelijk dat ouders een groot vertrouwen in hun 

eigenn kinderen hebben. Zo is men als ouder er ook heilig van overtuigd dat het eigen kind 

geenn alcohol of softdrugs gebruikt. Althans niet buiten de context van het gezin en daarmee 

uitt het zicht van de ouder (zie hoofdstuk 10). Uit de enquête blijkt bijvoorbeeld dat slechts 

driee procent van de ouders zeker weet dat de zoon of dochter wel eens softdrugs heeft 

gebruikt.. Vijfennegentig procent weet zeker dat dit niet het geval is. 

Nietteminn is de angst aanwezig dat de kinderen niet hun mannetje kunnen staan. In een 

groepscontextt is het gevaar aanwezig dat ze meegesleurd worden door vrienden en 

vriendinnenn en op enigszins onvrijwillige basis hun grenzen verleggen. Een grote groep 

ouderss besluit daarom roken, blowen en drinken te verbieden. 

Hett besef bij ouders dat hun zoon of dochter ook waar het het gebruik van alcohol 

betreftt zijn/haar bewegingsvrijheid zou kunnen vergroten, leidt ertoe dat een aantal ouders 

hunn kinderen bewust gecontroleerd in aanraking laat komen met alcohol. Net als Truus 

haarr dochter voor 'de eerste keer' in een 'veilige' omgeving naar de disco liet gaan — veilig 

inn de zin van bekende, vertrouwde omgeving, met leeftijdgenoten — bereiden ouders hun 

kinderenn geleidelijk en onder controle (binnen de muren van het huis) voor op het gebruik 

vann alcohol. Het bewustzijn dat alcohol drinken voor veel tieners spannend en verleidelijk 

is,, leidt er toe dat ouders proberen dit avontuur enigszins te begeleiden. Door te wijzen op 

dee consequenties van het gebruik — onder het motto gebruik en geen misbruik — hopen ze 

datt hun kinderen in de toekomst verstandig met alcohol zullen omgaan. De 

sociaalruimtelijkee omgeving die hiermee geassocieerd wordt is overigens het huis: 

TfUUSTfUUS TakenS: En wat Sanne dan wel, ja, dat was dit jaar dan, zo gaat het dan een beetje, dat was ook op 
Terschellingg dan wel gebeurd, die was naar de disco op de camping geweest en eh, met kinderen van een 
anderee familie. Twee jongens en eh. Dat vertelde ze ook, denk ik redelijk spontaan, dat weet ik niet? Maar 
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alsoff het heel gewoon was dat eh, "die ene jongen die lag in de bosjes want die deed net alsof hij 
aangeschotenn was". Ik zeg "hoezo deed hij net", "nee, ja, ze hadden wel biertjes gedronken". En Sanne dus 
ook!! Ik zeg: "hoeveel biertjes heb je gehad?", "ja, twee". Ja, eerst een witbiertje, want dat weet ik ook dat 
lustt ze wel, maar dat was wat duur dus dan had ze ook nog een gewoon biertje genomen. En ze kwam ook 
terugg en ze was duidelijk erg opgewonden en heel vrolijk toen ze terugkwam: "nou" ze zegt: "dat snap ik 
niett hoor dan zeggen ze wel van drank dat je daar last van hebt, nou ik heb er helemaal geen last van". Nou, 
ikk zeg van: "nou Sanne, wat jij nu bent, jij bent wel een beetje aangeschoten". "Nee hoor, ik ben gewoon, 
ditt is levensvreugde en ik ben gewoon een beetje vrolijk". Ik zeg: "Nou Sanne, je bent wel wat 
aangeschoten,, twee, nou je hebt dat nu wel gedaan, ik had helemaal niet verwacht dat je zou drinken, daar 
benn ik helemaal niet op voorbereid, daar moeten we het nog maar eens over hebben". Nou mijn man en ik 
hebbenn het er achteraf nog eens over gehad. En mijn man zei ook we moeten eigenlijk haar thuis gewoon 
latenn drinken en haar dan toch eens over een lijn laten lopen of wat vragen laten invullen, dat ze toch, kijk, 
hett hindert niet, maar dat ze wel snapt dat het toch echt invloed heeft. Kijk twee biertjes daar was zij toch 
duidelijkk wel aangeschoten van. Terwijl ze zelf toch de indruk had dat dat helemaal niet zo was. Dus dat is 
dann wel, dat ik denk, nou, daar mogen we nog wel wat aan werken. Dat schat ze niet helemaal goed in. 

REGULATIEE DOOR MIDDEL VAN TIJD 

Angstt voor uitgaan wordt door ouders verbonden met de avonduren. De avond wordt als 

onveiligerr ervaren dan de dag. Deze angst hangt samen met fysieke kenmerken van de 

avond,, het is donker en daardoor onoverzichtelijk. Daarbij zijn sociale aspecten van groot 

belang.. Er zijn minder mensen op straat en daardoor is er geen sprake van informele sociale 

controle.. Daarnaast zijn er op deze tijdstippen relatief veel dronken, gewelddadige 

jongerenn en volwassenen op straat en in de disco. Regulatie betreft zowel de route als de 

uitgaansplaatss (c.q. ruimte als activiteitenruimte en ruimte als mobiliteitsruimte). 

Omm het risico van een ongeluk te verminderen, moeten veel jongeren rond 

middernachtt weer thuis zijn. Ouders hebben bijvoorbeeld duidelijk een voorkeur voor de 

vroegee avondfilm boven de late voorstelling. De meerderheid van de ouders en jongeren 

maaktt per keer een afspraak over het tijdstip dat ze thuis moeten zijn . Meer dan zeventig 

procentt van de jongeren geeft aan de laatste keer dat hij /zij naar een feestje ging, om 24:00 

uurr of daarna thuis te zijn gekomen. De helft van hen kwam na 02:00 uur thuis . 

Daarnaastt komt het voor dat ouders uitgaan goed vinden, zolang het overdag is. In het 

profiell van de uit-en-thuizers en beschermden is dit zichtbaar. Jongeren mogen 

vrijdagmiddagg na schooltijd even naar het café De Drie Gezusters en in het weekend 's 

middagss naar de film. 

Tevenss wordt het uitgaan, een bezoekje aan café, bioscoop, disco of feestje op een 

anderee manier door middel van tijd gereguleerd; de activiteit blijft beperkt tot het 

weekend. . 

Dee grenzen die door middel van de tijd worden gesteld, hebben afgezien van veiligheid 

mett de leeftijd van kinderen te maken in die zin dat ze voldoende slaap nodig hebben om 

gezondd te blijven en op school goed te presteren. 

REGULATIEE DOOR MIDDEL VAN MOBILITEIT 

Regulatiee door middel van mobiliteit betreft hoofdzakelijk de route. Een veel genoemde 
voorwaardee voor uitgaan is dat men niet lopend naar huis terugkeert. Ouders laten hun 

121121 Dit beeld komt overeen met de antwoorden die jongeren op deze vraag hebben gegeven in de jongeren-
enquête.. Vraag: "Hoe laat moet je normaal gesproken 's avonds van je ouder(s) thuis zijn?" 
2233 Antwoord van jongeren op de vraag "Hoe laat ben je de laatste keer dat je 's avonds uitging of naar een 
feestjee ging thuisgekomen?" (enquête). 
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kinderenn liever fietsen. Een andere groep wordt echter gehaald en gebracht. De laatste 

keerr dat jongeren naar een feestje van school of vrienden, respectievelijk disco, zijn 

geweest,, is respectievelijk 33 procent en 26 procent gebracht en/of gehaald. In Leek en de 

dorpenn wordt er ook wel eens gebruik gemaakt van de taxi. 

REGULATI EE DOOR MIDDE L VAN SOCIALE CONTACTEN 

Dee regulatie door middel van mobiliteit hangt sterk samen met de regulatie door middel 
vann contacten. Ouders stimuleren dat de afstand van en naar de uitgaansplek samen met 
anderenn afgelegd wordt. Het halen en brengen dat in ruim een kwart van de gevallen 
gebeurt,, impliceert de aanwezigheid van volwassenen. 

Hett halen en brengen maakt duidelijk dat de sociaalruimtelijke netwerken van jongens 
enn meisjes verschillend zijn. Valentine (1997a) laat in een onderzoek in Groot-Brittannië 
zienn dat de seksespecifieke bezorgdheid van ouders over de veiligheid van hun kinderen 
verandert.. De inperking van de zelfstandige bewegingsvrijheid van dochters is even groot 
alss die van zonen. Hier blijkt echter — zie hoofdstuk 5 — dat meisjes zich aanzienlijk vaker 
onderr begeleiding van volwassenen naar en vooral van de disco naar huis begeven. Het 
hebbenn van een vriend kan in dit opzicht voor meisjes een gunstig bijkomend effect 
hebben,, namelijk dat ze hun zelfstandige bewegingsvrijheid (als ze samen met hun vriend 
zijn)) in de avonduren verruimen. 

Niett alleen op de weg erheen, maar ook tijdens het uitgaan zelf, vinden ouders het 
belangrijkk dat jongeren bij elkaar blijven. Hiermee verbonden is het feit dat ouders over het 
algemeenn genomen willen weten met wie de jongeren hun tijd doorbrengen. Afhankelijk 
hiervann staan ze het uitgaan toe of verbieden ze het. In deze beslissing vormt het gevaar van 
dee groepsdynamiek een belangrijke overweging. 

REGULATI EE MET GEBRUIK VAN HULPMIDDELE N 

Messen,, peperspray of haarlak worden door weinig ouders serieus genomen als 

beschermingsmiddel.. Het merendeel van de ouders beschouwt het bij je dragen van een 

wapenn als verwerpelijk en iets dat de kans op uiterst onveilige situaties vergroot. 

Wapenbezit,, ook in de vorm van zakmessen, wordt door ouders gereguleerd. Alleen in het 

gesprekk met Chris Beukema en Naomi, de uit-en-thuizer uit Leek, kwam het mes als 

beschermingsmaatregell ter sprake. Op het moment dat ze met een aantal vrienden naar de 

kermiss in de stad ging, heeft haar vader haar een mes meegegeven. 

Tochh is een aantal ouders hier dubbel in. Een vader van een zelfstandige pleiner heeft 

bijvoorbeeldd het mes van zijn zoon afgepakt en tijdelijk opgeborgen. Bij goed gedrag kan 

zijnn zoon het mes wellicht weer terug krijgen. 

Haarlak,, deodorant en peperspray zijn door een groter aantal moeders genoemd als 

beschermingsstrategiee voor hun dochters. Het betreft overigens met name moeders van 

beschermdenn en gecontroleerde uit-en-thuizers die niet of nauwelijks uitgaan in cafés en 

discotheken.. Deze moeders speculeren over hetgeen ze zullen ondernemen om hun 

dochterss te beschermen als het moment van uitgaan daar is. 

Tott slot worden instrumenten als, geld, telefoonkaart en mobiele telefoon ingezet als 

beschermingsstrategie.. Over geld wordt door ouders goed nagedacht. Een beetje extra 

geldd meegeven, helpt de kinderen zich ingeval van nood te redden. Extra geld bij zich 
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hebben,, houdt tegelijk risico's in. Jongeren kunnen het, al dan niet door de 

groepsdynamiek,, uitgeven en het kan gestolen worden. Ouders benadrukken daarom 

tevenss dat jongeren niet te veel geld moeten meenemen, omdat ze het als ze het niet 

hebbenn ook niet kunnen uitgeven. 

Eenn telefoonkaart biedt een alternatief. In geval van noodsituaties kan zoon of dochter 

naarr huis bellen. De mobiele telefoon vergemakkelijkt dit en kan tevens ingezet worden als 

zichh onderweg noodsituaties voordoen. Daarnaast heeft de mobiele telefoon een functie in 

hett flexibeler maken van ophaalafspraken: op het moment dat de zoon of dochter naar huis 

wil,, wordt de ouder gebeld om voor te rijden. 

LICHAMELIJKEE REGULATIE 

Alss jongeren uitgaan, worden er door ouders, met name in het geval van meiden, regels 

gehanteerdd wat betreft hun uiterlijke verschijningsvorm. Het dragen van fatsoenlijke 

kledingg en bescheiden make-up moet meiden bescherming bieden tegen onfatsoenlijk 

gedragg van mannen en jongens. Voor de laag-opgeleide ouders (van uit-en-thuizers, 

zelfstandigee pleiners), die tevens gekenmerkt worden door een weinig responsieve 

opvoedstijll en die het vrijetijdsgedrag van jongeren eerder als moeilijk dan als leuk 

construerenn (zie hoofdstuk 7 en 8), is het van belang dat dochters zich fatsoenlijk kleden 

zodatt ze zelf niet de grenzen verleggen. 

Hett postuur wordt in andere gevallen als beschermende factor gezien. Sterke mannen, 

maarr ook potige meiden wekken volgens ouders al snel een volwassen indruk. Deze indruk 

vergroott het vertrouwen van ouders dat hun zoon of dochter geen slachtoffer van geweld 

wordt.. Ouders wijzen in het geval van dochters tot slot op het belang van body-language 

voorr het managen van de eigen veiligheid. 

TERRITORIALEE REGULATIE 

Inn veel gezinnen wordt het uitgaan van jongeren territoriaal begrensd en beschermd. Het 
consumerenn van alcohol en softdrugs neemt hierbinnen een centrale plaats in. De wijze 
waaropp mevrouw Takens uit angst voor onder meer sofdrugsgebruik niet ingaat op het 
verzoekk van haar dochter om een dagje naar Amsterdam te gaan, is een voorbeeld van 
territorialee strategie: 

TtUUSTtUUS Tak&IIS.  En er is een beetje discussie, of discussie, ja wel wat geweest, wat een discussies hè, maar 
eenn beetje discussie, o ja twee, of ze met een vriendin met de trein gewoon ergens naar een stad in 
Nederlandd zou mogen. Nou daar heb ik van gezegd ... , ik zag het eerst helemaal niet zo zitten, want dan 
will ze met een vriendin, wat ik niet zo goed tegen haar kan zeggen, waarvan ik denk 'nou dat vind ik nou 
niett een vriendin eh... ' , die rookt ook hasj en zo en die zie ik wel de coffeeshops in verdwijnen in andere 
steden.. Nou ja, Sanne taalt daar nog niet zo naar, dus dan denk ik als ze dan een hele dag met z'n tweeën 
optrekkenn dan, en dat heb ik trouwens ook wel tegen haar gezegd, ik zeg ja goh, stel dat zij zegt 'ik wil 
naarr een coffeeshop' en wat doe jij dan, 'nou nee dat doe ik natuurlijk niet', nou ik zeg dat is heel moeilijk 
alss jij gewoon gezellig met z'n tweeën bent en zij vindt dat hartstikke gezellig, ja dan, eerlijk gezegd vind ik 
dann zelf ook wel dat je dan niet zoveel argumenten hebt om daar dan niet op in te gaan, ik zeg, dan zit je 
well met haar in de coffeeshop waar je verder niets te zoeken hebt en zelf niet heen zou gaan. Maar je bent 
dann echt zo met z'n tweeën op elkaar aangewezen. 

Dee plaats waar jongeren uitgaan, vormt verder een belangrijke overweging achter het, 

all dan niet met specifieke beschermingsmaatregelen, toestaan van het uitgaan. Ten eerste is 

dee zelfstandige bewegingsvrijheid van jongeren groter ten aanzien van plaatsen waar direct 
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toezichtt van volwassenen aanwezig is dan ten aanzien van plaatsen waar dit niet het geval is. 

Dee jongerenontmoetingsplaats is hier een voorbeeld van. Feesten op school, de 

vrijetijdsclubb en thuis zijn een ander voorbeeld. Een uiterste is dat ouders de disco in huis 

halen.. In hoofdstuk 6 bleek dat ouders die hun kinderen te jong achten om naar een 

discotheek,, party of een café te gaan, maar die wél aan de wensen van hun kinderen 

tegemoett willen komen, de garage omgebouwd hebben tot een jeugdhonk voor hun zoon 

off dochter en de vrienden (zie hoofdstuk 6). Uitgaan in discotheken, cafés en op party's 

staatt een grote groep ouders niet toe. Dit betreft ouders van beschermden, 

binnenjongeren,, planners, spelers en een groep gecontroleerde uit-en-thuizers. 

Ookk uitgaan in de bioscoop wordt door ouders als goed alternatief voor uitgaan in cafés 

enn discotheken aangedragen. Dit hangt samen met het feit dat bioscopen overdag en aan het 

beginn van de avond bezocht kunnen worden. Later op de avond wordt bioscoopbezoek 

evengoedd als bezoek aan een café of discotheek door veel ouders begrensd. 

Tenn tweede wordt uitgaan in specifieke discotheken en cafés begrensd. Deze vorm van 

begrenzingg hangt samen met het imago van de plaats. De verbeelding van specifieke 

plaatsenn komt tot stand door informatie uit de sociale omgeving van ouders, door 

informatiee van de kinderen, door informatie uit de media en door de ervaring die ouders 

zelff met de plaatsen hebben. Dit brengt met zich mee dat dezelfde plaats door 

verschillendee ouders verschillend gedefinieerd wordt, van gevaarlijk tot veilig. 

Tenn derde wordt uitgaan in bepaalde gebieden verboden. Dit is het geval bij gezinnen 

uitt de Oosterparkwijk, Leek en de dorpen, waar er gekozen kan worden tussen feesten in 

dee lokale omgeving en het centrum van Groningen. Uitgaan in het centrum van Groningen 

wordtt over het algemeen genomen begrensd. De concentratie van horecavoorzieningen en 

geweldsincidentenn draagt ertoe bij dat ouders uitgaansplaatsen in dit gebied onveilig 

vinden.. Daarnaast speelt de onbekendheid met het uitgaanscentrum van Groningen een rol 

inn deze begrenzing. Onbekendheid maakt dat niet alleen specifieke uitgaansplekken 

gemedenn dienen te worden, maar het hele gebied. 

Dee bezorgdheid van ouders ten slotte, betekent, afgezien van de bescherming en 

begrenzingg van het uitgaan van jongeren, dat het tijdruimtelijk handelen van ouders zelf 

wordtt gereguleerd. Uitgaan van de zoon of dochter is ook voor ouders spannend en brengt 

onzekeree momenten met zich mee. In het geval dat ouders hun kinderen niet zelf van de 

discoo halen, gaan ze niet naar bed, of doen ze geen oog dicht voordat de kinderen thuis zijn. 

Inn ieder geval zorgen ouders dat ze thuis zijn tijdens het uitgaan van hun kinderen of ten 

minstee goed bereikbaar. 

9.55 Strijd om de ruimte 
Waarr voor een grote groep jongeren uitgaan een leuke en avontuurlijke activiteit is, brengt 

uitgaann voor ouders bezorgdheid met zich mee. De betekenis van de disco is voor deze 

ouderss en kinderen niet dezelfde. Uitgaan is daardoor een terrein waarop de zelfstandige 

bewegingsvrijheidd van veertien- en vijftienjarigen beperkt is. Het feit dat jongeren in hun 

verhalenn over uitgaan vaak refereren aan de ideeën die hun ouders hierover hebben, maakt 

dee invloed van ouders zichtbaar. Opmerkingen in het verhaal van Sabine, zoals "mijn ouders 
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vertrouwen"vertrouwen" of uik ben heel jong" en in het verhaal van Sanne, zoals udat denkt mijn moeder dan" 

zijnn voorbeelden hiervan. 

Hett verhaal van ouders bevestigt dit beeld doordat een grote groep ouders aangeeft de 

grenzenn van het uitgaan bewust te bewaken. Voor een groep jongeren — binnenjongeren, 

beschermden,, spelers (zelfstandige pleiners) en een groep gecontroleerde uit-en-thuizers — 

zijnn discotheken, cafés en coffeeshops verboden terrein. Voor anderen geldt dat, mits een 

aantall beschermingsmaatregelen is genomen, uitgaan zo nu en dan moet kunnen — met 

namee geldt dit voor stappers en een groep gecontroleerde uit-en-thuizers. 

Dee contrasterende beelden die ouders en kinderen hebben, namelijk het beeld van 

veiligheidd enerzijds en van avontuur anderzijds, botsen af en toe. Op veertien- en met 

namee vijftienjarige leeftijd begint het uitgaan een plaats in het sociaalruimtelijk netwerk in 

tee nemen. Dit betekent het opnieuw aftasten van grenzen voor zowel ouders als jongeren. 

Dee disco is dan een plaats waar binnen het gezin strijd over wordt geleverd. Deze strijd is 

voorall kenmerkend voor de groep ontevreden uit-en-thuizers. 

Vann botsende verbeelding is ook in het gezin van Kim, Kees en Tinie Kuiper sprake. 

Overr het begrenzen van het tijdruimtelijk handelen van Kim en het aftasten en betwisten 

vann de grenzen door Kim, hebben ze zo nu en dan woorden. Vooral Kees heeft het moeilijk 

mett deze continue grensverlegging en door Kim gehanteerde strategieën om haar 

bewegingsvrijheidd in tijd en ruimtelijke zin te vergroten. Ook territoriale strategieën 

wordenn in dit gezin aangewend om zo nu en dan paal en perk te stellen aan de verworven 

zelfstandigheidd van Kim. Huisarrest is een voorbeeld. 

Illustratieff voor de situatie in het gezin is de volgende aantekening uit het veldjournaal. 

Toenn wij op de afgesproken doordeweekse avond aankwamen voor de gesprekken, bleek 

dee sfeer om te snijden. Kees Kuiper had zijn dochter net verboden het huis te verlaten, wat 

zee wel van plan was geweest. Kim had zich vervolgens teruggetrokken op haar eigen 

kamer,, waar ze niet van zins was die avond nog af te komen. Tinie Kuiper heeft tenslotte 

dee rol van bemiddelaarster op zich genomen en heeft ervoor gezorgd dat de ijzige sfeer 

verdweenn en de individuele gesprekken alsnog konden plaatsvinden. 

Inn deze paragraaf wordt ingegaan op het belang van de interactie van ouders en 

kinderenn binnen het gezin voor het bepalen van de grenzen van het uitgaan. 

9.5.11 "Gewoo n een beetj e aangeschoten" , over conflicterend e beelde n 
Ouderss hanteren zowel het beeld van hun kinderen als fatsoenlijk en autonoom, als 

kinderenn die zichzelf verre houden van gevaarlijke situaties, als het beeld van hun kinderen 

alss kwetsbaar en onvolwassen, kinderen die zo verleid kunnen worden tot risicovol gedrag. 

Zee beschouwen andere jongeren wat dit laatste betreft als groot risico. 

Dezee enigszins tegenstrijdige verbeelding is goed zichtbaar in het geval van de disco. 

Hoee 'fatsoenlijk' de eigen kinderen in werkelijkheid zijn, is echter de vraag. Waar ouders 

denkenn precies op de hoogte te zijn van het uitgaansgedrag van hun kinderen blijkt dit in 

werkelijkheidd niet altijd het geval te zijn. Bovendien zijn er verschillende 'ware' verhalen te 

vertellen,, die van de ouder en die van het kind. De consumptie van alcohol en drugs kan als 

illustratiee dienen. 

Alss ouder is men niet van alles op de hoogte. Terwijl slechts twee procent van de 

ouderss zegt dat hun zoon of dochter het afgelopen jaar softdrugs heeft gebruikt, blijkt dit 
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voorr een kwart van de kinderen het geval te zijn. Ook uit de interviews komt het beeld 

naarr voren dat ouders, haast tegen beter weten in, ervan overtuigd zijn dat hun zoon of 

dochterr op een verstandige manier handelt. In het geval van de disco wil dit zeggen: de 

juistee plaats bezoekt, met de juiste anderen, verstandig met alcohol en drugs omgaat net als 

dee vrienden, gezamenlijk naar huis fietst, enzovoorts. In hun verhalen construeren ze voor 

henzelff en voor de sociale omgeving het beeld van deugdzame kinderen. 

Tweee 'ware' verhalen over hetzelfde zijn eerder in het hoofdstuk gepasseerd: het citaat 

waarinn mevrouw Takens vertelt over de eerste keer dat ze geconfronteerd werd met een 

aangeschotenn dochter en het verhaal van Sanne, de dochter. Afgezien van het feit dat Truus 

Takenss het over twee biertjes heeft en Sanne over "iets van vier biertjes", is de manier waarop 

zee hierover vertellen en zichzelf representeren verschillend. Waar Truus totaal verrast was 

doorr het feit dat haar dochter twee biertjes had gedronken, lijken de vier biertjes voor 

Sannee haast de normaalste zaak van de wereld: "Maar ik had helemaal niet het gevoel dat ik 

dronkendronken was qfzo, maar gewoon een beetje aangeschoten*. Sanne is eerder verrast door het feit dat 

haarr ouders het geen probleem lijken te vinden en dat straf uitbleef. Voor Sanne vinden 

haarr ouders het geen probleem. Truus Takens vertelt dat ze te geschrokken was om 

meteenn op een goede manier te reageren op het handelen van haar dochter. Ze is echter 

meteenn in hoog beraad gegaan met haar man en ze hebben besloten thuis een alcohol-

kennismakingsbeleidd te beginnen. Er is sprake van eigen werkelijkheden: die van de 

jongerenn en die van de ouders (zie hoofdstuk 6). 

9.5.22 Communicati e over het urtgaansreglm e 
Grenzenn worden niet zondermeer gesteld, jongeren zijn zeer actief bij dit proces 

betrokken.. Tijden waarop jongeren 's avonds na het uitgaan thuis moeten zijn en of ze van 

dee disco gehaald worden zijn "hot items" wat betreft vastleggen en verleggen van grenzen. 

Hett zijn bij uitstek punten waar ouders en kinderen over overleggen, wat soms bloed, 

zweett en tranen kost (zie hoofdstuk 6). 

Alhoewell het meestal de ouders zijn die de grenzen bepalen, komen zij vaak tot op 

zekeree hoogte wel aan de wensen van hun kinderen tegemoet. Zo heb ik eerder 

gerefereerdd aan het feit dat in de meeste gezinnen zowel ouders als jongeren aangeven dat 

doorr de week (57 procent van de ouders) en in het weekend (75 procent van de ouders) 

jongerenn geen vaste tijd van thuiskomen hebben. Zij maken per keer met elkaar een 

afspraak.. Zoals Sabine en haar ouders dat doen: 

CorrteCorrte de J8gBf: Er worden vaak wel compromissen aangedragen. En het is hier niet zo dat er een 
bepaaldee lijn is en dat daar helemaal niet van afgeweken mag worden. Er worden best wel compromissen 
gesloten.. (...) Als ze met elkaar weg willen. Dan willen ze zeg maar om twee uur terug zijn, maar twee 
uurr vind ik te laat voor een veertienjarige. Dan zeg ik 'nou, dat vinden we voor jou te laat, als we nou elf 
uurr afspreken?' 'Ja, maar dan wil er niemand naar huis en hoe moet dat dan?' [woorden Sabine]. 'OK, dan 
komm je maar om halftwaalf naar die en die kroeg, dan zitten wij daar ook, dan kom je daar maar heen, want 
err is niets meer vernederend dan dat je pappie en mammie je komen ophalen', en dan is het goed. Dus dat 
kann dan wel. 

Compromissenn zijn aan de orde van de dag in het onderhandelingsgerichte gezinstype. 

Eenn bepaalde mate van autonomie wordt in deze gezinnen door zowel de ouders als 

jongerenn nagestreefd. Zo vinden jongeren het bijvoorbeeld belangrijk dat de grenzen van 

hunn territorium niet door ouders overschreden worden. Ouders zijn zich hier over het 
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algemeenn genomen bewust van. Dit blijkt niet alleen uit het verhaal van Corrie de Jager. 
Ookk de volgende vader respecteert de grenzen die zijn dochter stelt aan haar 
zelfstandigheid.. Hij staat vrijdagavond "tegen elf uur voor de poort" als de disco sluit om zijn 
dochterr veilig thuis te brengen. 

Dee activiteit uitgaan biedt omdat het voor veel jongeren niet een alledaagse activiteit is 
duidelijkk inzicht in de wijze waarop afspraken gecontroleerd worden en sancties volgen als 
regelss worden overtreden. Het naleven van regels wordt op het moment dat ouders het 
gevoell hebben dat ze jongeren bepaalde vrijheden hebben geven, door de ouders als 
belangrijkk ervaren: 

ConleConle de Jager-. Afspraak is afspraak en ze houden elkaar er aan. Ook qua tijd, één uur is één uur en 
geenn halftwee. Wat dat betreft zijn wij heel streng hoor. De meiden weten ook dat als hun vader en 
moederr zeggen dat ze om één uur thuis moeten zijn, dat ze dan ook werkelijk om één uur thuis moeten zijn 
enn anders moet er gebeld worden. Bijvoorbeeld 'ja, het is nu zo gezellig, ik ben vanavond om halftwee 
thuiss of om kwart voor twee' [woorden kinderen], dan is het ook goed, maar niet zo zonder meer wegblijven. 
Datt is een afspraak hier in de familie, die we met elkaar hebben gemaakt en dat telt voor ons allemaal. 
/:: Ze weet... 

CorrieCorrie de Jager, Ze weten dus heel goed wat ze kunnen en wat ze niet kunnen en wat mag en niet mag, ja, 
heell duidelijk. Maar dat hebben wij onszelf als ouders ook verplicht om je daaraan te houden en zo niet dan 
krijgg je de wind van voren; 'we hadden iets afgesproken, hoe zit dat' [woorden kinderen]. Op dat moment 
kann je er niets meer aan veranderen en is het ook gebeurd, maar je kunt elkaar er wel over aanspreken en 
dann zeggen dat het je spijt. Dan staan daar echt geen lijfstraffen tegenover hoor, maar we proberen daar 
well heel consequent in te zijn. Dat iedereen zich wel aan de regels houdt, de huisregels. Dat klinkt allemaal 
heell streng, maar dat is het niet. (...). 

/:: Hoe gaat ze ermee om als iets niet mag? 

CorrieCorrie de Jager: Nou, dan is ze natuurlijk wel pissig, om het maar even grof te zeggen, dan is ze gewoon 
nijdig.. Dan wordt er eerst nog even flink met de deur geslagen en dan later praat je er wel weer over. We 
latenn ze altijd eerst even uitrazen en daama wordt er nog even over gepraat, zo van 'waarom zeggen wij 
dit?? Omdat...' enzovoort. Dan wordt er gezegd 'ja maar jullie vertrouwen mij niet'. Dat wordt altijd als 
eerstee geroepen, maar dan zeggen wij 'ja, maar het gaat niet om jou, jij weet wel wat je wel en niet wil, 
maarr er zal zo'n idioot rondhuppelen, die je niet voor kunt zijn'. En na een bepaald tijdstip in de stad is de 
sfeerr gewoon anders. Dan is de drank in de man en dan hebben sommige mensen zich zelf niet meer in de 
handd en is de sfeer zo nu en dan erg dreigend. Als je dat zelf niet aanvoelt en je zit weer net in de hoek 
waarr de klappen vallen, dan ben jij weer net de pisang. 

Inn het geval van Sabine en haar ouders zijn er, hoewel er vaak compromissen worden 
gesloten,, duidelijke afspraken en regels waaraan een ieder zich moet houden. Tegelijkertijd 
komenn de ouders ook tegemoet aan de wensen van de kinderen. Men zou kunnen spreken 
vann een gezaghebbend-interactieve communicatie. 

Eenn grote mate van controle van het tijdruimtegedrag van jongeren en de afwezigheid van 
responsiviteitt - kenmerken van een autoritaire opvoedstijl - zijn zichtbaar in de manier 
waaropp een groep ouders praat over het individuele sociaalruimtelijke netwerk van hun 
zoonn of dochter. Zinnen zijn vaak negatief geformuleerd. In deze gezinnen is de houding 
veell meer een van gehoorzaamheid dan luisteren naar elkaar. Daarbij komt het voor dat 
ouderss met harde hand ingrijpen als de kinderen niet gehoorzamen, op momenten dat 
jongerenn de grenzen van hun sociaalruimtelijk netwerk oprekken en hun zelfstandigheid te 
groott maken: 

/:: Is er wel eens sprake van dat u het niet eens bent met uw zoon over wat hij doet, in huis of buitenshuis? 

R:R: De ene keer ben ik het wel en de andere keer niet met hem eens. Dat wisselt. 
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ƒ;; Kunt u een voorbeeld geven van iets? 

R.Bijvoorbeeldd dat hij weg wilt of hij wilt wat en dan zeg ik nee en dan zegt hij dat hij het wel wil. Dat 
soortt dingen. (.. .)• Als hij bijvoorbeeld zegt, hij is dan nog niet zover, maar als hij zou zeggen 'mama, ik ga 
opp stap', dan zeg ik tegen hem 'nee, je blijft thuis'. Dan zegt hij 'waarom niet?' Dan zeg ik 'ik hoor op de 
scannerr wat er allemaal gebeurt en ik heb liever niet dat je gaat'. En dan doet hij het ook niet. (...). Hij 
vraagtt mij wel iets, van 'mag ik daar of daar heen?' En dan zeg ik 'dat moet je zelf weten' of nee. En dan is 
hett 'waarom niet?' Dan moet ik hem uitleg geven waarom hij daar niet heen mag. Dan zeg ik 'ik hoef je 
geenn reden te geven. Ik hoef niet te vertellen waarom jij daar niet heen mag. Ik ben hier de baas in huis, 
daarr moeten jullie naar luisteren, en naar papa, daar moeten jullie naar luisteren en wij luisteren niet naar 
jullie'.. Dan loopt hij kwaad naar boven. Zulke dingen allemaal, maar hij vraagt het me wel. (Moeder van 
jongen,, lagere sociale klasse, Oosterparkwijk). 

Uitgaann is niet een terrein waarop de veertien- en vijftienjarigen geheel losgelaten worden. 

Eenn permissief weinig geïnteresseerd houding van ouders is wat dit betreft niet zichtbaar. 

Alleenn het gezin van Jos Bakker en Danny (zie hoofdstuk 8) vormt een uitzondering. In de 

ogenn van de vader Jos is Danny volwassen genoeg om zijn eigen boontjes te doppen. Hij is 

geenn kind meer. Hij beslist dan ook zelf hoe laat hij thuiskomt, hoe vaak hij uitgaat, waar 

hijj naartoe gaat als hij uitgaat en hoeveel hij drinkt als hij uitgaat, "nou ja, geen sterke drank 

maarmaar bier". Door de week is hij volgens zijn vader dan ook vroeg thuis, om "een uur of tien". 

Ookk op vrijdag en zaterdag wordt het niet altijd laat, hij moet namelijk nog voetballen, 

"vaak"vaak is het een of twee uur". In vergelijking met andere jongeren is het tijdstip doordeweeks 

laatt en ligt de frequentie van uitgaan hoog. 

Kortom,, een uitzonderlijk geval daargelaten, wordt het uitgaan gereguleerd en treedt er 

geenn discriminatie op tussen onderhandelingsgerichte of bevelsgerichte gezinnen. De disco 

iss een belangrijke plaats voor het stellen, maar zeker ook het aanvechten van grenzen. 

9.5.33 Over de gren s 
Veell jongeren zouden meer zelfstandige bewegingsvrijheid willen hebben in het algemeen, 
maarr in het bijzonder waar het de disco betreft. Sanne vertelt over deze wens het volgende: 

/:: Zijn er eigenlijk ook dingen, die je zelf zou willen doen, maar die niet mogen van je ouders? 

SttnnB:SttnnB: Ja, wel wat vrijer van dat ik zeg van 'nu ga ik even naar mijn vriendin' of 'nu ga ik even naar de 
bioscoop'' ofzo, en dat ik dat gewoon zelf mag bepalen. Want zij zijn zo van 'Nou, wat ga je dan doen 
enzo?'' 'Ben je wel op tijd thuis' [bezorgde en bemoederende toon]. 

I:I:  Je moet dus wel elke keer aangeven, waar je naartoe gaat en hoe laat je thuiskomt? 

Sanne:: Ja, inderdaad. Ik zou wel gewoon [willen zeggen] van 'ik ga even naar de bioscoop met Joos'. [Mijn 
ouderss zouden dan zeggen]: 'oh, oke'. Maar nu zeggen ze van 'Doordeweek? Kind! Doe dat maar in het 
weekend!'' [zeer verbaasde en bemoederende toon]. Dat soort dingen. 

Dee wil voor vergroting van de zelfstandige bewegingsvrijheid wat betreft uitgaan en 

botsingenn wat dit betreft met de ouders is het duidelijkst zichtbaar bij de ontevreden uit-

en-thuizers.. Met deze situatie wordt in de gezinnen op verschillende manieren omgegaan, 

maarr niet zonder conflicten. De meiden vechten de opgelegde grenzen continu aan en gaan 

overr de grens. 

Voorr het bevechten van grenzen worden verschillende strategieën gebruikt. Daarbij 

bezigenn jongeren onder andere de strategieën 'het rookgordijn' en 'de halve waarheid' 

(vgl.. De Waal, 1989). Het rookgordijn, het vertellen van fantasieverhalen, wordt door een 

aantall jongeren gehanteerd. Door niet te vertellen dat ze wel eens uitgaan, voorkomen ze 

datt er vragen over gesteld worden en de activiteit begrensd kan worden. Deze strategie 
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gebruikenn jongeren ten aanzien van discotheken, coffeeshops, poolcentra en cafés. Dit is 

bijvoorbeeldd zichtbaar bij de ontevreden uit-en-thuizers. Deze strategie heeft een 

territorialee dimensie. Een enkele jongere vertelt de ouders dat hij/zij bij vrienden thuis een 

filmm kijkt of uit logeren gaat en gaat dan stiekem stappen. Verder is het tijdstip waarop de 

jongerenn geacht worden thuis te zijn een onderwerp waarover 'gefantaseerd' wordt. 

Jongerenn vertellen over een scala aan smoesjes die ze gebruiken om het feit dat ze 's 

avonds/'ss nachts te laat zijn te verantwoorden. 

Tenn aanzien van feestjes thuis en op de club en een middagje naar de bioscoop wordt 

well eens de halve waarheid verteld. De aanwezigheid van bepaalde vrienden wordt 

verzwegenn en over de consumptie van alcohol of softdrugs wordt niet gepraat. Maar ook 

watt betreft een bezoek aan een disco of café wordt de strategie van de halve waarheid 

gebruikt.. Hierbij worden regels overtreden zonder dat ouders daarvan op de hoogte zijn. 

Hett drinken van alcohol en roken zijn veelvuldig genoemd. Maar ook het tegen de regels in 

alleenn naar huis fietsen, het kiezen van een andere route, later thuiskomen en met andere 

vriendenn afspreken, zijn voorbeelden. 

Jongerenn representeren zichzelf op een 'volwassen' manier als ze de grenzen van het 
uitgaann willen oprekken. Bij het verzoek om een avondje ut te mogen zijn alle mitsen en 
marenn van hun ouders al voorzien en gerepliceerd. Jongeren weten goed welke 
beschermingsstrategieënn hun ouders nodig achten en maken tijdens de onderhandelingen 
duidelijkk dat ze hier zelfstandig over nagedacht hebben. Deze strategie van 'wijs doen' (zie 
hoofdstukk 8) wordt veelvuldig aangewend. 

Jongerenn weten vaak goed ouders tegen elkaar uit te spelen om zo hun zin te krijgen en 
dee grenzen van het uitgaan in tijd of ruimte te verruimen. Dochters spelen op het gevoel 
vann vaders in. Vaders zijn minder bezorgd volgens de meiden en wat uitgaan betreft 
makkelijkerr over te halen de grenzen te verleggen. Meiden, maar ook moeders geven dit 
aan. . 

Ouderss zijn zich bewust van de noodzaak om op één lijn te zitten, maar ervaren dit wel 
degelijkk als lastig: 

ƒ:: Heeft hij er voorkeur voor aan wie hij het vraagt, aan u of uw man? 

R:R: Hij vraagt het meestal aan mij, want mijn man zegt meestal nee. Ik zeg soms wel eens van 'ach, ga maar 
heen',, maar mijn man heeft al eens gezegd 'je moet ophouden, want ik zeg nee en jij zegt ja en dan klikt 
hett niet meer'. Ik heb het nu zo dat als hij naar mij komt dan vraag ik 'wat zegt papa? Is dat nee, dan zeg ik 
ookk nee.' 

ƒ:: Want dat ging uit elkaar lopen? 

R:R: Ja, mijn man zei nee en ik zei ja en dat ging uit elkaar lopen en daar krijgen wij dan met z'n vieren ruzie 
om.. Maar nu zeg ik 'wat heeft papa gezegd?', nou, papa heeft nee gezegd, dan zeg ik ook nee. Dan is ie 
boos.. (Moeder van jongen, lagere sociale klasse, Oosterparkwijk). 

Verderr worden ouders tegen andere ouders uitgespeeld. Voor jongeren die geen 

volledigee zelfstandige bewegingsvrijheid hebben, dat zijn bijna alle jongeren, is dit een veel 

gebruiktee strategie. Ouders die zich hier bewust van zijn, vergelijken zo nu en dan de 

afsprakenn die zij maken omtrent bescherming en beperking van het uitgaan met de 

afsprakenn die andere ouders maken. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar bij de beschermden en 

eenn groep gecontroleerde uit-en-thuizers, gekenmerkt door een hogere of midden sociaal-

economischee achtergrond en een onderhandelingsgericht gezinstype (zie ook hoofdstuk 8). 
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Ouderss hanteren overigens dezelfde strategie om hun kinderen ervan te overtuigen dat ze 

hett beste met ze voor hebben, dat een beslissing voor hun eigen bestwil is. 

Tenn slotte kunnen oudere broers en zussen een dienst bewijzen bij het verruimen van 

dee bewegingsvrijheid. Niet alleen ouders geven aan dat het trekken en verleggen van 

grenzenn - het juiste evenwicht vinden tussen beschermen en loslaten - bij het oudste kind 

hett meeste voeten in de aarde had, ook de jongeren zelf geven dit aan. 

San/16::  Ik heb wel een beetje een probleem, want mijn broer die is dus helemaal niet van uitgaan, nou hij 
iss niet een nerd, zeg maar, hij is zeg maar ... , hij is een beetje zo ... , nou, hij heeft er gewoon geen 
behoeftee aan enzo. Dus ik moet dat allemaal, die grenzen verleggen. Want als ik een broer had die dat wel 
zouu doen, hadden ze dat allemaal al bediscussieerd met mijn broer. En dan kon ik gewoon wat mijn broer 
ookk mocht op die leeftijd. Maar ik moet dat nu nog allemaal bevechten. Dus dat is wel jammer. 

9.66 Besluit 
Dee disco is door het niet-alledaagse karakter een avontuurlijke omgeving voor jongeren en 

eenn zorgbarende voor ouders. Met de redenatie, dat veertien- en vijftienjarigen te jong zijn 

omm uit te gaan en de disco een gevaarlijke omgeving is, begrenzen en beschermen ouders 

hett uitgaan van hun kinderen. Dit is het duidelijkst zichtbaar in de profielen van de 

beschermdenn en gecontroleerde uit-en-thuizers. Wel erkennen ouders dat jongeren zich 

steedss meer oriënteren op uitgaan. De strategie van controleren én loslaten stelt ouders in 

staatt met deze veranderingen om te gaan. Men vindt de kinderen over het algemeen nog te 

jongg om wekelijks uit te gaan. Een aantal ouders van gecontroleerde uit-en-diuizers heeft 

eenn regeling getroffen waarbinnen kinderen één keer in de maand mogen stappen. Alleen 

dee gezinnen van de stappers zijn dit stadium gepasseerd. 

Ruimtee speelt hierin een bijzondere rol. Territoriale strategieën zorgen dat jongeren 

uitgaann in een 'veilige' omgeving. Discotheken, cafés en coffeeshops zijn voor een grote 

groepp jongeren verboden terrein, feesten thuis en op de club zijn toegestaan. Uitgaan in het 

centrumm van Groningen is te gevaarlijk, de lokale discotheek vormt het compromis. 

Behalvee de concentratie van uitgaansvoorzieningen en gewelddadige incidenten in het 

centrum,, zijn de anonimiteit van en onbekendheid met het gebied en met specifieke 

uitgaansplekkenn de reden van het verbod. 

Jongerenn zijn het echter niet altijd eens met de beperkte zelfstandigheid. De ontevreden 

uit-en-thuizerss laten zien dat er over de 'vrije tijd' wel degelijk conflicten binnen het gezin 

bestaan.. De meiden, gebruiken verschillende strategieën om toegang tot de disco te 

krijgen,, waarbij 'als het niet mag, dan moet het maar stiekem' het laatste redmiddel is. 

Ookk deze strategieën kunnen territoriaal zijn. 
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10.. Ouders over 'het veilige huis' 
enn Van de straat' 

10.11 Inleidin g 
Ouderss ervaren de alledaagse plaatsen in het sociaalruimtelijk netwerk van hun kinderen 

verschillend.. Dit blijkt uit de hoofdstukken over het huis, de club, de straat en de disco. De 

bezorgdheidd over de veiligheid van hun kinderen speelt in die ervaring een rol. De variatie 

inn bezorgdheid betekent bovendien dat ouders het tijdruimtelijk handelen van jongeren op 

verschillendee manieren reguleren. Mede door deze invloed van ouders wordt de toegang 

tott de beschreven plaatsen bepaald. Met andere woorden, de sociaalruimtelijke 

netwerkprofielenn van jongeren worden mede gevormd door ouders en hun verbeelding van 

gevaarlijkee plaatsen voor de jeugd. 

Inn dit hoofdstuk wordt ingezoomd op de onveiligheidsgevoelens van ouders in relatie 

tott het tijdruimtelijk handelen van hun kinderen. Dit levert een overzicht op van het 

handelenn van ouders wat betreft de verschillende plekken die hun kinderen bezoeken en de 

bewegingenn tussen die plekken. Achter deze handelingen gaan centrale concepten met 

betrekkingg tot jeugd, plaats en veiligheid schuil. De wijze waarop ouders in hun verhalen 

(on)veiligee plaatsen en jeugdidentiteiten met elkaar verbinden staat centraal. Vanwege het 

ontbrekenn van vergelijkbaar onderzoek naar jongeren in die leeftijdsfase, grijp ik hierbij 

terugg op onderzoek naar de onveiligheidsgevoelens van ouders met betrekking tot het 

tijdruimtelijkk handelen van kinderen tot 12 jaar om de hier gevonden resultaten te 

bespreken. . 



OUDERSS OVER 'HET VEILIGE HUIS' EN 'VAN DE STRAAT' 

Meerr specifiek zal ik in mijn betoog focussen op de betekenis van plaats. Belangrijk 

voorr de argumentatie zijn de veronderstellingen rond het concept ruimte, zoals verwoord 

inn hoofdstuk 2. Massey (1998) schrijft dat de relaties, die een plaats maken tot wat een 

plaatss is, altijd doordrongen zijn van macht. Voor deze analyse betekent dit dat ouders (en 

jongeren)) altijd betrokken zijn in een proces van het zich 'toe-eigenen' van ruimte: door 

sommigee in te sluiten en andere uit te sluiten. Dit proces van territorialisatie is verbonden 

mett enerzijds de ideeën van ouders over jeugd als fase zonder verplichtingen en 

verantwoordelijkheidd en de bekwaamheid van jongeren om zich al dan niet zelfstandig te 

kunnenn redden in verschillende plaatsen en anderzijds met de constructie van veiligheid en 

onveiligheid.. Jongeren worden en gezien als kwetsbaar en deugdzaam, zogenaamde 

schatjes,, en als gevaarlijk, zogenaamde schurken. 

Aann het zich toe-eigenen van ruimte liggen verschillende redenen ten grondslag. Eén 

redenn is het vereenvoudigen van de complexiteit. Het voorstellen van ruimte als 

'natuurlijk'' georganiseerd in verschillende onderdelen — in veilige en gevaarlijke plaatsen, 

off in hiërarchisch geordende ruimtelijke schalen zoals de buurt en het stadscentrum - is een 

pogingg om de ruimtelijke complexiteit te vereenvoudigen. De constructie van een 

geordendee geografische verbeelding is een manier om controle te creëren met behulp 

waarvann men de wereld kan begrijpen en maakt als het ware onderdeel uit van een 

beschermendd schild (zie hoofdstuk 3). 

Inn dit hoofdstuk zal de relatie tussen openbare en privé-plaatsen centraal staan (zie 

hoofdstukk 3). In de gesprekken construeren en mobiliseren ouders openbare ruimte en het 

publiekee domein als onveilige ruimte voor tieners. Wat ik samenvat als de ruimtelijke 

representatiee 'van de straat'. Privé-ruimten worden daarentegen als veilig afgeschilderd. 

Dezee conceptualisering wordt samengevat als 'het veilige huis'224. 

Dee wijze waarop ouders een veilige jeugd ruimtelijk construeren en daarbij leunen op de 

representatiess 'van de straat' en 'het veilige huis' wordt in paragraaf 10.2 verkend. Er zal 

wordenn stil gestaan bij sociaal-economische, sekse- en woonmilieuverschillen. Deze zullen 

overigenss alleen behandeld worden als er sprake is van significante of anderszins opvallende 

verschillenn en overeenkomsten. In een aantal gevallen is het aantal eenheden te klein om te 

analyseren.. Ook deze gevallen blijven achterwege. In paragraaf 10.3 wordt vervolgens 

beschrevenn hoe ouders het sociaalruimtelijk netwerk van de jongeren reguleren en daarmee 

dee grenzen van het tijdruimtelijk handelen definiëren. Opnieuw is er aandacht voor 

verschillenn naar sociaal-economische status, sekse- en woonmilieuverschillen. Het 

hoofdstukk wordt afgesloten met een conclusie waarin de uitkomsten gerelateerd worden 

aann de sociaalruimtelijke netwerkprofielen (par. 10.4). 

44 Hoewel beiden, het veilige huis en van de straat, onderdeel uitmaken van een algemener discours waarin de 
conceptenn 'opvoeden', 'ruimte', 'vrije tijd', 'veiligheid' en 'jeugd' samenkomen (zie hoofdstuk 2), wil ik ze 
hierr van elkaar onderscheiden. Het zijn ruimtelijk representaties en je zou ze kunnen opvatten als aparte 
'regels'' binnen het vertoog. 

306 6 



OUDERSS OVER 'HET VEILIGE HUIS' EN 'VAN DE STRAAT' 

10.22 Bezorgd e ouder s 
Omm de bezorgdheid van ouders over de veiligheid van hun kinderen in verschillende 

alledaagsee plaatsen te duiden, is het belangrijk eerst de aard van deze 

onveiligheidsgevoelenss te beschrijven. Hoe bezorgd zijn ouders en waar maken ouders zich 

zorgenn over? De aard van de onveiligheidsgevoelens, de sociale en ruimtelijke spreiding en 

dee spreiding in de tijd zijn complex en divers. Bovendien verschillen de 

onveiligheidsgevoelenss en definities van gevaarlijke plaatsen naar gender en 

klassenidentiteiten. . 

10.2.11 "Klein e kindere n klein e zorgen : grot e kindere n grot e zorgen " 
Veiligheidd is voor ouders van kinderen van deze leeftijd een belangrijk issue. In de meeste 
verhalenn van ouders zijn onveiligheidsgevoelens zichtbaar, soms echter meer impliciet dan 
expliciett verwoord. De enquêteresultaten laten zien dat meer dan de helft van de ouders 
redelijkk tot erg bezorgd is dat hun kind iets ergs overkomt (zie tabel 10.1). Eenderde is niet 
bezorgdd en niet onbezorgd 5. 

Tabell  10.1 Mate van bezorgdheid van ouders (N=240)226 

Bezorgdheidd N % 
Niett erg tot helemaal niet bezorgd 35 15" 
Niett bezorgd en niet onbezorgd 71 30 
Redelijkk tot erg bezorgd 131 55 
Totaall 237 100 

Uitt de interviews blijkt duidelijk dat met het ouder worden en de veranderingen die 

optredenn in het sociaal ruimtelijk netwerk van jongeren ook de zorgen van ouders 

veranderen.. De overgang van de basisschool naar de middelbare school is een periode van 

veranderingenn in het leven van jongeren. De zelfstandige mobiliteit wordt verruimd. In 

ruimtelijkee zin betekent dit, dat jongeren onafhankelijk van hun ouders grotere afstanden 

overbruggenn en nieuwe omgevingen ontdekken. 

Oflfl OO HSZ&kamp, Als ze ouder worden, wordt je bezorgdheid wel anders. Ze zijn meer weg enzo. Eerst 
iss het de lagere school en een keer naar vriendjes, maar verder zijn ze altijd dichtbij je. Ze zijn nu ver van je 
weg.. Het is wel grote kinderen grote zorgen en kleine kinderen kleine zorgen. (...) Ik vind datje hier in 
dezee omgeving anders leeft dan de plekken waar ze nu komen. In een stad als Groningen [bijvoorbeeld]. 
Ditt is een andere bezorgdheid. Een van de grote stad en het grootstedelijke gebeuren en dat is toch anders 
dann de bezorgdheid in zo'n dorp [toen hij nog jonger was). En de verkeerssituaties, daar dacht je niet 
zoveell aan, maar nu wel, nou in deze donkere tijd weer. (Vader van Mark, middenklasse, dorp). 

TfUUSTfUUS TakenS: Nou dit is een hot item op deze leeftijd hé, omdat ze dus meer alleen de deur uit wil. Dus 
hett begint nu inderdaad wel te komen de discussies Van wat kan ze alleen doen en welke wegen in de stad 
zijnn veilig? Waar kan ze alleen naar toe en tot hoe laat? Dus het is wel een discussie binnen het gezin. 
(Moederr van Sanne, hogere sociaal-economische status, Oosterparkwijk). 

Menn zou kunnen verwachten dat de zorgen van ouders over de veiligheid bij het eerste 

kindd groter zijn dan bij het tweede of derde kind omdat de vergroting van de zelfstandige 

bewegingsvrijheidd in het eerste geval nieuw is. Als de mate van bezorgdheid wordt afgezet 

2255 De mate van bezorgdheid vormt een van de variabelen die gebruikt worden om iets te zeggen over 
onveiligheidsgevoelenss van ouders. De variabelen 'verboden plekken in de buurt', 'verboden plekken buiten de 
buurt'' en 'cijfer voor de buurt wat betreft veiligheid voor de kinderen', zijn daarnaast gebruikt. 
2266 Gecontroleerd voor invloed van verschillende scholen. Er waren geen opvallende verschillen zichtbaar. 
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tegenn het feit dat het het oudste kind betreft, treden er echter geen significante verschillen 

op.. De verklaring hiervoor kan liggen in het belang dat gehecht wordt aan enerzijds de 

persoonlijkee identiteit van het kind en aan anderzijds de sociaalruimtelijke context in de 

onveiligheidsbelevïngg van ouders. Hieraan is in de vorige hoofdstukken uitvoerig aandacht 

besteed. . 

Inn de bezorgdheid tot slot is sprake van een ogenschijnlijke tegenstrijdigheid. Het is 

opvallendd dat ouders vertellen dat het niet realistisch is om zich zorgen te maken als ze de 

feitelijkee kans op slachtofferschap van hun kinderen in ogenschouw nemen. Tegelijkertijd 

moett je wel bezorgd zijn omdat het om je kinderen gaat, argumenteren ze. Hierbij maken 

dee ouders veelvuldig gebruik van de verbeelding van een onveilige samenleving in 

vergelijkingg met vroeger toen ze zelf klein waren. Dit wordt gevoed door berichtgeving in 

dee (inter)nationale media en door lokale geruchten (zie hoofdstuk 11). 

Dee onveiligheidsbeleving van ouders is, evenals beschreven in de vorige hoofdstukken, 

complexx en divers. Ze refereert zowel aan de kwetsbaarheid van hun kinderen voor 

'stranger-dangers'' en verkeer, als aan de 'changing nature of 'childhood" (vgl. Valentine, 

1996a;; Valentine & McKendrick, 1997). Dit laatste duidt op de positie van 'jeugd als 

probleem',, de jeugdfase wordt als problematisch beschouwd. Het betreft concreet het 

gevaarr dat hun eigen kinderen kennis maken met alcohol, sigaretten, drugs en seks, of 

betrokkenn raken bij geweld en vandalisme. Tabel 10.2 geeft verschillende redenen achter 

dee bezorgdheid weer. 

Dee enquêteresultaten laten zien dat ouders van veertien- en vijftienjarigen met name 

vrezenn voor (seksueel) geweld van vreemden. Uit tabel 10.2 valt op te maken dat 82 

procentt van de ouders die enige mate van bezorgdheid uiten, het gevaar voor (seksueel) 

geweldd door vreemden noemt. Het gevaar van het verkeer is hierna de belangrijkste reden 

achterr de bezorgdheid. Vierenvijftig procent van de ouders noemt dit. 

Tabell  10.2 Redenen achter de bezorgdheid (N=240)227 

Gevaarlijkee situaties 
Gevaarr van (seksueel) geweld door vreemden 
Gevaarr verkeer 
Gevaarr van drank- of drugsgebruik kind 
Gevaarr van pesten door andere jongeren 
Onbetrouwbaarheidd van het kind of te jong om zich zelfstandig te kunnen redden 
Gevaarr dat kind anderen iets aandoet 
Gevaarr van water 
Overigee redenen 

N N 
186 6 
122 2 

73 3 
61 1 
15 5 
2 2 
2 2 

13 3 

k k 
82 2 
54 4 
32 2 
27 7 

7 7 
1 1 
1 1 
6 6 

Dezee cijfers komen in grote lijnen overeen met die van onderzoek onder ouders van 

kinderenn tot 12 jaar in verschillende woonomgevingen in Groot-Brittannië (Valentine, 

1996b).. Ook in dit onderzoek neemt sociale onveiligheid een belangrijkere plaats in de 

zorgenn in dan verkeersonveiligheid. Hulman et al. (1990) concluderen in een vergelijkend 

onderzoekk tussen Duitsland en Groot-Brittannie dat het verkeer de voornaamste reden is 

achterr de bezorgdheid van ouders over de veiligheid van hun kinderen en de regulatie van 

Respondentenn konden meerdere redenen aankruisen. Het betreft alleen de ouders die aangaven 'niet erg 
bezorgd',, 'niet bezorgd en niet onbezorgd', 'redelijk bezorgd' en 'erg bezorgd' te zijn over de veiligheid van 
hunn kind. Het betreft niet de ouders die antwoordden helemaal niet bezorgd te zijn. 
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hunn gedrag. Valentine (ibid.) zoekt de verklaring voor deze verschillen in veranderingen in 

hett veiligheidsdiscours. 'Stranger-dangers' hebben aan belang gewonnen en het gevaar van 

verkeerr heeft aan belang ingeboet. Ze wijken echter af van de uitkomsten van onderzoek 

naarr onveiligheidsgevoelens van ouders van kinderen tot 12 jaar in Nederland (Karsten et 

al.,, 1998, p.26; Van der Spek & Noyon, 1993). In deze laatste onderzoeken zijn 

onveiligheidsgevoelenss relatief vaak verbonden met het verkeer 

Ookk drank- of drugsgebruik van het kind en pesten door andere jongeren wordt in de 

enquêtee door respectievelijk eenderde en ruim een kwart van de ouders als reden achter de 

bezorgdheidd genoemd (zie tabel 10.2). De angst voor drank- of drugsgebruik is duidelijk 

gerelateerdd aan de leeftijd van het kind. In onderzoek naar de bezorgdheid over kinderen 

tott 12 jaar neemt het niet een dergelijk prominente plaats in (Hillman et al., 1990; Van der 

Spekk & Noyon, 1993). Bovendien blijkt dat ouders vaker aangeven zich hierover zorgen te 

makenn als het de oudste zoon of dochter betreft (43 procent). Hebben ze ook oudere 

kinderenn dan wordt dit gevaar voor alcohol- en drugsgebruik minder vaak als reden achter 

dee bezorgdheid vermeld (28 procent) 28. In het eerste geval hebben ouders geen eerdere 

ervaringenn hiermee. In het tweede geval kan een oudere zoon of dochter als voorbeeld 

dienenn aan de hand waarvan ouders hun zorgen relativeren. 

Hett idee dat het kind onbetrouwbaar is of te jong om zich zelfstandig te kunnen redden 

wordtt slechts door een kleine groep ouders genoemd als reden achter de bezorgdheid. Als 

menn het noemt, dan betreft het vooral kinderen die oudere broers en zussen hebben 

(ouderee broers/zussen 11 procent, geen oudere broers/zussen 2 procent) . 

Waarschijnlijkk vergelijken ouders de persoonÜjke identiteit van hun zoon of dochter met de 

identiteitt van andere kinderen in het gezin. 

Hett gevaar dat kinderen anderen iets aandoen en het gevaar voor water wordt ten slotte 

doorr bijna niemand als reden achter de bezorgdheid aangegeven. 

10.2.22 Bezorgdheid: gender, sociaal-economische status en woonmllleu 
Dee aard en omvang van de bezorgdheid van ouders is niet voor iedere ouder hetzelfde. 

GenderverschillenGenderverschillen markeren de on veiligheidshek ving. 

Dee mate van bezorgdheid is gelijk voor zonen en dochters. Wel büjkt dat ouders 

onderlingg verschillen in de hevigheid van hun bezorgdheid. Moeders zijn bezorgder dan 

vaders230.. Deze gegevens zijn in overeenkomst met onderzoek dat uitwijst dat vrouwen 

overr het algemeen genomen zich vaker onveilig voelen dan mannen (Valentine, 1989). 

Overigenss hebben jongeren zelf een kloppend beeld van de bezorgdheid van hun 

respectievelijkee ouders. Bij het afdwingen van bewegingsvrijheid wordt deze kennis dan 

ookk gebruikt. 

2288 Kendall's tau-b=. 154. Sign.=.027. Hier dient echter opgemerkt te worden dat het verband alleen zichtbaar 
iss in het geval van zonen en niet in het geval van dochters. Voor zonen geldt: Kendall's tau-b=.288. Sign.= 
004.. Voor sociaal-economische status kan opgemerkt worden dat het verband zichtbaar blijft, maar alleen voor 
gezinnenn gekenmerkt door een hogere sociaal-economische status (eigen opleidingsniveau en dat van het kind) 
significantt is. Voor het opleidingsniveau van de ouder geldt: Kendall's tau-c~.215. Sign.—.028. 
2ï5"Kendall'ss tau-b=.-.167. Sign.=.008. 
2,00 Mann-Whitney test: U=3789.000, Z=-2.612, sign..009 (2-sided). Mean rank man= 138.63, N=S2. Mean 
rankk vrouw= 11348, N= 185. 
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Tabell  10.3 Redenen achter bezorgdheid naar sekse en opleiding (N=240)231 

Èekse e 

Opleiding g 
ouder r 

Opleidingg kind 

Jongen n 
Meisje e 
Totaal l 
Laag g 
Midden n 
Hoog g 
Totaal l 
Vmbo o 
Havo/vwo o 
Totaal l 

Gevaarr verkeer 

N N 
56 6 
63 3 

119 9 
36 6 
33 3 
53 3 

122 2 
38 8 
84 4 

122 2 

% % 
60 0 
55 5 
57 7 
53 3 
52 2 

61233 3 
56 6 
48 8 
61 1 

56* * 

Gevaar r 
(seksueel) ) 

geweld d 
vreemden n 
N N 

?2 2 
104 4 
176 6 

59 9 
53 3 
74 4 

186 6 
64 4 

121 1 
185 5 

% % 
77 7 
91 1 

85232 2 

87 7 
83 3 
85 5 
85 5 
80 0 
88 8 
85 5 

Gevaar r 

N N 
27 7 
31 1 
58 8 
19 9 
17 7 
25 5 
61 1 
22 2 
39 9 
61 1 

pestenn Gevaar drankk en 
jeugd d 

% % 
29 9 
27 7 
28 8 
28 8 
27 7 
29 9 
28 8 
28 8 
28 8 
28 8 

KI I 
30 0 
41 1 
71 1 
25 5 
25 5 
23 3 
73 3 
34 4 
39 9 
73 3 

drugs s 

% % 
32 2 
36 6 
34 4 
37 7 
39 9 
26 6 

33234 4 

43 3 
28 8 

34** * 

N N 

208 8 

219 9 

218 8 

Totaal l 

% % 

100 0 

100 0 

100 0 
Chi-kwadraatt toets: * p>.05<.l; * * p<.05 >.01; * * * p< .01 >.005; * * * * p<.005>.001; * * * * * p<.001. 

Dee aard van de bezorgdheid blijkt wel te verschillen naar gender. Tabel 10.3 laat de 

genderverschillenn zien uitgesplitst naar verschillende redenen van bezorgdheid. Verder is 

dee ouders gevraagd indien ze meerdere redenen van bezorgdheid aangaven de voornaamste 

redenn te noteren. Dit is een aparte variabele. 

Hett gevaar van (seksueel) geweld door vreemden, door ouders als voornaamste reden 

achterr de bezorgdheid aangegeven, betreft vaker dochters dan zonen (respectievelijk 91 

procentt en 77 procent) . Het gevaar van verkeer betreft zowel zonen als dochters, maar 

wordtt voor zonen vaker als voornaamste reden achter de bezorgdheid aangegeven 

(respectievelijkk 21 procent en 8 procent)236. Pesten en de consumptie van drank en drugs 

wordtt even vaak voor jongens als voor meiden als gevaar gezien. Ten slotte kan opgemerkt 

wordenn dat het met name meiden betreft waarvan de ouder het idee heeft dat ze niet in 

staatt zijn zich zelfstandig te redden . 

Dee mate van bezorgdheid verschilt naar sociaal-economische achtergrond. Ouders gekenmerkt 

doorr een lagere sociaal-economische achtergrond geven vaker aan redelijk tot erg bezorgd 

2311 De cijfers in deze tabel kunnen enigzins afwijken van de cijfers in tabel 10.2. Dit komt doordat in een aantal 
gevallenn de waarden op de variabelen sekse en opleiding ontbreken. De relaties beschreven in de tabel zijn 
tenzijj ze vermeld zijn niet significant. 
2322 Phi=-.202. Sign. = .004. Vgl. Mann-Whitney test; U=4574.000, Z=-2.904, sign..004, mean rank jongen= 
112.84,, N=94. Mean rank meisje=97.62, N=l 14. 
211211 Voor opleiding van de partner van de respondent geldt: Kendall's tau-c=-.148. Sign. = .054. Ook bij de 
variabelenn 'beroep respondent' en 'beroep partner respondent' is de tendens zichtbaar, maar niet significant. 
2344 Voor opleiding van de partner van de respondent geldt: Kendall's tau-c=.145. Sign. = .043. Ook bij de 
variabelenn 'beroep respondent', 'beroep partner respondent' en 'huishoudensinkomen' is tendens zichtbaar, 
maarr niet significant. 
2355 Ouders van dochters geven het gevaar van (seksueel) geweld door vreemden vaker aan als voornaamste 
redenn achter de bezorgdheid. Mann-Whitney U= 1719.500. Z= -1.859. Sign.= .063. Mean rank jongen = 
70.79,, N=56. Mean rank meiden =60.55, N=73. 
2S6Significantie=.032.. Phi=.189. 

11 Voor 11 procent van de dochters is onbetrouwbaarheid van het kind of te jong om zich zelfstandig te kunnen 
reddenn een reden achter de bezorgdheid. Voor drie procent van de zonen is dit het geval. Phi=. 141. 
Sign.. .042. 
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tee zijn238. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met onderzoek naar onveiligheidsgevoelens 

onderr de Nederlandse bevolking (CBS, 2000). 

Afgezienn van de omvang is ook de aard van de bezorgdheid gerelateerd aan 

klassenverschillen.. De enquêteresultaten betreffende de reden van bezorgdheid zijn 

weergegevenn in tabel 10.3. Daarnaast wordt er gekeken naar de variabele 'voornaamste 

redenn van bezorgdheid'. 

Naarmatee het opleidingsniveau hoger is, noemen ouders vaker het gevaar van verkeer 

alss reden achter de bezorgdheid. De correlatie is echter niet significant. Deze angst blijkt 

samenn te hangen met de woonomgeving. Het zijn ouders gekenmerkt door een hogere 

sociaal-economischee achtergrond en in de stad woonachtig die vaker dan de andere groepen 

aangevenn zich hierover zorgen te maken 

Ouderss gekenmerkt door een lagere sociaal-economische achtergrond maken zich 

relatieff meer zorgen over het gebruik van alcohol of drugs door hun kind. Bovendien 

noemenn zij dit gevaar vaker als voornaamste reden van bezorgdheid . Opnieuw zijn deze 

verschillenn het duidelijkst zichtbaar in de stedelijke omgeving (en suburbane omgeving) . 

Opp het platteland is er geen sprake van verschillen. Bovendien blijkt dat de verschillen in 

klassee verdwijnen als het kind geen oudere broers en zussen heeft. Althans de verschillen 

zijnn niet langer significant. 

Hett noemen van gevaar van pesten en (seksueel) geweld verschilt niet naar sociaal-

economischee gezinskenmerken. Het gevaar van (seksueel) geweld, dat het vaakst genoemd 

wordtt en bovendien het vaakst als belangrijkste reden wordt aangeduid, wordt door alle 

groepenn als reden achter de bezorgdheid aangegeven. Dit is een collectief gedeelde 

bezorgdheid,, hoewel de gesprekken met ouders duidelijk maken, zoals in hoofdstuk 8 en 9 

betoogdd is, dat de identiteit die de ouders hun dochters toeschrijven verschilt naar sociaal-

economischee status. 

Behalvee de hierboven genoemde verschillen naar het woonmilieu zijn er geen significante 

verbandenn tussen bezorgdheid en de aard van de bezorgdheid en het woonmilieu. 

10.2.33 Angs t voor openbar e ruimt e 
Menn zou kunnen spreken van een geografie van veiligheid en onveiligheid. Openbare 

ruimtee en het publieke domein nemen in de verhalen van ouders over de veiligheid van hun 

kinderenn een belangrijke plaats in. Dit werd in hoofdstuk 8 en 9 duidelijk. Plaatsen 

gekenmerktt door specifieke sociaalruimtelijke karakteristieken en openbare ruimte in het 

algemeen,, zeker als het later op de avond en donker is, worden als gevaarlijk voor kinderen 

beschouwd.. Hierin is zichtbaar hoe het karakter van plaatsen verandert in de tijd. Met 

2388 Voor de relatie tussen bezorgdheid en het opleidingsniveau van de ouder geldt: Kendall's tau-b: .151. 
Sign..007. . 
"PStad:: Hbo/wo: 71%, mbo/havo/vwo: 50%, basisniveau/lbo/mavo: 40%. Totaal: 57%. N=35. Kendall's 
tau-c=.287.. Sign.. = .094. Bovendien blijkt het verband tussen sociaal-economische status en gevaar verkeer 
duidelijkerr zichtbaar bij meiden dan jongens. Wat betreft zonen is men als ouder ongeacht de sociaal-
economischee positie meer bezorgd over de verkeersveiligheid. 
2400 Kendall's tau-c=.099. Sign..057. 
2411 Stad: Hbo/wo: 18%, mbo/havo/vwo: 25%, basisniveau/lbo/mavo: 50%. Totaal = 29%. N=35. Kendall's 
tau-c=.278.. Significantie—.091. 
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namee ten aanzien van de avond wordt op basis van de kans op slachtofferschap dat jongeren 
buitenshuiss lopen het eigen huis als veilig gedefinieerd (zie hoofdstuk 6). 

Inn de enquête is aan de ouders gevraagd plaatsen te ordenen op basis van gepercipieerde 
onveiligheidd voor hun kinderen (zie figuur 10.1). Kinderen lopen volgens ouders het 
grootstee gevaar op afgelegen plaatsen zoals parkeerterreinen en steegjes. Ook plaatsen met 
veell kroegen en discotheken, kroegen en discotheken zelf, drukke of gevaarlijke wegen en 
plaatsenn met veel begroeiing worden door ouders als relatief gevaarlijke plaatsen 
aangeduid. . 

Figuu rr  10.1 Veilige en onveilige plaatsen geordend (N=240) 

c c 
Gemiddelde e 

 Afgelegen plaatsen 

DD Plaatsen met veel kroegen, 
discotheken,, etc. 

BInn kroegen, discotheken, etc. 

DD Drukke of gevaarlijke wegen en 
kruispunten n 

 Plaatsen met veel begroeiing 

DStraatt algemeen 

 Jongerenclub of jeugdsoos 

** 1 = onveilig en 8 = veilig. 

Hett beeld dat ouders hebben van privé-plaatsen staat hiermee in contrast. De club en 
jeugdsoos,, en het huis van vrienden behoren tot de plaatsen die als het meest veilig worden 
aangeduidd in de rangorde. In hoofdstuk 7 is geconcludeerd dat onder andere toezicht van 
volwassenn ervoor zorgt dat de vrijetijdsclub een veilige plaats is. Hetzelfde geldt voor 
feestenn in jongerenontmoetingsplekken, op school242 of bij vrienden thuis, zoals in 
hoofdstukk 9 is beschreven. 

Hett onderscheid dat ouders aanbrengen tussen uit en thuis is verbonden met het beeld 
datt ze hebben van hun kinderen als kwetsbaar; het geloof dat jongeren niet in staat zijn 
geheell zelfstandig in het publieke domein te verblijven, omdat ze niet goed kunnen 
inschattenn welke gevaren ze hier tegen het lijf kunnen lopen (vgl. Valentine, 1997b, p. 70). 
Ditt is samengevat in de ruimtelijke representatie 'van de straat'. 

Ditt beeld is in overeenstemming met onderzoek dat aantoont dat 
onveiligheidsgevoelenss niet altijd gerelateerd zijn aan de kans op slachtofferschap (zie bijv. 
Pain,, 2000; Valentine, 1989, 1992). Ondanks het feit dat men thuis een groter risico loopt 

Dee school wordt door de meerderheid van de ouders (80%) als veilige plek voor hun kinderen beschouwd. 
Drieënveertigg procent van de ouders geeft zelfs aan de school als zeer veilige plek te zien. Slechts vijf procent 
vann de ouders vindt de school een beetje onveilig. De school wordt door ouders over het algemeen genomen 
alss iets veiliger voor hun zoon dan voor hun dochter ervaren. Wat betreft dochters noteert men vaker het 
antwoordd 'niet veilig en niet onveilig'. Er zijn geen opvallende verschillen zichtbaar naar de verschillende 
scholenn die hebben meegewerkt aan dit onderzoek. 
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inn aanraking te komen met (seksueel) geweld, is de bezorgdheid van ouders voor de 

veiligheidd van hun kinderen gericht op het publieke domein (Goody, 1995; Valentine, 

1995). . 

Tochh is enige nuancering op zijn plaats als het gaat om de wijze waarop ouders in hun 

verhalenn 'van de straat' en 'het veilige huis' construeren en mobiliseren. De representatie 

'vann de straat' wordt tegelijkertijd betwist. Uit figuur 10.1 en hoofdstuk 8 blijkt dat de 

straatt in algemene zin als relatief veilig wordt beschouwd. Uit de interviews komt naar 

vorenn dat dit te maken heeft met de aanwezigheid van verkeer en mensen, en het tijdstip 

vann de dag, oftewel 'eyes on the street' (Jacobs, 1961). Hieruit blijkt de complexiteit van 

onveiligheidsgevoelenss en het belang van de context van de situatie voor het ervaren van 

onveiligheid. . 

Plaatsenn in de (semi-)openbare ruimte worden om verschillende redenen als onveilig 

gedefinieerd.. Wat betreft kroegen en discotheken zijn ouders bang voor vervelend en 

(seksueel)) intimiderend of gewelddadig gedrag van andere jongeren en het onverantwoord 

gebruikk van alcohol of drugs door hun eigen zoon of dochter. Is het hier de aanwezigheid 

vann veel en bovendien 'foute' mensen die uitgaansgelegenheden onveilig maakt, het is juist 

dee afwezigheid van mensen, die bepaalde straten, pleinen en parken onveilig maakt. 

Anderee straten worden echter omdat de verkeerssituatie onoverzichtelijk is als gevaarlijk 

gezien. . 

Afgezienn van de diversiteit aan onveilige en veilige publieke ruimtes zoals deze door 

verschillendee ouders op verschillende wijze beleefd worden, is de constructie ook nog eens 

aann verandering onderhevig door het tijdsaspect. Plaatsen hebben niet een gefixeerde 

identiteit.. Het karakter van plaatsen kan van veilig veranderen in onveilig voor de kinderen 

afhankelijkk van de tijd. De Grote Markt, het centrale plein in de binnenstad van 

Groningen,, wordt door ouders als veilig ervaren voor hun tieners doordat er 'eyes on the 

street'' zijn. Ook 's avonds in het weekend is het een druk bezocht gebied. Deze drukte van 

mensenn die uitgaan, maakt de Grote Markt volgens sommige ouders op deze tijden juist 

eenn onveilige plaats voor hun kinderen. 

Ookk de definitie van het eigen huis als veilige ruimte voor de jeugd is niet zo eenduidig 

alss zij op het eerste gezicht lijkt. Afgezien van huiselijk geweld zijn er activiteiten die de 

matee van veiligheid in tijd en ruimte doen variëren (zie hoofdstuk 6). Ouders betwisten 

'hett veilige huis' concept in hun verhalen door te wijzen op de ellende die via de televisie 

hett huis binnenkomt. Jongeren veranderen het veilige karakter van het huis op tijden dat en 

inn ruimten waar de controle van ouders afwezig is. 

10.2.44 Gevaarlijk e plaatsen : verschille n naar gender , sociaal-economisch e statu s en woonmllle u 
Opnieuww zijn genderverschillen in de bezorgdheid van ouders zichtbaar. De bezorgdheid 

verschiltt naar zonen en dochters. Wat betreft dochters komt een heel uitgesproken beeld 

naarr voren: 82 procent van de ouders ziet afgelegen plaatsen als gevaarlijkste plek voor hun 

dochters;; 48 procent van de ouders ziet plaatsen met veel begroeiing als gevaarlijke plek. 

Ditt is gerelateerd aan de angst voor aanranding of geweld. 

Voorr zonen is het plaatje minder eenduidig. Afgelegen plaatsen en plaatsen met 

begroeiingg worden als minder gevaarÜjk gezien. Plaatsen waar veel kroegen en discotheken 
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zijn,, en kroegen en discotheken zelf, drukke of gevaarlijke wegen en kruispunten en de 

straatt in algemene zin worden voor de jongens als de meest gevaarlijke plaatsen genoemd 

(ziee tabel 10.4). Dit neemt overigens niet weg dat ook voor dochters kroegen en 

discothekenn door een groot aantal ouders als gevaarlijk beschouwd worden. 

Daarbijj komt dat deze genderspecifïeke geografie van onveiligheid ook zichtbaar is in de 

ideeënn van vaders en moeders. Zo vinden vaders de straat in algemene zin gevaarlijker voor 

hunn kinderen dan moeders . Afgelegen plaatsen worden door moeders als gevaarlijker 

voorr hun kinderen gezien244. Dit duidt erop dat ouders de eigen genderspecifïeke angsten 

reproducerenn in hun angsten met betrekking tot hun kinderen. 

Tabell  10.4 Verschillen in beleving veilige en onveilige plaatsen naar sekse kind (N=240)245 

Plaatsenn Sekse 
Straatt algemeen***** zöön 

Dochter r 
Totaal l 

Drukkee of gevaarlijke wegen en kruispunten***** Zoon 
Dochter r 
Totaal l 

Plaatsenn met veel kroegen en discotheken, etc.*** Zoon 
Dochter r 
Totaal l 

Afgelegenn plaatsen***** Zoon 
Dochter r 
Totaal l 

Plaatsenn met veel begroeiing***** Zoon 
Dochter r 
Totaal l 

Bijj een jongerenclub of jeugdsoos Zoon 
Dochter r 
Totaal l 

Inn kroegen en discotheken, etc.**** Zoon 
Dochter r 
Totaal l 

Bijj vrienden en/of vriendinnen thuis Zoon 
Dochter r 
Totaall _ _ ^ _ _ _ _ 

Mannn Whitney U: * p>.05<.l; * * p<.05 >.01; * * * pS .01 >.005; * * * * p<.005>.001; * * * * * p<.001. 

Bijj moeders leveren afgelegen plaatsen een relatief hoge onveiligheidsscore op. Over 

hett algemeen genomen is de score hoger voor dochters dan voor zonen. Bij vaders levert 

dee straat een relatief hoge onveiligheidsscore op. Over het algemeen genomen is de 

onveiligheidsscoree wat betreft de straat hoger voor zonen dan voor dochters. Onderzoek 

naarr onveiligheidsgevoelens van vrouwen wijst op de angst voor deze specifieke plekken 

buitenshuiss (CBS, 2000; Madge, 1997; Valentine, 1989; 1992). Over de relatie van 

onveiligheidsgevoelenss van mannen en plaatsen is minder bekend. 

Dee mate waarin jongeren door hun ouders in staat worden geacht (en gesteld) om zich 

zelfstandigg in publieke domeinen te bewegen is genderspecifïek. Echter, zoals in de vorige 

paragraaff duidelijk werd en onderzoek van Valentine (1997a) voor kinderen tot 12 jaar laat 

zien,, betekent dit niet dat ouders zich meer zorgen maken over de veiligheid van hun 

R R 
95 5 

110 0 
205 5 
97 7 

110 0 
207 7 
91 1 

110 0 
201 1 
93 3 

115 5 
208 8 
92 2 

114 4 
206 6 
89 9 

108 8 
197 7 
91 1 

111 1 
202 2 
91 1 

110 0 
201 1 

Meann Ran k 
Öi,5 9 9 

121,7 5 5 

86,4 1 1 
119,5 1 1 

89,2 1 1 
110,7 5 5 

135,4 2 2 
79,5 0 0 

136,3 5 5 
76,9 9 9 

103,6 2 2 
95,1 9 9 

88,2 9 9 
112,3 3 3 

103,3 6 6 
99,0 5 5 

H'Mann-Whitneyy 11=3296.500. Z=-1.813. Sign. = .070. Mean rank vaders 94.14 N=47. Mean rank moeders 
112.499 N=169. N Totaal = 216. 
ww Mann-Whitney 11=3438.500. Z=-1.26. Sign.=.084. Mean rank vaders 123.84 N=47. Mean rank moeders 
106.888 N=173. N Totaal = 220. 
2455 Rangorde: 1 = onveilig en 8 = veilig, dat wil zeggen hoe lager de score, hoe onveiliger de plek volgens de 
ouderss is en hoe hoger de score hoe veiliger de plek volgens de ouders is. 
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dochterss dan over die van hun zoons zoals eerder en ander onderzoek laat zien (o.a Blakely, 

1995;; Hart, 1979; Van der Spek & Noyon, 1993; Wiggers et al., 1996). Valentine (1997a) 

laatt zien dat van meiden wordt verwacht dat ze verantwoordelijk genoeg zijn om hun eigen 

veiligheidd te bewaken terwijl jongens door hun ouders minder goed in staat worden geacht 

omm hun veiligheid te bewaken omdat ze als makkelijk te verleiden, irrationeel en 

onvolwassenn werden afgeschilderd (Valentine, 1997b; 1997a). 

Uitt de interviews blijkt inderdaad dat het beeld dat ouders hebben van de mate waarin 

hunn kinderen in staat zijn om met moeilijke situaties om te gaan en niet in zeven sloten 

tegelijkk te lopen genderspecifiek is. Dat ouders voor hun zoons plaatsen met discotheken 

enn kroegen en gevaarlijke kruispunten vaker noemen dan voor hun dochters verwijst naar 

hett idee dat jongens meer zullen drinken, zich eerder zullen 'verdedigen' in het geval van 

eenn opstootje en op die wijze in een gevecht verzeild raken (iets waar ik in de volgende 

paragraaff op terug kom) en minder oplettend zijn in het verkeer. 

Desondankss representeren ouders hun dochters wel degelijk als te jong om zich 

zelfstandigg te redden door het specifieke gevaar van seksueel geweld door vreemden. Het 

feitt dat in vergelijking met het onderzoek van Valentine (1997a) genderspecifieke zorgen 

enn opvoedingsideeën in de verhalen van deze ouders meer op de voorgrond lijken te 

treden,, heeft in elk geval met de leeftijd te maken. In haar onderzoek is de bezorgdheid van 

ouderss voor een groot deel verbonden met het risico dat kinderen ontvoerd worden. De 

angstt voor ontvoering, wat zowel zonen als dochters betreft, neemt geen prominente 

plaatss in de gesprekken in. Een wel degelijk uitgesproken genderspecifieke angst is het 

gevaarr dat uitgaat van aanranding en verkrachting. Deze angst werd in de verhalen van de 

ouderss alleen verbonden met dochters. 

Bovendienn refereert het laatste punt aan de klassenspecificiteit van deze angsten. Het 

zijnn met name moeders gekenmerkt door een lagere sociaal-economische achtergrond die 

hett risico van (ongewenste) seksuele contacten noemen. In vergelijking met andere ouders 

diee vrezen voor aanranding of verkrachting van hun dochters, zien zij hun dochters in dit 

verbandd eerder als niet deugdzaam dan als kwetsbaar. Ze zijn bang dat hun dochter 

zwangerr wordt en hierdoor de eer van de familie aantast en voor financiële problemen 

zorgt.. Deze zienswijze ontkracht de notie van de dochter als meer verantwoordelijk en 

verwijstt naar het idee van de dochter als een uiteindelijk nog niet te vertrouwen 

persoontje. . 

Dee genderspecifieke zorgen en opvoedingsstrategieën zijn niet eenvoudig te duiden. 

Zekerr zo belangrijk voor de gepercipieerde competentie van het kind is de door ouders 

gepercipieerdee persoonlijke identiteit van het kind. De persoonlijke identiteit is niet 

statisch,, maar verandert met de leeftijd en komt in interactie met de sociale en ruimtelijke 

omgevingg tot stand. Een belangrijke factor verbonden met de persoonlijke identiteit van 

jongerenn wordt gevormd door het lichaam van de zoon of dochter. Verschillende ouders 

refererenn aan het feit dat hun kind lichamelijk stevig, groot en sterk genoeg is om haar, 

maarr meestal zijn, mannetje te staan. 

Dee volgende reflecties van Truus Takens laten een glimp van deze complexiteit zien: 
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TrUUSTrUUS TakenS: Ja. Ja. Ik merk dat we toch over Sanne wat bezorgder zijn dan eh, ja over het naar huis 
komenn en 's avonds over straat fietsen, iets bezorgder, tenminste ik... Nee, mijn man ook. Ja. Allebei wel. 
Hett maakt toch wel een klein beetje uit. Ik kan niet inschatten in hoeverre dat komt doordat wij een hele 
makkelijkee zoon, of makkelijke puberzoon hebben. Toen hij kleiner was, hebben we juist meer toestand 
mett hem gehad. Maar eh, niet over veiligheid enzo. Sanne is altijd een heel makkelijk kind geweest. Maar 
sindss ze naar de middelbare school is, geeft die wat meer, ja die is wat opstandiger en wat feller. En die wil 
ookk veel meer dingen. Die wil dan feesten. Op Vlieland wil ze dan uit. Mijn zoon die eh heeft een paar 
vriendjess waar hij veel mee optrekt, maar uitgaan vindt hij niks. Hij wil ook nergens heen. Ja, eens een 
keerr naar de bioscoop. Ja dat is dan wel ook inderdaad een punt. Want laatst wou hij naar de laatste 
voorstelling.. Dus dan kwam dat natuurlijk ook weer, in hoeverre wij vonden dat hij dat kon. Nou, ja, ik 
hebb de indruk dat je bij meisjes... Nou nee ik heb zelf, dat ik denk van de berichten die ik lees, hoor ik 
meerr over molesteren dan over verkrachtingen. Terwijl ik denk dat toch in mijn achterhoofd wel 
meespeeltt dat meisjes én gemolesteerd kunnen worden én verkracht, dus die hebben een dubbele 
risicofactor.. Dus ik denk dat meisjes... Ja dat wij ook iets bezorgder zijn en iets voorzichtiger zijn met 
Sanne.. Ja, mijn zoon is ook vrij lang en stevig. Ik heb dan de indruk dat mensen op straat wel uitkijken 
voordatt ze hem zouden aanvallen. Maar ja, goed Sanne is ook een behoorlijke poter om te zien, dus eh. 
Neee het is gewoon een ander type. Dus ik kan niet helemaal inschatten wat nou komt door het meisje-zijn. 
Kijk,, Sanne die zie ik nog wel eens vooraan, die heeft nog wel eens een grote mond, die zou nog wel eens 
inn moeilijkheden kunnen raken doordat ze toch op een gegeven moment een beetje zelf ook risico's 
misschienn niet goed inschat. Mijn zoon is voorzichtiger. Die zou dingen eerder uit de weg gaan. Ik kan niet 
helemaall inschatten wat nou komt doordat het eenn meisje of een jongen is. Ik heb zelf de indruk dat het 
misschienn een heel klein verschil is, maar niet veel. Nee, als ik erover nadenk dan ben ik meer dat ik denk 
meisjess worden toch eerder geholpen door anderen misschien. Kijk als Jelle eens een keer aangevallen 
wordtt zouden ze misschien eerder denken, laat zo'n jongen zichzelf maar redden. (...) Maar goed, omdat 
Jellee zo'n jongen is die dat ook niet veel opzoekt, heb ik daar niet zoveel zorgen om. En Sanne die komt dat 
duss iets meer tegen omdat die wat meer wil. Ja en ik geloof dat mijn man daar ook niet veel verschil in 
ziet,, misschien iets meer dan ik. ... Ja eigenlijk denk ik dat ik eerder nog denk dat jongens meer gevaar 
lopen,, ja. Ja, als ik eerlijk ben denk ik dat jongens meer gevaar lopen dan meisjes. 

Hett verschil in competentie - en in de persoonlijke identiteit - tussen jongens en 

meidenn construeren ouders op basis van hun ervaringen met de zelfstandigheid van zoons 

enn dochters op andere terreinen. Op een verantwoordelijke manier omgaan met geld en 

hett helpen in de huishouding zijn voorbeelden daarvan. Meiden worden in dit verband als 

zelfstandigerr afgeschilderd dan jongens. Ook wordt er in dit verband door ouders 

verwezenn naar het feit dat hun kinderen verantwoord omgaan met alcohol en drugs; 

hiermeee wordt bedoeld niet drinken en geen softdrugs gebruiken. 

Watt betreft de sociaal-economische status zijn er geen significante verschillen in de geografie 

vann onveiligheidsbeleving van de ouders zoals deze in de enquêtes aan de orde is gesteld. 

Uitt de interviews blijkt, zoals hierboven is genoemd, dat de risicoperceptie van seksuele 

contactenn van dochters in het publieke domein gerelateerd is aan de sociaal-economische 

achtergrond. . 

Ookk de invloed van het woonmilieu op de geografie van onveiligheidsbeleving blijkt niet 

significant.. Wel zijn er kleine verschillen die ik wil noemen. De straat in algemene zin is 

relatieff minder gevaarlijk volgens ouders die op het platteland wonen, dan ouders die in 

eenn suburbane en stedelijke woonomgeving wonen. Hetzelfde geldt voor plaatsen met veel 

kroegenn en discotheken. Drukke en gevaarlijke kruispunten daarentegen worden juist door 

ouderss uit de stad als minder gevaarlijk gezien. 
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10.2.55 'Onschuldig ' kin d of 'onschuldige ' ouder ? 

/:: Weet u of uw zoon wel eens onveilige situaties heeft meegemaakt? 

JohanJohan Eltlng:  Nee. Ik weet zeker dat dat niet het geval is. Néé. Gelukkig niet. (Vader van jongen, lagere
middenklasse,, Oosterparkwijk). 

Bijj de meeste ouders is er sprake van tegengestelde gevoelens van angst en vertrouwen. 
Terwijll een groep ouders duidelijk aangeeft zich zorgen te maken over de veiligheid van 
hunn kinderen en daarbij specifieke plaatsen en routes en verschillende ruimtelijke 
schaalniveauss voor ogen heeft waar het gevaar het grootst is, blijkt tegelijkertijd dat men als 
ouderr er heilig van overtuigd is dat zijn of haar eigen kind zich niet in onveilige situaties 
begeeft.. Met andere woorden men vertrouwt erop dat de kinderen gevaarlijke situaties 
vermijdenn en zich verre houden van gevaarlijke activiteiten. In het algemeen ziet men zijn 
kinderenn als schatjes. 

Figuurr 10.2 Meegemaakte 'risicosituaties' volgens de ouders (N=240) en jongeren (N=489) 
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Respectievelijkk één, twee en twee procent van de ouders meent dat de zoon of dochter 
hett afgelopen jaar wel eens muren, bushaltes en dergelijke heeft beklad, soft drugs heeft 
gebruiktt of mensen heeft lastiggevallen (zie figuur 10.2). Mocht het kind toch op een of 
anderee manier in een onveilige situatie verzeild geraakt zijn in de ogen van de ouders dan 
betreftt dit over het algemeen genomen vaker zonen dan dochters (zie bijlage VII). Dit lijkt 
inn overeenstemming met het beeld van jongens als minder volwassen en dochters als meer 
inn staat om de eigen veiligheid te garanderen. 

Overigenss is in dit verband het gegeven interessant dat dit beeld niet geheel in 
overeenstemmingg is met de wijze waarop jongeren hun eigen gedrag representeren (zie 
figuurr 10.2). 

Niett alleen wat betreft risicogedrag en risicosituaties is er een discrepantie zichtbaar 
tussenn de verhalen van ouders en jongeren. De enquêteresultaten en de gesprekken laten 
tevenss zien dat ouders denken dat ze een goed idee hebben van de manier waarop hun 
kinderenn hun naschoolse tijd spenderen, waar ze zijn na schooltijd, wie hun vrienden zijn 
enn waar ze naartoe gaan als ze uitgaan (zie figuur 10.3). 

Figuu rr  10.3 Percentage ouders (N=240) en kinderen (N=489) dat aangeeft dat ze/de ouders niets, 
weinig,, veel of alles weten over de vrijetijdsbesteding van de kinderen 

DNiets%% BWeinig% DVeel %  Alles % 

ouderr kind ouder kind ouder kind ouder kind 

i i 
Wiee de vrienden van uw , Waar uw kind is/jij bent Wat uw kind/jij doet in Waar uw kind is/jij bent 

kind/jouu zijn na schooltijd de vrije tijd tijdens uitgaan 

Hoeveell weet u/je over...? 

Bovenstaandee wil geenszins zeggen dat het beeld dat ouders hebben van jongeren in het 

algemeenn verwijst naar concepten van 'goede' en 'onschuldige' jeugd. Waar het de jeugd 

inn algemene zin betreft, is er duidelijk sprake van een beeld van 'jongeren als probleem'. 

Ditt beeld heeft voornamelijk betrekking op 'de andere jeugd' — het concept van de jeugd in 

algemenee zin — en niet aan de eigen kinderen en directe vrienden (Emmelkamp, 2001; vgl. 

Valentine,, 1996a). 

Mett deze concepten van enerzijds 'goede' en 'onschuldige' jongeren en anderzijds 

'ondeugdzame',, 'schurkachtige' types ordenen ouders de ruimte voor hun zoons en 

dochterss en creëren ze veiligheid. Zij organiseren de ruimte door routes, plaatsen en 

gebiedenn die zij geschikt en veilig voor hun kinderen achten, te onderscheiden van routes, 
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plaatsenn en gebieden die zij als negatief of zelfs gevaarlijk bestempelen. Een manier waarop 

ouderss veilige en onveilige plaatsen definiëren is door mensen en plaatsen te groeperen op 

basiss van de manier waarop ze 'andere' mensen en plaatsen identificeren. De beeldvorming 

vann andere plaatsen en groepen jongeren, vormt zo de basis voor
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err tegelijkertijd controlestrategieën in de dagelijkse opvoedingspraktijk. Het gevoel van 

enerzijdss vertrouwen en anderzijds de behoefte aan controle komt hierin tot uitdrukking. 

Dezee begrenzende en beschermende maatregelen vormen een routinematig onderdeel 

vann het handelen van ouders. Ze worden als vanzelfsprekend gezien. Zo blijkt bijvoorbeeld 

datt 84 procent van de ouders verwacht dat de zoon of dochter altijd laat weten wat hij of 

zijj doet na schooltijd. Veertien procent van de ouders verwacht dit soms246. Deze en 

anderee strategieën reguleren het tijdruimtelijk handelen van hun kinderen. Bovendien geeft 

hett idee goed op de hoogte te zijn van de activiteiten die jongeren in tijd en ruimte 

ondernemen,, ouders een gevoel van controle en zekerheid. 

Hett algemene beeld dat ouders hebben van hun zoons en dochters identiteit in relatie 

tott hun competentie in het zelfstandig zijn, kan het best omschreven worden als 'nog niet' 

(Emmelkamp,, 2001; 2002). Uit tabel 10.5 blijkt bijvoorbeeld voor een aantal terreinen dat 

ouderss de zelfstandige bewegingsvrijheid in tijd en ruimte over een jaar of twee willen 

vergroten. . 

Err is in de enquête naar de leeftijd gevraagd waarop ouders denken dat hun kind er voor 

hett eerst toe in staat is of was om bepaalde dingen aangaande de vrijetijdsbesteding 

zelfstandigg te beslissen ofte ondernemen. Alleen met vrienden naar een café of disco gaan 

enn een weekend alleen thuis wil men gemiddeld niet voor het zestiende levensjaar toestaan. 

Zelff beslissen hoe laat hij of zij thuiskomt en een vakantie doorbrengen zonder volwassenen 

will men gemiddeld niet voor het zeventiende levensjaar toestaan. 

Tabell  10.5 Zelfstandige beslissingsmacht van jongeren aangaande de vrije tijd en controle, volgens 
ouderss (N=240)247 

Beslisterreinenn Gemiddelde leeftijd 
Zelff beslissen hoe laat hij of zij thuiskomt Ï7~ 
Alleenn of met vrienden naar een disco of café gaan 16 
Vakantiee doorbrengen zonder volwassenen 17 
Eenn weekend alleen thuis blijven 16 

Dezee cijfers en de resultaten uit de analyse in de vorige hoofdstukken betekenen dat 

jongerenn invloed van ouders ervaren bij het indelen van de naschoolse tijd en het 

ruimtegebruik.. Zoals al bleek in de voorgaande hoofdstukken reguleren ouders vanuit 

veiligheidsoverwegingenn verschillende terreinen van het sociaalruimtelijk netwerk. In de 

praktijkk is het regulatieraamwerk een mix van deze verschillende dimensies. Uit deze mix 

sprekenn duidelijk verschillen naar gender- en klassenidentiteiten en woonomgeving, zoals ook 

blijktt uit de vijf sotiaalruimtelijke netwerkprofielen van jongeren. 

Daarenbovenn ligt het regulatieregime niet vast, maar verandert het in relatie tot de 

ideeënn die ouders hebben over de zelfstandigheid van hun kinderen en de 'agency' van 

kinderenn zelf in relatie tot de sociaalruimtelijke context. Een vergrote actieradius van 

jongerenn als ze ouder worden, brengt veranderingen in het regulatieraamwerk. Zo blijkt 

bijvoorbeeldd dat ouders voor vijftienjarigen vaker specifieke plekken buiten de eigen buurt 

—— in het centrum van Groningen — benoemen die 'verboden zijn, dan voor veertienjarigen. 

Voorr deze laatste groep benoemen ze vaker plekken in de eigen buurt die voor de kinderen 

246246 Slechts tweee procent verwacht dit meestal 'niet of nooit' 
2477 Zie Ammers et al. (1998) voor meetschalen opvoeding. 
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niett toegankelijk zijn (zie bijlage VIII)248. De 'risicosamenleving' is een concept dat invloed 
heeftt op de handelingen van ouders. Het concept is echter verweven met andere, zoals het 
verwervenn van sociale competenties en zelfstandigheid in de puberteit en adolescentie. 

Dee belangrijkste aspecten van het regulatieraamwerk zijn het verbieden van bepaalde 
soortenn activiteiten en plaatsen en het stimuleren van andere activiteiten en gebruik van 
anderee plaatsen, het grenzen stellen aan de tijd waarop een activiteit plaatsvindt, het eisen 
stellenn aan de sociale context van de activiteit in de vorm van het organiseren van 
netwerkenn van leeftijdgenoten of begeleiding van volwassenen om zodoende plaatsen veilig 
toegankelijkk te maken, en het maken van afspraken met de kinderen over de wijze van 
verplaatsingg tussen de 'stations' in het sociaalruimtelijk netwerk. 

REGULATIEE DOOR MIDDEL VAN TIJD 

Hett tijdruimtelijk handelen van jongeren wordt door ouders vanuit 
veiligheidsoverwegingenn met name in de avonduren beschermd en begrensd (zie figuur 
10.4).. Overdag genieten jongeren grotere zelfstandige bewegingsvrijheid. Bepaalde 
plaatsenn die overdag toegankelijk zijn, zijn 's avonds verboden. Een bezoek aan het café kan 
bijvoorbeeldd op vrijdagmiddag toegestaan zijn, maar 's avonds uit den boze. Andere 
plaatsenn zijn 's avonds alleen toegankelijk wanneer beschermingsmaatregelen zijn 
getroffen,, zoals op de route naar de vrijetijdsclub. Bovendien betekent dit dat de 
zelfstandigee bewegingsvrijheid van jongeren in de zomermaanden groter is dan in de winter 
alss het vroeg donker wordt. 

Dee toegang tot verschillende plaatsen en routes worden door middel van tijd 
gereguleerd.. Tijdsstrategieën maken inzichtelijk hoe flexibel de identiteit van plaats is. 
Doorr activiteiten in de tijd te limiteren proberen ouders te voorkomen dat jongeren in 
onveiligee situaties verzeild raken. Dit is het duidelijkst zichtbaar bij het uitgaan in cafés, 
discothekenn en de bioscoop en activiteiten buitenshuis op straat. 

Figuu rr  10.4 Plaatsen waarvan ouders liever hebben dat hun kinderen er niet komen in de buurt en 
daarbuitenn naar verbod en dagdeel (%) 
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2488 N totaal= 190. Het verband is niet significant, maar blijft wel zichtbaar tijdens kruising met controlerende 
variabelen,, zoals 'sekse van het kind', 'opleidingsniveau ouder' en 'woonmilieu'. 
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Weekend/doordeweek,, vakantie/schoolperiode zijn belangrijke onderscheidingen voor 

hett verleggen van de grenzen. In het weekend en de vakantie is er voor jongeren ruimte 

omm toegang tot nieuwe plaatsen te creëren. Het sociaalruimtelijk netwerk verandert 

daarmeee van karakter. 

Tott slot begrenzen ouders ook de duur van activiteiten. Het begrenzen van de tijd die 

jongerenn aan televisiekijken besteden is een voorbeeld. Veiligheidsredenen zijn minder 

belangrijkk voor regulatie van de duur van de activiteit dan voor het tijdstip waarop de 

activiteitt plaatsvindt. Televisiekijken vormt overigens een mooi voorbeeld voor 

tegengesteldee gevoelens van ouders. Een groep ouders worstelt met afkeurende gevoelens 

watt betreft het spenderen van veel tijd voor de televisie terwijl ze tegelijkertijd deze tijd 

thuiss als goed beschouwen. 

REGULATIEE DOOR MIDDEL VAN SOORT ACTIVITEIT 

Dee bezorgdheid van ouders verschilt naar het soort activiteiten. Dit heeft consequenties 

voorr de regulatie van het tijdruimtelijk netwerk van jongeren. 

Hoewell uitgaan gepaard gaat met relatief grote bezorgdheid, hebben ouders met 

uitgaann op zichzelf geen grote problemen. De context van de situatie bepaalt echter dat 

uitgaann (volgens ouders) risico's met zich meebrengt. Risico's waar, volgens de 

meerderheid,, hun kinderen te jong voor zijn. Voor veel jongeren is het duidelijk dat 

risicogedragg zoals drinken, blowen en vandalisme niet getolereerd wordt. Sommige ouders 

verbiedenn hun kinderen het uitgaan (behalve feestjes bij iemand thuis). Het instellen van 

eenn avondklok en territoriale regulatie worden eerder aangewend om bepaalde vormen van 

uitgaann tegen te gaan. 

Daarnaastt blijken in tijd en ruimte vastgelegde afspraken in de vorm van formeel 

georganiseerdee activiteiten in sport- en hobbyclubs ouders een gevoel van zekerheid te 

geven.. Ouders zien dit als een goede, gezonde en veilige vorm van vrijetijdsbesteding. Dit 

hangtt samen met de structurering van het tijdruimtelijk handelen en de aanwezigheid van 

toezicht.. Zoals in hoofdstuk 7 besproken is, moedigt een groep ouders hun kinderen op 

basiss van deze ideeën aan clubs te bezoeken. Bovendien facilieert een groep ouders deze 

vormm van tijdsbesteding door de jongeren te halen en brengen. Het (in)directe stimuleren 

vann een lidmaatschap wordt door een groep ouders bewust gedaan om activiteiten op 

straat,, zoals rondhangen, te voorkomen. 

Hiermeee samenhangend worden feesten in de jeugdsoos, de vrijetijdsclub of op school 

doorr ouders meer gewaardeerd dan een verblijf in de discotheek en het café. Dit is volgens 

veell ouders een geschiktere vorm van vermaak. Er wordt (volgens ouders) geen alcohol 

geschonken.. Er zijn veel leeftijdgenootjes in plaats van "opgeschoten" oudere jeugd. Niet op 

dee laatste plaats: de jongeren staan onder toezicht van volwassenen. Op basis van deze 

ideeënn stellen ouders grenzen aan het ruimtelijk handelen van jongeren. Schoolfeesten en 

feestenn in clubverband vormen voor een grote groep kinderen de enige uitgaansvorm die is 

toegestaan. . 
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REGULATIEE DOOR MIDDEL VAN SOCIALE CONTACTEN 

Watt betreft regulatie door middel van sociale contacten zijn twee zaken van belang: 
enerzijdss het onderscheid tussen volwassenen en kinderen, anderzijds het onderscheid 
tussenn begrenzen en beschermen. 

Dee afwezigheid van toezicht van een volwassene kan ertoe leiden dat ouders activiteiten 

opp bepaalde tijden in bepaalde plaatsen verbieden. Volwassenen, vaak zelf ouder, spelen 

eenn rol in het begeleiden van jongeren naar activiteiten. Activiteiten die op enige afstand 

vann de woning én in de avonduren plaatsvinden, en op plekken die alleen via onveilige 

routess bereikt kunnen worden, worden door begeleidende ouders mogelijk gemaakt. 

Leeftijdgenotenn spelen een rol in beslissingen over de zelfstandige bewegingsvrijheid 

vann jongeren in de naschoolse tijd. Het ondernemen van activiteiten en afleggen van routes 

inn de avonduren is gekoppeld aan de aanwezigheid van vrienden. Door het organiseren van 

eenn vriendenclub worden activiteiten en plaatsen op bepaalde tijdstippen mogelijk en 

toegankelijkk voor jongeren. Het beeld dat ouders van deze vrienden en hun sociale 

omgevingg inclusief hun ouders hebben, is hierbij van belang. Het gezelschap van 'foute' 

vriendenn betekent begrenzing van de activiteit in de hoop dat het eigen kind zich niet in 

onveiligee situaties begeeft. 

REGULATIEE DOOR MIDDEL VAN MOBILITEIT 

Dee manier van verplaatsing is een kenmerk van het sociaalruimtelijk netwerk van jongeren 
datt gereguleerd wordt door ouders vanuit onveiligheidsgevoelens. Het vervoersmiddel 
dientt als bescherming tegen gevaar. Deze strategie is in hoge mate gekoppeld aan regulatie 
vann sociale contacten en van het tijdstip. Bij verplaatsing met de auto zijn altijd 
volwassenenn aanwezig. De keuze voor het brengen en halen van de kinderen met de auto 
vanuitt veiligheidsoverwegingen betreft bijna uitsluitend de avonduren. 

Dee beschikbaarheid van een auto en de aanwezigheid van openbaar vervoer hebben op 
dezee wijze invloed op de mate van ontsluiting van plaatsen in het sociaalruimtelijk netwerk 
vann jongeren. Het niet kunnen beschikken over een auto en de afwezigheid van openbaar 
vervoerr begrenzen de toegang tot specifieke plaatsen op bepaalde tijdtippen. 

TERRITORIALEE REGULATIE 

Plaats,, route, afstand en ruimtelijke schaal zijn van belang bij het stellen van grenzen aan en 

hett beschermen van het tijdruimtelijk handelen van jongeren. Het betreft niet abstracte 

ruimte,, maar plaatsen en routes met specifieke sociaalruimtelijke karakteristieken. Deze territoriale 

strategieënn staan in direct verband met de angst voor het publieke domein. Het gebruik van 

afgelegenn plaatsen, begroeide plaatsen, omgevingen met kroegen en discotheken, kroegen, 

discotheken,, coffeeshops en lokaal bekende plekken waar 'foute' mensen rondhangen, en 

routess hierlangs, worden door ouders begrensd (zie tabel 10.7). Veel ouders zien het als 

vanzelfsprekendd dat jongeren deze routes en plaatsen mijden, vooral 's avonds als het 

donkerr is. 

Terwijll verschillende regulatiestrategieën impliciet aanwezig zijn in de verhalen en het 

gedragg van ouders, noemt tweederde van de geënquêteerde ouders expliciet plaatsen waar 

hunn kinderen niet mogen komen (zie tabel 10.6). Dit geldt zoals gezegd met name voor de 

avonduren.. In de interviews noemt vrijwel iedere ouder plekken waar kinderen eigenlijk 
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niett mogen komen. Wat betreft de in de voorgaande hoofdstukken behandelde alledaagse 

plaatsen,, het huis, de club, de straat en de disco, kan worden opgemerkt dat de tijd die 

ouderss besteden aan het onderwerp 'regulatieregime' in combinatie met de plaatsen 

verschilt.. Aan regulatiestrategieën en het huis wordt het minst vaak aandacht besteed en 

wordenn de minste woorden aan gewijd. Regulatiestrategieën en de club worden in de 

verhalenn van ouders vaker met elkaar verbonden. Ook worden er meer woorden aan 

besteed.. Voor de straat en ten slotte de disco is het aantal fragmenten waarin ouders het 

hebbenn over regulatiestrategieën en het aantal woorden dat ze hieraan vuil maken 

aanzienlijkk groter. 

Inn een deel van de gezinnen is er geen discussie over de 'verboden plaatsen', omdat 

jongerenn überhaupt geen interesse tonen in deze plaatsen. Discotheken, en de rosse buurt 

inn Groningen zijn wat dit betreft goede voorbeelden. Niet alle veertien- en vijftienjarigen 

willenn uitgaan en de uitgaansgelegenheden en andere voorzieningen die jongeren 

aansprekenn bevinden zich bovendien niet in de rosse buurt. Verder geven jongeren zelf 

veelvuldigg aan de rosse buurt als onveilig te ervaren. In andere gezinnen vormen deze 

'verboden'' een levendig strijdpunt; dit betreft met name plekken op straat en 

uitgaansgelegenheden. . 

Well geven ouders hun kinderen ter compensatie van de ingeperkte bewegingsvrijheid 

inn het publieke domein meer vrijheid in huis (vgl. Wyness, 1994). De vergroting van de 

toegankelijkheidd van privé-plaatsen, onder andere door verlegging van de grenzen van de 

avondklok,, is daarmee een andere territoriale strategie. Het hanteren van deze strategie 

mobiliseertt de ruimtelijke representatie 'het veilige huis'. Het duidelijkst zichtbaar is dit in 

dee inrichting van de, in hoofdstuk 6 en 9 genoemde, garagesoos om aan de wensen van de 

kinderenn tegemoet te komen, en toch enige controle te houden. 

Dee definitie van veilige en onveilige plaatsen en daarmee verbonden regulatie van het 

tijdruimtelijkk handelen van jongeren wordt verder beïnvloed door schaal: 'onbekend maakt 

onbemind'.onbemind'. Het merendeel van de plaatsen waar kinderen niet mogen komen is buiten de 

eigenn buurt gesitueerd (zie tabel 10.6). Eenderde van de geënquêteerde ouders geeft aan 

datt de zoon of dochter van bepaalde plaatsen in de eigen buurt (liever) weg moet blijven. 

Tweederdee geeft aan dat er buiten de eigen buurt, zoals in het centrum van de stad 

Groningen,, dergelijke plaatsen zijn. In het centrum van Groningen zijn relatief veel 

onveiligee situaties in een hoge concentratie. 

Niett alleen zijn de onveiligheidsgevoelens in de voor ouders bekende lokale omgeving 

minderr groot en de regulatiestrategieën minder talrijk (als ze er zijn, zijn ze wel preciezer 

geformuleerd),, ook de identiteit van gevaarlijke plaatsen verschilt. Waar met het afnemen 

vann de afstand tot de eigen omgeving de onveiligheidsgevoelens minder lijken te zijn, lijken 

ookk de aard van de angst en de ruimtelijke schaal waar ze betrekking op heeft te 

veranderen.. In de eigen 'bekende' buurt vreest men meer voor bepaalde donkere, verlaten 

off begroeide plaatsen of de lokale kroeg of discotheek en vertaalt men die vrees in hiermee 

overeenkomendee duidelijk geformuleerde waarschuwingen en /of restricties ten aanzien 

vann het gedrag van de kinderen. Vaak zijn deze locaties door ouders zeer specifiek te 

benoemen. . 

Verderr weg, voor veel ouders bijvoorbeeld in het stadscentrum van Groningen, vreest 

menn vooral één duidelijk omschreven zaak: het uitgaan. In hun verhalen beschrijven ouders 
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dee binnenstad als 'uitgaansstad' met alle gevaren van dien (vreemden, dronken mensen, 
gewelddadigee mensen, drugsgebruikers, prostituees). Locaties vallen door ouders niet 
specifiekk te benoemen. Dit is gerelateerd aan het feit dat ouders vaak niet bekend zijn met 
hett gebied. 

Daarbijj speelt de eerder genoemde schaal waarop onveiligheidskarakteristieken 
zichtbaarr zijn (het gaat bijvoorbeeld niet om een café, maar om een veelheid van cafés bij 
elkaarr in de buurt) een rol. Ten slotte is de informatie die ouders over onveilige situaties en 
gewelddadigee criminaliteit in dit gebied krijgen omvangrijk. De verhalen van ouders 
benoemenn het hele centrum of bepaalde 'beruchte' straten als gevaarlijk en daarmee als 
verbodenn (of afgegrensd) terrein voor hun eigen kinderen. 

Tabell  10.6 Percentage ouders dat de zoon of dochter verbiedt op bepaalde plaatsen te komen 
{N=190) ) 
'Verboden'' plaatsen Percentage ouders _ 

Eigenn buurt Binnenstad Groningen 
'Verbodenn plaatsen' 35 55" 
Geenn 'verboden plaatsen' 64 35 
Totaall 100 100 

Tabell  10.7 Percentage ouders dat de zoon of dochter verbiedt op bepaalde plaatsen in de eigen 
buurtt te komen naar soort plaats (N=190)249 

Soortt Verboden* plaatsen Percentage ouders 
Eigenn buürF 

Begroeidee plaatsen als bossen en parken 31" 
Afgelegenn plaatsen 17 
Kroegenn en discotheken algemeen 28 
-waarvann kroegen en/of discotheken 25 
-waarvann coffeeshops 3 
-waarvann binnenstad van Groningen of bepaalde straten in de 
binnenstad d 
Rossee buurt 
Overigee plekken 14 
Totaall 100 

Tabell  10.8 Percentage ouders dat de zoon of dochter verbiedt op bepaalde plaatsen buiten de eigen 
buurt,, in het centrum van Groningen, te komen naar soort plaats (N=190)250 

Soortt 'verboden' plaatsen Percentage ouders 
Binnenstadd Groningen 

Begroeidee plaatsen als bossen en parken 7* 
Afgelegenn plaatsen 8 
Kroegenn en discotheken algemeen 63 
-waarvann kroegen en/of discotheken 9 
-waarvann coffeeshops 9 
-waarvann binnenstad van Groningen of bepaalde straten in de 45 
binnenstad d 
Rossee buurt 22 
Overigee plekken 1 
Totaall 100 

Eenn zelfde opstelling blijkt ten aanzien van het centrum van Roden, waar zich een aantal 
uitgaansgelegenhedenn bevindt. Jongeren zelf zijn vaak veel beter in staat de verschillen 
tussenn de cafés te benoemen. Zij beschikken over meer gedetailleerde informatie dan hun 

2499 Meerdere plaatsen per respondent mogelijk. Cijfers zijn gebaseerd op de eerste fase. In deze fase is een 
verwaarloosbaarr aantal ouders woonachtig in de binnenstad van Groningen. 
2500 Meerdere plaatsen per respondent mogelijk. 
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ouders.. Op basis hiervan brengen zij onderscheid aan in 'onveilige' en 'veilige' plaatsen (zie 

hoofdstukk 8)251. 

Dezee schaalkwestie is ook op een andere manier te herleiden uit de verhalen van 

ouders.. In hoofdstuk 8 zagen we dat een territoriale strategie om onveiligheid(sgevoelens) 

inn de eigen buurt het hoofd te bieden, bestaat uit begrenzing van de eigen buurt tot de 

eigenn straat. Door de buurt terug te brengen tot een lager schaalniveau, kunnen ouders de 

lokalee omgeving als een veilige plaats voor de kinderen accepteren. Aangrenzende straten 

dienenn echter vermeden te worden. 

REGULATIEE MET GEBRUIK VAN HULPMIDDELEN 

Hett geven van geld of niet geven van geld worden ingezet als beschermings- en 
begrenzingsstrategie.. Opnieuw zijn deze maatregelen het duidelijkst zichtbaar in het geval 
vann uitgaan en uitgaansplaatsen. Een deel van de ouders is zich zeer bewust van de 
betekeniss van geld in relatie tot veiligheid en risico. Verschillende innovatieve strategieën 
omm risico's tijdens het uitgaan te verkleinen zijn de revue gepasseerd. 

Hett rondlopen met (steek)wapens wordt door weinig ouders aangedragen als 
beschermingsmaatregel.. Het bij zich hebben van middelen zoals haarlak, deodorant, maar 
ookk peperspray worden daarentegen wel door met name moeders genoemd als (mogelijk) 
beschermingsmaatregell voor hun dochters. Deze middelen zijn in de verhalen met name 
gekoppeldd aan uitgaan in de avonduren in uitgaansgebieden. Toch wordt de inzet van deze 
middelenn ook overwogen op andere terreinen, bijvoorbeeld op de route naar de club in de 
avonduren. . 

Tenn slotte heeft de mobiele telefoon, zoals ook in hoofdstuk 9 is beschreven, een 
functiee als regulatiemiddel. Terwijl ouders aangeven dat een mobiele telefoon hun 
kinderenn zonodig in staat stelt hen onmiddellijk te bellen, vergroot de mobiele telefoon 
tegelijkertijdd de controle van ouders op het tijdruimtelijk handelen van jongeren. Deze 
strategiee wordt relatief vaak genoemd in relatie tot activiteiten in de openbare ruimte, 
zoalss winkelen, het afleggen van 'gevaarlijke' routes en uitgaan. Deze mogelijkheid tot 
controlee vermindert volgens de ouders het gevoel van bezorgdheid. Tegelijk draagt de 
mobielee telefoon bij aan de vergroting van de ruimtelijke bewegingsvrijheid van jongeren. 
Mett telefoon is de zoon of dochter competent om de veiligheid in de openbare ruimte 
'zelfstandig'' te garanderen. 

LICHAMELIJKEE REGULATIE 

Regulatiee die verbonden is met lichamelijk kenmerken van de kinderen vormt niet een 
centraall punt in het onderzoek. Niettemin is het door verschillende ouders in relatie tot de 
creatiee van een veilig sociaalruimtelijk netwerk voor hun kinderen genoemd. De strategie 
iss sterk gekoppeld aan het publieke domein, 'de straat' en 'de disco'. Voorts richt de 
strategiee zich op activiteiten in de avond. Enerzijds dragen het uitstralen van zekerheid en 
eenn 'volwassen' sterk lichaam bij aan de besluitvorming over vrijetijdsbesteding. Anderzijds 
iss een deugdzame uitstraling en houding een factor bij het stellen van grenzen aan en het 

Overigenss is in dit onderscheid dat jongeren aanbrengen eveneens de informatie die zij via hun ouders 
krijgenn opgenomen. De ideeën van ouders worden op deze manier gereproduceerd in het handelen van 
jongeren. . 
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beschermenn van het tijdruimtelijk handelen. Dit betreft, zoals eveneens in hoofdstuk 8 en 9 

beschrevenn is, een aantal meiden. Opvallend hierbinnen is de groep gezinnen die grofweg 

gekarakteriseerdd wordt door een lagere sociaal-economische status en een bevelsgerichte 

opvoedingsstijl. . 

10.3.11 Territorial e regulatie : verschille n naar gender , sociaal-economisch e statu s en woonmllie u 
Nett als de geografie van onveiligheid, is de geografie van regulatie gender- en 

klassenspecifïek.. Deze verschillen zijn zichtbaar in de sociaalruimtelijke netwerkprofielen. 

Ruimtelijkee restricties worden vaker opgelegd aan meiden dan aan jongens. Terwijl voor 

veertigg procent van de dochters geldt dat er plekken in de eigen buurt zijn waar de ouders 

lieverr hebben dat ze niet komen, geldt dit voor dertig procent van de jongens (zie bijlage 

VIII)252.. Zeventig procent van de ouders geeft aan dat er plekken buiten de eigen buurt zijn 

waarr ze liever niet willen dat hun dochter komt. In het geval van een zoon gaat het om 

zestigg procent van de ouders dat aangeeft dat er plekken buiten de eigen buurt zijn waar ze 

lieverr hebben dat hun zoon niet komt. 

Daarnaastt blijken ouders, zoals in de voorgaande hoofdstukken is benadrukt, het 

tijdruimteUjkk handelen van meiden meer te beschermen. De route tussen huis en andere 

'stations'' leggen ze vaker af op de achterbank van de auto of onder andersoortige 

begeleidingg van ouders. Uit de gesprekken met jongeren en ouders blijkt dat meiden meer 

dann jongens vanuit een idee wat goed is voor hen beperkt worden in hun activiteiten op 

straatt en in de disco. 

Formeell georganiseerde activiteiten en activiteiten thuis worden aangemoedigd. Deze 

genderspecifiekee beperking is duidelijk zichtbaar in het geval van de stappers, de 

ontevredenn uit-en-tiiuizers en de beschermden. Het zijn deze meiden die aangeven graag 

(vaker)) uit te gaan en samen met anderen op straat bij elkaar te komen dan van hun ouders 

mag.. In deze groepen is duidelijk zichtbaar dat ruimtelijke grenzen door jongeren betwist 

worden. . 

Ditt beeld, dat wijst op een hogere mate van regulatie van het ruimtegebruik van 

meidenn dan jongens, sluit aan bij een aantal andere onderzoeken naar de leefwereld van 

kinderenn (Karsten, 1995a; Thorne, 1993). Het lijkt echter niet in overeenstemming met 

dee eerdere beschrijving van meiden als meer verantwoordelijk en bekwaam om de eigen 

veiligheidd te waarborgen dan hun mannelijke leeftijdgenoten en met het onderzoek van 

Valentinee (1997a) dat wijst in de richting van minder seksegebonden opvoedingsstijlen. 

Well zijn de cijfers in overeenstemming te brengen met de aard van de 

onveiligheidsgevoelens.. Hieruit blijkt dat de situatie minder tegenstrijdig is dan deze op het 

eerstee gezicht lijkt. De angst voor seksueel geweld, die eerder dochters betreft dan zonen, 

iss gerelateerd aan een veelheid van dagelijkse plaatsen en routes die enigszins afgelegen of 

begroeidd zijn. De angst voor geweld, die ook zonen betreft, is in de verhalen van ouders 

voorr een deel verbonden met specifieke locaties zoals uitgaansplekken, waar slechts een 

kleinee groep jongeren, de 'stappers' en 'uit-en-thuizers', regelmatig komt. Daarbij komt 

datt gevaarlijke verkeerssituaties meer benadrukt worden voor zonen dan dochters. Hoewel 

" 22 'Verboden plaatsen' in de eigen buurt voor 41% van de dochters en voor 31% van de zonen, N=178. 
'Verbodenn plaatsen' buiten de eigen buurt, zoals het centrum van Groningen voor 70% van de dochters en 
voorr 62% van de zonen, N=173. Dit verband is niet significant. N totaal=190. 
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hett verkeer bij uitstek een alledaagse ervaring betreft, komt hier tot uitdrukking dat 

dochterss door ouders als meer bekwaam en verantwoord worden afgeschilderd dan zonen 

opp deze leeftijd. In het algemeen zijn dochters op deze leeftijd actiever in het bevechten van 

dee grenzen: nieuwe plekken worden krachtiger afgedwongen dan door zonen. Met 

betrekkingg tot bepaalde meiden geldt dat de angst bij ouders aanwezig is dat verworven 

zelfstandigee bewegingsruimte doorslaat in totale vrijheid. Deze vrijheid kenmerkt zich door 

onbezonnenn gedrag en afwezigheid en door de afwezigheid van veiligheid. Klassenstructuur 

speeltt hier overigens een rol van betekenis, zoals in hoofdstuk 8 en 9 is aangetoond en ook 

hieronderr geconcludeerd wordt. 

Ookk klassenverschillen zijn zichtbaar in de regulatiestrategieën (zie bijlage VIII). Hoe hoger 
hett opleidingsniveau van de ouders, des te vaker 'verboden' plaatsen benoemd worden253. 
Bovendienn bleek al in het vorige hoofdstuk dat 41 procent van de jongeren die een 
havo/vwo-opleidingg volgt en 12 procent van de jongeren die een vmbo-opleiding volgt, zelf 
inn de enquête aangeeft dat ze de laatste keer dat ze naar een feestje gingen gebracht en/of 
gehaaldd zijn met de auto. De vraag aan de ouders, of er in geval van feestjes en uitgaan 
gehaaldd en gebracht wordt, levert echter geen significante verschillen op naar sociaal-
economischee achtergrond. 

Doorr deze klassenspecifieke regulatie worden de sociaalruimtelijke netwerkprofielen 
gevormd.. Enerzijds is dit zichtbaar in het feit dat ouders van meiden gekenmerkt door 
lageree sociaal-economische achtergrond en wat een autoritair-autocratische opvoedingsstijl 
genoemdd zou kunnen worden eerder geneigd zijn het ruimtegebruik buitenshuis 
ongedifferentieerdd naar specifieke plekken te verbieden. De jongens krijgen daarentegen 
'alle'' vrijheid buitenshuis (zie hoofdstuk 8). Daarnaast zijn het de hoogopgeleide ouders die 
eenn onderhandelingsgerichte opvoedingsstijl bezigen waarmee ze het gedrag van hun 
dochterss reguleren. Deze meiden worden als geen andere groep beschermd in tijd en 
ruimte:: de beschermden. Over het algemeen onderscheiden de ouders gekenmerkt door 
eenn hogere sociaal-economische status meer specifieke plekken die onveilig voor de 
kinderenn - dochters en zonen — zijn. 

Tabell  10.9 Ouders die de kinderen verbieden op plaatsen in de buurtt en daarbuiten te komen naar 
woonmilieuu (N=190)254 

'Verboden'' plaatsen 

Inn de buurt 

Buitenn de buurt 

Wee e 
Ja a 
Totaal l 

Nee e 
Ja a 
Totaal l 

Woonmilieu u 

N N 
5 5 
5 5 

10 0 

1 1 
8 8 
9 9 

Stad d 
% % 

5ö ö 
50 0 

100 0 

11 1 
89 9 

100 0 

PI.. suburb 
NN % 

34 4 
86 6 

30 0 
56 6 
86 6 

ê l l 
40 0 

100 0 

35 5 
65 5 

100 0 

Platteland d 
NN % 

47 7 
22 2 
69 9 

22 2 
43 3 
65 5 

68 8 
32 2 

100 0 

34 4 
66 6 

100 0 

totaal l 
NN % 

iÓ44 63 
611 37 

1655 100 

533 33 
1077 67 
1600 100 

Watt betreft 'verboden' plekken buiten de eigen buurt geldt voor variabele 'opleidingsniveau ouder': 
Kendal'ss tau-c=. 161. Sign. = .032. Basisniveau/lbo/mavo^ 56%. Havo/vwo/mbo= 64%. Wo/hbo= 74%. 
N== 185 (N totaal = 190). Met betrekking tot de eigen buurt zijn geen significante verschillen in regulatie naar 
sociaal-economischee status te zien. 

Chi-kwadraat.. 'Buiten de buurt', zoals de binnenstad van Groningen. De respondenten in de stad zijn 
overwegendd gezinnen gekenmerkt door een hogere sociaal-economische status. Dit verklaart de verschillen in 
'verboden'' plaatsen tussen de woonmilieus. 
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Tenn aanzien van woonmilieuverschillen zijn ten slotte geen opvallende verschillen 

zichtbaar.. Het lijkt dat, alhoewel niet significant, ouders uit de stad vaker aangeven dat er 

'verbodenn plekken' in de eigen buurt en buiten de eigen buurt zijn, dan suburbane en 

ruralee ouders (zie tabel 10.9). De geënquêteerden woonachtig in de stad zijn, afgezien van 

hett feit dat het een zeer kleine groep betreft, echter tevens hoger opgeleid. Omdat het 

opleidingsniveau,, zo blijkt hierboven, in hoge mate het al dan niet benoemen van specifieke 

verbodenn plekken bepaalt, valt het woonmilieuverschil weg. Op het platteland geven 

ouders,, hoewel niet significant, minder vaak aan dat er 'verboden' plaatsen in de eigen 

buurtt zijn dan ouders in een suburbane omgeving. Dit beeld kan genuanceerd worden: het 

betreftt ouders van dochters en ouders met een hogere sociaal-economische status . 

10.44 Besluit 
Ouderss zijn bezorgd over de veiligheid en het ruimtegebruik van tieners. Zoals onderzoek 

naarr de bezorgdheid van ouders met jonge kinderen laat zien, acht ook een groep ouders 

hunn tieners niet capabel genoeg om zelfstandig hun veiligheid te garanderen. De 

bezorgdheidd van ouders verandert met de veranderingen die optreden in het 

sociaalruimtelijkk netwerk van jongeren die niet langer kind zijn. Nieuwe plaatsen 

betekenenn nieuwe risico's. 

Dee houding van ouders en het regulatieregime zijn complex en heterogeen, gender-, 

klasse-- en plaatsspecifïek en komen bovendien tot stand in wisselwerking met jongeren zelf 

(ziee hoofdstukken 6, 7, 8 en 9). Op deze manier is de 'macht' van ouders verweven met de 

sociaalruimtelijkee netwerkprofielen van hun zonen en dochters. Wat betreft de profielen 

enn de regulatie kan geconcludeerd worden dat regulatie vanwege bezorgdheid met name 

zichtbaarr is in het profiel van de beschermden en ontevreden uit-en-thuizers. De 

beschermdenn zijn meiden die het publieke domein met name ervaren in tussentijd en 

tussenruimte.. De bewegingsvrijheid van ontevreden uit-en-thuizers wordt duidelijk door 

ouderss begrensd. Dit tot groot ongenoegen van de meiden zelf wiens leefstijloriëntatie 

idealiterr getypeerd zou worden als stapper. 

Inn de bezorgdheid van ouders heeft 'plaats' een specifieke betekenis. Ouders ordenen 

ruimtee op talloze wijzen in veilige versus gevaarlijke plaatsen en routes voor hun kinderen. 

Zee brengen hiërarchie aan in de ruimtelijke schaal onder andere op basis van de verbeelding 

vann de jeugd in enerzijds 'de eigen' schatjes en anderzijds 'de andere' schurken. Deze 

territorialisatiee is een poging om de ruimtelijke complexiteit te vereenvoudigen en risico's 

tee reduceren. Grofweg refereren ouders in hun verhalen aan twee concepten van een 

veiligee ruimte voor de jeugd: 'van de straat' en 'het veilige huis'. Een kritische bespreking 

25SS Ouders (Ntotaal= 190) die hun dochters verbieden op plaatsen in de buurt te komen: 48% van de ouders in 
dee (plattelands) suburbane omgeving (N=21) en 33% van de ouders op het platteland (N=14). Hoger 
opgeleidee ouders (hbo/wo) (N totaal= 190) die hun kinderen verbieden op plaatsen in de buurt te komen: 45% 
vann de ouders in de (plattelands) suburbane omgeving (N=14) en 30% van de ouders op het platteland (N=8). 
Ziee Bijlage VIII. 
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laatt zien dat ouders en ook jongeren deze concepten in verschillende tijdruimtelijke 

settingss herdefiniëren of betwisten. 

Ookk de materiele kant van territorialisatie is blootgelegd. Ouders stellen grenzen aan 

hett sociaalruimtelijk netwerk van jongeren door bepaalde routes, plaatsen en gebieden te 

verbieden.. Hierbij refereren ze doorgaans aan het idee dat openbare ruimte en publiek 

domeinn onveilig zijn voor jongeren, mede door de aanwezigheid van andere jongeren: de 

schurken.. De ruimtelijke representatie 'van de straat' wordt op deze wijze 

gereproduceerd.. Tegelijkertijd echter stellen ouders zichzelf gerust door erop te wijzen dat 

dee eigen kinderen schatjes zijn die gevaarlijke situaties vermijden. Juist dit vertrouwen, dat 

ouderss in hun eigen kinderen hebben, stelt hen in staat jongeren meer vrijheid te geven om 

zelfstandigg de publieke ruimte te verkennen. Opvallend genoeg blijkt uit de verhalen van 

dee kinderen dat zij zo nu en dan bewust hun ouders onwetend houden wat betreft de 

gevarenn die zij tegenkomen om hen niet ongerust te maken en natuurlijk om hun 

zelfstandigee bewegingsvrijheid te beschermen. 
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11.. Ouders over 'de rurale idylle' 
enn 'de stad als jungle' 

11.11 Inleiding 
Ouderss beschouwen openbare ruimte grofweg als onveilige ruimte voor tieners en privé-

plaatsenn als veilig. Afgezien van deze openbaar-privé dichotomie is ook de stad-land 

dichotomiee een terugkerend item in de verhalen van ouders. De wijze waarop de 

verbeeldingg van het platteland en de stad als respectievelijk geïdealiseerde plaats en 

verdoemdee plaats om op te groeien in de verhalen van ouders geconstrueerd, 

gemobiliseerd,, maar tegelijkertijd in twijfel getrokken wordt, zal in dit hoofdstuk 

uitgedieptt worden. De verbeelding van het platteland als idyllische, veilige plaats voor 

jongerenn om op te groeien strookt op het eerste gezicht niet met deze bezorgdheid van 

ouderss over de veiligheid van hun kinderen in het publieke domein. Welke identiteiten 

makenn van het platteland een veilige openbare ruimte voor jongeren om op te groeien? 

Representerenn alle ouders jeugd op het platteland in termen van 'de rurale idylle' en 

schetsenn zij 'de stad als jungle' voor hun kinderen, of zijn er verschillen zichtbaar naar 

woonmilieu? ? 

Ditt is een vraag naar zogenaamde buurteffecten. Het gezin is op verschillende manieren 

verwevenn met de buurt. Aitken is van mening dat de buurt (of gemeenschap) 'can either 

servee to bolster rearing or conspire to compound family difficulties' (Aitken, 1994, p. 76, 

in:: Valentine, 1997d, p. 144; vgl. Aitken, 1998). Verschillende onderzoeken wijzen op de 

mogelijkee invloed van buurten en buurtnetwerken op sociale relaties en relaties tussen 
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menss en omgeving (zie bijv. Droogleever Fortuijn, 1993; 1999; Engelsdorp Gastelaars, 

1995;; Friedrichs et al., 2003; Musterd, 1996; 2002; Musterd & Goethals, 1999; Ostendorf 

ett al., 2001; Völker & Verhoeff, 1999; Wacquant, 1993; Wilson, 1987). De vraag naar 

eenn eigen invloed van de buurt — los van bijvoorbeeld de sociaal-economische status van 

huishoudenss - op het tijdruimtelijk handelen van actoren is niet eenvoudig te 

beantwoordenn en onderzoeksresultaten laten geen eenduidig beeld zien (Friedrichs et al., 

2003). . 

Hett zijn deze betekenis van de woonomgeving en achterliggende beelden van stad en land 

diee in deze paragraaf centraal staan. Meer specifiek wordt er gekeken naar de wijze waarop 

ouderss in verhalen over de veiligheid van hun kinderen het platteland, de stad, de 

plattelandssuburbb of buitenwijk als 'goede' of 'slechte' plaatsen om op te groeien 

construeren,, mobiliseren en betwisten en in hoeverre hierin verschillen zichtbaar zijn 

tussenn woonmilieus . Hier zal worden betoogd dat het idee van 'de stad als jungle' en van 

'dee rurale idylle' selectief wordt gereproduceerd. 

Verderr zal tot uitdrukking komen dat door de ontwikkeling van een mondiale 

netwerksamenlevingg de betekenis van en relaties tussen ouders, jongeren en plaats niet 

lokaall begrensd zijn. De onveiligheidsgevoelens van ouders worden én lokaal én 

bovenlokaall gevormd, ze omvatten een 'global sense of the local'. 

Dee wijze waarop ouders een veilige jeugd ruimtelijk construeren en daarbij leunen op 'de 
ruralee idylle' wordt in paragraaf 11.2 verkend. In paragraaf 11.3 wordt vervolgens 
beschrevenn welke betekenis van stad in de verhalen van ouders wordt gerepresenteerd en 
hoee deze verschilt naar woonmilieu. De suburbane omgeving als gezinsideaal wordt in 
paragraaff 11.4 uitgediept. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie waarin de 
uitkomstenn worden gerelateerd aan de sociaalruimtelijke netwerkprofielen van jongeren 
(par.. 11.5). 

11.22 Constructie, mobiliseringen betwisting van 'de rurale idylle' 
Zoalss in hoofdstuk 3 duidelijk werd, zijn: rust, ruimte, vredigheid, onbedorvenheid, 

natuurr en 'Gemeinschaft' de kernwoorden waarmee het platteland gekarakteriseerd wordt. 

Inn deze verbeelding vormt het platteland een vluchtplaats voor het stedelijk leven (Bonner, 

1997;; Heins, 2002; Jones, 2000; Philo, 1992; Valentine, 1997d; Williams, 1973). Deze 

ruralee idylle is bovendien verbonden met het gezinsleven en een idyllische kindertijd 

(Jones;; 2000). Volgens Ward (1990) bijvoorbeeld suggereren sommige romans dat "there 

iss something 'authentic' or 'organic' about rural childhood" (Ward, 1990, p. 19 in: 

Valentine,, 1997d, p. 138; vgl. Jones, 2000). 

Inn de interviews is een aantal elementen binnen 'de rurale idylle' te onderscheiden, die 

zowell op sociale als op fysieke kenmerken van plaats betrekking hebben. Het platteland 

Dee ouders zijn aikomstig uit omgevingen die verschillen naar de mate waarin ze als stedelijk of ruraal 
bestempeldd zouden kunnen worden. Wanneer er verschillen optreden tussen ouders die verwijzen naar de 
woonomgevingg waar ze zelf wonen, zal hierop gewezen worden. Zie hoofdstuk 4 voor een uitgebreide 
beschrijvingg van de onderzoekslocaties. 
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biedtt ten eerste de mogelijkheid voor een onschuldige jeugdfase doordat er geen hoge 

concentratiee is van 'stedelijke' gevaren, zoals criminaliteit en drugsgebruik. De hechte 

plattelandsgemeenschapp zorgt er ten tweede voor dat opgroeien op het platteland 

plaatsvindtt in sociaal gecontroleerde tijd en ruimte. Ten derde is er op het platteland 

ruimtee aanwezig voor de bewegingsvrijheid van jongeren. 

Ditt beeld van het platteland en een plattelandsjeugd past niet geheel bij de bezorgdheid 

vann ouders voor de veiligheid van tieners in de openbare ruimte, zoals hiervoor besproken 

is.. Enerzijds zou het platteland een veilige idyllische omgeving moeten zijn voor jongeren 

omm op te groeien. Anderzijds liggen er op het platteland, net zoals in de openbare ruimte 

inn de stad, allerlei potentiële gevaren op de loer (denk aan verkeer, vreemden, 

'hangjongeren'' en dronken jeugd in lokale discotheken). Verder is het de vraag in hoeverre 

ouderss in het geval van tienerkinderen, in vergelijking met jonge kinderen — 'de rurale 

idyllee construeren' en gebruiken in de dagelijkse praktijk. 

U . 2 . 11 Verbeeldin g van een Idyllisch e rural e Jeugd 
Eenn goede plaats om kinderen op te voeden, kan voor ouders een belangrijke overweging 
zijnn bij het maken van beslissingen over leefstijl en woningkeuzes (Reijndorp et al., 1998). 
Inn verschillende verhalen komt naar voren dat gezinsuitbreiding of het hebben van kinderen 
inderdaadd redenen vormen om naar een dorp te verhuizen. Een andere groep ouders 
woontt al langere tijd in de landelijke omgeving rond Leek. Voor hen vormt het krijgen van 
kinderenn geen reden in de woonmilieukeuze. Hetzelfde geldt voor de gezinnen uit Leek. 
Terwijll een deel van de ouders uit de dorpen (en plattelandssuburb Leek) in de stad 
Groningenn werkt, is men wat betreft de vrije tijd ook als ouder nauwelijks gericht op de 
stad. . 

Overr het algemeen genomen is de als plattelandsouder redelijk tevreden over de 
woonomgevingg ook nu de kinderen ouder zijn. Achtenvijftig procent is gevraagd naar de 
tevredenheidd over de mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding voor de zoon of dochter in de 
buurt,, hierover tevreden. Vijftien procent is een beetje tevreden, 14 procent is een beetje 
ontevredenn tot ontevreden en de rest zit hiertussen in. Deze cijfers komen overigens in 
grotee lijnen overeen met de andere woonmilieus. Men is hierover meer tevreden voor 
veertienjarigee dan voor vijftienjarige kinderen. Tweeënzestig procent van de ouders van 
veertienjarigenn geeft aan tevreden te zijn; 45 procent van de ouders van vijftienjarigen geeft 
aann tevreden te zijn257. 

Tabell  11.1 Oordeel van ouders over aspecten in de eigen buurt voor het kind (N=240)258 

Oordee ll  over de buur t wat betreft : 

Speelplekken/velde n n 
Aanwezighei dd van leeftijdgenote n 
Openbaa rr  vervoe r 
Aanwezighei dd sport - en hobbyclub s 
Ruimte ,, groenvoorzienin g 
Verkeersveilighei d d 
Aanwezighei dd van goed e schole n 
Overlas tt  van buurtbewoner s 

Slech t t 

N N 
37 7 
41 1 
22 2 
11 1 
6 6 
5 5 

12 2 
11 1 

% % 
16 6 
17 7 
9 9 
5 5 
3 3 
2 2 
5 5 
5 5 

N N 
35 5 
66 6 
22 2 
41 1 
21 1 
33 3 
25 5 
21 1 

Mati g g 

% % 
17 7 
28 8 

9 9 
18 8 
9 9 

14 4 
11 1 
9 9 

Redelijk k 
N N 

87 7 
83 3 
68 8 
61 1 
63 3 
98 8 
74 4 
46 6 

% % 
33 3 
35 5 
29 9 
26 6 
27 7 
42 2 
32 2 
20 0 

Goed d 

N N 
66 6 
45 5 

124 4 
120 0 
146 6 
100 0 
124 4 
151 1 

% % 
25 5 
19 9 
53 3 
52 2 
62 2 
42 2 
53 3 
66 6 

N N 
229 9 
235 5 
236 6 
233 3 
236 6 
236 6 
235 5 
229 9 

Totaa l l 

% % 
iöo o 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 

Kendall'ss tau-c=. 139. Sign..029. N missing= 14. N totaal=240. 
Airondingg op hele getallen. 
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Tabell  11.2 Oordeel van ouders over aspecten in de eigen buurt voor het kind naar woonmilieu 
(N=240) ) 
Oordeell over de buurt wat betreft: 
Speelplekken/veldenn voor mijn kind 

Woonmilieu u 
""5113 3 

PI.. suburb 
Platteland d 
Totaal l 
Stad d 
PI.. suburb 
Platteland d 
Totaal l 
Stad d 
PI.. suburb 
Platteland d 
Totaal l 
Stad d 
PI.. suburb 
Platteland d 
Totaal l 
Stad d 
PI.. suburb 
Platteland d 
Totaal l 
Stad d 
PI.. suburb 
Platteland d 
Totaal l 
Stad d 
PI.. suburb 
Platteland d 
Totaal l 
Stad d 
PI.. suburb 
Platteland d 
Totaal l 

NN Gemiddelde rangorde»8 

Aanwezigheidd van leeftijdgenoten* 

Openbaaa r vervoer* * * * * 

Aanwezigheidd sport- en hobbyclubs* 

Ruimte,, groenvoorziening* 

Verkeersveiligheid d 

Aanwezigheidd van goede scholen***** 

Overlastt van buurtbewoners** 

40 0 
90 0 
76 6 

206 6 
40 0 
94 4 
78 8 

212 2 
40 0 
94 4 
78 8 

212 2 
37 7 
94 4 
78 8 

209 9 
40 0 
94 4 
78 8 

212 2 
40 0 
94 4 
78 8 

212 2 
40 0 
94 4 
78 8 

212 2 
39 9 
89 9 
78 8 

206 6 

89,1 6 6 
107,5 6 6 
106,2 4 4 

87,8 0 0 
112,9 6 6 
108,3 0 0 

137,3 4 4 
110,6 1 1 
85,7 4 4 

85,8 6 6 
120,5 6 6 
95,3 3 3 

84,5 6 6 
113,2 6 6 
109,6 0 0 

96,0 1 1 
105,0 5 5 
113,6 3 3 

117,9 9 9 
120,9 5 5 
83,2 0 0 

86,7 8 8 
103,1 4 4 
112,2 7 7 

Kruskall Wallis Test * p>.05<.l; * * p<.05 >.01; * * * p< .01 >.005; * * * * pS.005>.001; * * * * * p<.001. 

Uitt verschillende gespreksitems blijkt inderdaad dat de tevredenheid met het toenemen 

vann de leeftijd is afgenomen. De enquêteresultaten die erop wijzen dat de helft van de 

ouderss een groter dorp zoals de plattelandssuburb Leek met meer voorzieningen een 

geschikteree woonomgeving voor hun tiener zou vinden zijn met deze ontevredenheid in 

verbandd te brengen (zie tabel 11.4) . 

Uitt tabel 11.1 blijkt dat ontevredenheid met de eigen buurt vooral toe te schrijven is 

aann de afwezigheid van openbaar vervoer en goede scholen. Verhuizen vanwege 

kindonvriendelijkee elementen in de woonomgeving overweegt echter bijna niemand. Van 

allee respondenten dus ook de respondenten die niet op het platteland wonen, heeft slechts 

vierr procent dit overwogen (N—190). De veiligheid in de woonomgeving wordt hoog 

gewaardeerdd door plattelandsouders. In vergelijking met ouders uit stedelijke en suburbane 

gebiedenn geven zij gemiddeld een hoger cijfer (zie tabel 11.3). Gemiddeld geeft men als 

ouderr een 7.8 aan de buurt wat betreft de veiligheid van het kind261. 

'Gemiddeldee rangorde' lage waarde betekent een relatief slecht oordeel en een hoge waarde betekent een 
relatieff goed oordeel. 

Ditt komt overigens overeen met het beeld dat jongeren op het platteland zelf hebben van hun 
woonomgevingg en de wens om naar een groter dorp te verhuizen (zie ook par. 11.4.). 
2611 Standaard deviatie = 1.405. 
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Tabell  11.3 Cijfer buurt wat betreft de veiligheid voor het kind naar sekse, sociaal-economische 
statuss en woonmilieu (N=240)262 

veiligee buurt? 
Sekse*4 4 

Opleidingg kind** 

Opleidingsniveauu ouder***** 

Woonmilieu**** * 

Jongen n 
Meisje e 
Totaal l 
Vmbo o 
Havo/vwo o 
Totaal l 
Basisniveau/lbo// mavo 
Havo/vwo/mbo o 
Hbo/wo o 
Totaal l 
Stedelijkee omgeving 
PI.. suburbane omgeving 
Landelijkee omgeving 
Totaal l 

FT --

ió2 2 
122 2 
224 4 

87 7 
147 7 
234 4 

69 9 
75 5 
91 1 

235 5 
39 9 
94 4 
78 8 

211 1 

Gemiddeldee rangorde 
122.75 5 
103.93 3 

106.65 5 
123.92 2 

96.78 8 
117.29 9 
134.68 8 

87.90 0 
99.20 0 

123.24 4 

Mann-Whitneyy ('sekse' en 'opleiding kind') en Kruskal Wallis Test: * p>.05<.l; * * p<.05 >.01; * * * o< .01 >.005; * * * * 
p<.005>.001;; * * * * * p<.001. 

Tabell  11.4 Ideale woonplaats om op te groeien naar huidig woonmilieu (N=190)263 

Bestee plek om op te groeien volgens ouders: 

Dorp,, landelijke omgeving 

Groott dorp, suburbane omgeving 

Stad,, stedelijke omgeving 

Geenn voorkeur 

Totaal l 

N N 
%% binnen woonmilieu 
N N 
%% binnen woonmilieu 
N N 
%% binnen woonmilieu 
N N 
%% binnen woonmilieu 
N N 
%% binnen woonmilieu 

Woonmilieu u 
stad d 

--
--
--
--

5 5 
55,6 6 

4 4 
44,4 4 

9 9 
100 0 

pl.suburb b 

13 3 
16,5 5 

64 4 
81,0 0 

--
--

2 2 
2,5 5 
79 9 

100 0 

platteland d 
29 9 

46,0 0 
30 0 

47,6 6 
1 1 

1,6 6 
3 3 

4,8 8 
63 3 

100 0 

Totaal l 

42 2 
27,8 8 

94 4 
62,3 3 

6 6 
4,0 0 

9 9 
6,0 0 

151 1 
100 0 

Uitt de gesprekken met de plattelandsouders blijkt dat het landelijke gebied jongeren 

eenn meer overzichtelijke, bij een kind passende en onschuldige jeugd biedt dan de stad. Dit 

iss in overeenstemming met de resultaten van onderzoek uit Groot-Brittannië onder ouders 

vann kinderen tot 12 jaar (Jones, 2000; Valentine, 1997d). De plattelandsomgeving 

beschermtt jongeren tegen 'stedelijke gevaren' en de druk van leeftijdgenoten om mee te 

doenn aan pesten, drugsgebruik enzovoorts. In hun verhalen contrasteerden verschillende 

ouderss dit beeld met dat van 'streetwise' en 'volwassen' kinderen uit de stad van wie het 

levenn in hun ogen zich voornamelijk op straat afspeelt. De volgende citaten laten hier iets 
264 4 

vann zien : 
RlRl Oflfl O Haz&kamp: (...) de normen liggen hier anders, de controle. Het lijkt me veiliger om hier op 
tee groeien voor jongeren. In de stad heb je meer dingen waar ze sneller aan mee gaan doen. Hier is het wat 
rustiger.. Kijk alleen maar naar het drugsgebruik, daar heb je hier in het dorp geen last van. Maar in de stad 
zijnn veel gezinnen zoals wij die toch met die problemen komen te zitten. Daar denken wij nog niet aan. Ik 
zegg niet dat het nooit gebeurt, maar op dit moment hebben wij daar nog geen last van. Ik denk dat dat het 
voordeell van een rustige omgeving is ten opzichte van een stad. (Vader, middenklasse, dorp). 

266 Mann-Whitney en Kruskal-Wallis testen vanwege positief scheve verdeling variabele. Hoe hoger de 
'gemiddeldee rangorde' hoe veiliger de buurt wordt gevonden voor het kind. N totaal—240. Gemiddeld cijfer 
veiligheidd buurt — 7.81. 
2éi2éi Buitenwijken van de gemeente Groningen, zoals De Wijert-Zuid, zijn gedefinieerd als 'stad'. Het grote 
aantall ontbrekende waarden heeft enerzijds te maken met het feit dat N=10 'weet niet/geen mening' heeft 
geantwoord.. Dit antwoord is hier als 'missing' beschouwd. Anderzijds ontbreekt een groot aantal postcodes, 
waardoorr het niet mogelijk is alle respondenten in te delen naar woonmilieu. 
644 Valentine (1997d) schrijft dat dit gepolariseerde beeld van enerzijds rurale en anderzijds stedeÜjke kindertijd 

zichtbaarr is in Britse en Amerikaanse literatuur in de 18de, 19de en 20ste eeuw. 
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I:I:  Ja precies. Zijn er verder nog dingen waar u haar voor waarschuwt? U noemde het voorbeeld van drugs. 

R2-.R2-. Nou [drugs] dat lijkt mij ehm, ja tegenwoordig een heel probleem. Maar ik denk dat wij dan hier toch 
eenn beetje te klein wonen, dat ehm drugs misschien nog wel meevalt. (...). [ten opzichte van] Groningen 
bijvoorbeeld.. Ik denk dat wat dat betreft de kinderen misschien ook wel een paar jaar achterlopen. De 
kinderenn van Groningen die zijn daar allemaal veel meer ehm, op voorbereid. Op voorbereid? Maar ja daar 
gaatt het toch anders dan hier. Het is hier toch nog een beetje beschermd. (Moeder van meisje, 
middenklasse,, dorp). 

R3:R3: Maar ik denk als je dat kind niks gunt, dan moet je het in een glazen kastje zetten en met een stoel 
ervoorr gaan zitten. Je moet ze een klein beetje leren om zelfstandig in de maatschappij te staan. En we 
wonenn hier nog op het platteland, dus ze maken hier nog heel weinig mee in vergelijking met.. .We hebben 
eenn kennis in Amsterdam en als je daar dan komt, dan heb je zoiets van Oh jee. Nee, dan hier hebben we 
nogg niks meegemaakt. 

ƒ:: Wat vindt u nou de beste leefomgeving of de beste omgeving voor een uw dochter om op te groeien? 

R3:R3: Voor mezelf zeg ik iaat haar maar op het platteland wonen' in plaats van in de stad. Maar je bent ook 
opp het platteland opgegroeid, dus dat is voor mij het bekendste. Als je in de stad bent, dan vind je de stad 
misschienn verstandiger, maar dan ben je ook gauwer geneigd om mee te gaan, volgens mij. Dat leeft meer 
opp straat ook dan hier. Hier kan je in de tuin en een bloemstukje maken en wat andere dingen doen. Dus 
daarr kan ze zich ook in uitleven, als ze dat wil. (Moeder van meisje, lagere sociale klasse, dorp). 

Dee enquêteresultaten ondersteunen dit beeld. Jongeren worden volgens de ouders die 

opp het platteland wonen significant minder vaak lastig gevallen door én vreemden én 

leeftijdgenoten,, dan hun leeftijdgenoten in stedelijke en ook plattelandssuburbane 

gebieden.. Van de ouders die in een landelijke omgeving wonen geeft 62 procent aan dat 

hunn zoon of dochter in het afgelopen jaar niet is gepest door leeftijdgenoten en 90 procent 

geeftt aan dat het kind niet is lastig gevallen door een vreemde man of vrouw. Voor de 

plattelandssuburbanee omgeving betreft dit respectievelijk 50 en 83 procent en voor de 

stedelijkee omgeving betreft dit respectievelijk 32 en 65 procent (zie bijlage VII). 

Inn een aantal verhalen, zoals in het laatste citaat, wordt tevens een andere constructie 

vann 'de rurale idylle' gemobiliseerd: de gezonde natuur en de ruimte die voor jongeren 

voorhandenn is voor informele activiteiten. Dit verwijst naar het wetenschappelijk 

onderzoek,, dat aangeeft dat jonge kinderen, maar ook tieners, 'natuurlijke' flexibele 

omgevingenn als braakliggend terrein en open ruimten waar ze hun eigen activiteiten en 

plaatsenn kunnen creëren, prefereren boven door volwassenen ontworpen formele 

speelplaatsenn (Ward, 1988 in: Valentine & McKendrick, 1997; vgl. Lynch, 1977; 

Matthewss et al. 1998; Percy-Smith, 1998; Valentine, 1997d)26S. 

Tenn slotte verwijzen plattelandsouders naar het 'community'-idee. De gemeenschap 

speeltt een rol in de manier waarop ouders voor hun kinderen een veilige omgeving 

creëren.. Het begrip 'Gemeinschaft' reflecteert de sociale relaties in de dorpen die een 

aantall ouders beschrijven. Valentine (1997d, p . 144) maakt in een artikel over percepties 

vann ouders over de veiligheid van hun kinderen en 'de rurale idylle' gebruik van een 

definitiee van Harper (1998, p. 62) om deze sociale relaties in een dorp te beschrijven: 

"closee human relationships developed through a common habitat, and sharing co-operation 

andd co-ordinate action for a common good". 

Eenn aantal ouders uit de plattelandsdorpen (en uit Leek) vertelt dat het idee dat men 

elkaarr in het dorp kent — en in het geval van Leek dat men in elk geval de buren kent — een 

655 Kong et al. (1999) laten zien dat jongeren in de stedelijke omgeving van Singapore weinig affiniteit en 
interessee hebben voor natuur. 
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veiligg gevoel geeft. Belangrijk daarbij is de ervaring van 'eyes on the streets'. Dit is in het 

hierbovenn geciteerde fragment uit het interview met Onno Hazenkamp reeds zichtbaar. Hij 

spreektt over de aanwezige normen en controle in de gemeenschap die het dorp tot een 

veiligee plaats voor jongeren maken en het dorp onderscheiden van een stedelijke 

leefomgeving.. Hetzelfde is zichtbaar in bijvoorbeeld het verhaal van Rita Smit: 

RltaRlta Smit: Ach, hier in de buurt is het natuurlijk heel anders dan als je Amsterdam hebt hè. Het kan 
natuurlijkk ook wel deze kant uitkomen. En ehm, Groningen zal ook nog wel weer anders wezen. Maar hier 
iss het toch nog vrij, iedereen denkt om iedereen. Tenminste dat merk ik ook aan die kameraden van 
Willemm [zoon] hoor. (...). 

/:: Dus hier heeft men nog een beetje oog voor elkaar? 

RitaRita Smit: Ja nou, ik zal ook zeggen. Onze kinderen zijn ook heel sociaal wat dat betreft. De oudste van ons 
diee was zaterdag weer naar de Kruisweg geweest. Nou en er was iemand dronken, een kameraad van hem, 
nouu die brengt die even naar huis. Zo. Én zo zou hij ook een keer thuisgebracht worden. Hè, ik bedoel. Zo 
gaatt het wel een beetje. En ik denk als je midden in de grotere steden woont, dat het misschien wat meer 
ehm,, nou ja een beetje vervreemder is. 

(...).. Van de zomer was ik dan ehm, veel weg, dat toch de buren denken van 'oh er gaat een auto heen, 
ehm,, ze bennen er niet wat moet die. Even kijken.' Gewoon zonder dat je dat zegt, toch een beetje sociale 
controle.. En ehm, ook vooral omdat ik nu alleen ben, is het ook wel weer een beetje een veilig gevoel. Ja, 
ikk hoef ook maar te bellen, ik bedoel, en de buurmannen die staan hier wel. Als je in Rotterdam woont, 
weett je geeneens wie je buren zijn eigenlijk. (...). We kunnen ook altijd bij elkaar terecht ehm. Maar ik 
bedoell we komen niet op visite. Maar als er wat is, ik bedoel nadat mijn pa is overleden, nou dan staat ze 
[buurvrouw]] hier direct. Meehelpen, zorgen voor de kleren, voor de kinderen en ehm, gauw even koken. 
(Moederr van meisje, middenklasse, dorp). 

Ookk een aantal ouders dat in de stad woont heeft dit idyllische beeld van veilig wonen op 

hett platteland. Rust, ruimte en natuur enerzijds en veiligheid anderzijds, vormen de twee 

ingrediëntenn van 'de rurale idylle' die zichtbaar zijn in de verhalen. Naar rust, ruimte en 

natuurr wordt voornamelijk gewezen waar het dochters betreft die het verzorgen en 

berijdenn van paarden als hobby hebben en de wens koesteren een eigen paard bij huis te 

hebben.. Aan de hechte gemeenschap wordt door de ouders uit de stad niet of nauwelijks 

gerefereerd.. Wel wordt de plattelandsgemeenschap door een aantal ouders kort neergezet 

alss benauwend en gesloten. Als veilige plek voor haar dochter om op te groeien gaat de 

voorkeurr van Cindy Niemeijer bijvoorbeeld uit naar het platteland: 

ClndyClndy NlOïïtBljBf:  Ehm, dan heb ik toch. Ja, dan gaat mijn voorkeur wel uit naar het platteland. Ja. 

/:: Kunt u aangeven waarom? 

CindyCindy Niemeijer: Ehm, omdat je hier gewoon veel meer maffe mensen ziet lopen. Het is, het is, af en toe is 
hett gewoon niet te geloven hoor. Zondag reed ik hier door de stad en ehm, het was gewoon overdag. En 
eerstt zagen we, om een uur of drie 's middags, we reden in de auto, een man. Nou daar liep dus een man, 
tweee stappen voor uit, drie stappen achteruit. Twee stappen vooruit, drie stappen achteruit [gelach], en we 
stondenn bij het stoplicht echt zo van 'nou', die was echt helemaal van de wereld. Toen reden we verder, 
toenn zagen we er een, die kwam heel hard aanlopen. Die keek als een idioot om zich heen, en die liep weer 
verder,, keek weer, had een fiets in z'n hand. Liet die fiets keihard op de grond vallen, keek weer om zich 
heen.. Nou dat was ook dat we dachten van 'nou die is ook maf. Toen zagen we, en echt allemaal vanaf 
ehm,, vanaf de brug zeg maar, hè dit rondje. Toen zagen we nog een vent die zo raar deed. Ik zeg van 'nou 
volgenss mij lopen hier allemaal gekken in de buurt'. Het is echt niet te geloven. Nou dat heb je daar [op het 
platteland]] gewoon niet. Dat zie je in ieder geval dan niet. Waar wij dan zaten dat was echt ehm ja heel 
rustigg en toch veel bos erbij en water erbij. Maar, nee, ik had daar ehm. Daar had ik ook deuren open 's 
nachts.. Hier niet. Ik heb hier echt dat rolluik ervoor. Niet alleen ehm, ja, toch wel voor inbraak. Ik denk 
vann ehm 'ze moeten niet te dichtbij komen'. (Moeder van Merel, middenklasse, Binnenstad). 

Dee meerderheid van de ouders uit de stad contrasteert het idyllische beeld onmiddellijk 

mett de ongemakken en gevaren die gepaard gaan met opgroeien op het platteland. 'De 
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ruralee idylle' wordt op deze wijze gecontrasteerd met andere representaties van het 

platteland.. Niet alleen ouders uit de stedelijke woonomgevingen, de buitenwijk De Wijert-

Zuidd en de plattelandssuburb Leek, maar ook ouders uit de dorpen beschrijven gevaren op 

hett platteland. Dit gebeurt ondanks het feit dat ze in de beschrijving van de ervaring van 

hunn kinderen beelden gebruiken van een idyllische jeugd op het platteland. 

11.2.22 De ongemakke n van het plattelan d 
Ouderss uit de stad hebben oog voor de keerzijde van 'de rurale idylle'. Leven op het 

plattelandd belemmert volgens hen eerder de zelfstandige bewegingsvrijheid van jongeren 

dann dat het deze vergroot. Leven op het platteland betekent volgens deze ouders (tevens) 

eenn belasting voor het kind en voor henzelf als ouders. Een veilige vrije tijd wordt 

gekenmerktt door organisatie, lange reistijden en een actieve rol van ouders hierin. 

RlRl Hlltjs SchOOnbesk: Ik ben zelf in een dorp opgegroeid. En in je vroege jeugd is dat machtig. We 
zatenn vlak bij een bos. Maar op het moment dat je, groep 8 van de basisschool, of dat was toen, zesde klas 
lageree school, dan kom je in de directe beperkingen terecht. In je zelfstandigheid. Dat heb ik zelf altijd heel 
directt zo ervaren. Altijd halen en brengen. Nog sterker met groepen [samen fietsen]. Want ze mogen ook 
hierr niet alleen naar huis, maar dat is op het platteland veel en veel sterker. (...). Wij willen er niet naar 
toe,, omdat ik denk van, in termen van onveiligheid, zie ik niet zoveel verschil. En, zij wil er helemaal niet 
heen.. Zij zegt tegen ons 'absoluut niet!'. Ik weet niet hoor. De ene situatie zal onveiliger zijn dan de 
andere,, maar volgens mij is daar een redelijke balans in. Dat heft elkaar wel op. Als je ook ziet bijvoorbeeld 
van,, ehm. In de stad kunnen er natuurlijk veel ongelukken gebeuren in het verkeer. Maar als je ziet op die 
buitenwegen,, zonder straatverlichting, daar zie je ook de meest verschrikkelijke ongelukken met scholieren 
diee fietsen. Ik weet dat niet. {...).(Moeder van meisje, hogere sociaal-economische klasse, Binnenstad). 

R2:R2: En nu mogen we van mijn man zijn werk ook buiten de gemeentegrens wonen, maar nu hebben we de 
kinderenn op deze leeftijd... Je kunt ze nu eigenlijk niet meer verplaatsen, want als we weg gaan dan gaan 
wee buiten de stad wonen. En, om die kinderen dan buiten de stad te laten wonen en heel veel op en neer te 
latenn reizen? Met alle gevolgen van dien. Ook met uitgaan. Over een paar jaar kunnen ze wel alleen op de 
fietss naar huis en dan is het nog geen vijf minuten fietsen. Anders moeten ze met de bus. (...). Ze wil dan 
eenn paard en het klinkt altijd meer idyllisch dan het is, maar ik denk dat die kinderen zich dat niet 
realiseren,, hoe en wat en wat nou echt de voor- en de nadelen zijn. (Moeder, lagere klasse, Oosterpark). 

Evenalss in hoofdstuk 7 is betoogd, neemt de leeftijd van de kinderen hierbinnen een 

bijzonderee plaats in. Tieners gaan in vergelijking met jongere kinderen vaker naar een 

schooll die niet in de buurt van de woning gesitueerd is. Hiermee samenhangend wordt 

bovendienn van tieners een grotere zelfstandigheid wat betreft tijdruimtelijk handelen 

verwacht.. De ruimtelijke omgeving maakt dat ouders vanwege de nodige organisatie en te 

overbruggenn afstanden over het algemeen deze zelfstandigheid als zwaar voor jongeren 

bestempelen. . 

Dezee ongemakken spreken niet alleen uit de verhalen van ouders als ze de eigen stedelijke 

woonomgevingg contrasteren met een landelijke woonomgeving. Zeker ouders uit de 

dorpenn spreken over hindernissen in de dagelijkse praktijk. Het is bijvoorbeeld in de 

tienerleeftijdd dat deze ouders - mede met het oog op veilige vrijetijdsbesteding — in 

vergelijkingg met ouders uit de stad vaker een actieve rol spelen, bijvoorbeeld als 

chauffeurs,, in het vrijetijdsleven van de kinderen (zie hoofdstuk 5). 

Dee afstand naar en de verspreide ligging van school, woningen van leeftijdgenoten, 

uitgaansgelegenhedenn en vrijetijdsclubs, maken het opgroeien op het platteland minder 

zorgelooss dan de verbeelding van 'de rurale idylle' doet vermoeden. "Ja, daar was helemaal 

niks.niks. Daar leefden de jongeren buiten op straat." Met deze woorden typeert Chris Beukema, de 
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moederr van Naomi, het dorp waar ze zeven jaar hebben gewoond voordat ze naar Leek 

verhuisden.. Bovendien blijkt uit haar verhaal dat de ongemakken samenhangen met de 

bezorgdheidd over de veiligheid van haar dochter en de bescherming van haar tijdruimtelijk 

handelen. . 

/:: Dus als ze zeg maar [na schooltijd] niet belt en toch wegblijft, dan hoeft ze dat ook niet perse te zeggen? 

ChflSChflS B&Ukema. Nou, liever wel natuurlijk. Maar dan maak ik me niet zo'n zorgen dan dat ze 's avonds 
wegg ehm, lang weg zou blijven, als het al donker is. Kijk ik bleef vroeger na school, buiten school, ook wel 
eenss bij vriendinnetjes. En dan wist mijn moeder ook niet waar ik was. Dan kon ik mij ook nooit 
voorstellenn dat zij zich daar zorgen over maakte. Maar ehm, ja, in mijn gevoel is zij altijd aanwezig. Als je 
gewoonn zou kunnen zeggen 'wat je ook doet op een middag, gewoon uit school eerst thuis en dan mag je 
weg'' [woorden tegen dochter]. Maar in dit geval, zij zit niet in Leek op school, dan kan ze natuurlijk niet 
eerstt even naar huis gaan om te zeggen 'ik blijf nog even'. (,..). Nou, ze is nu iets rustiger. Maar er zijn 
tijdenn geweest dat ehm, nou dan sliep er weer twee weken achter elkaar hier iemand. Of zij ging daar weer 
heen.. Soms dacht ik wel eens van 'goh kind nou is het wel een keer genoeg'. Ja want je moet steeds 
brengenn en halen, hè. En soms dan ehm, ja, dan vind ik dat eigenlijk wel te veel gevraagd. Als dat zo vaak 
gebeurt.. Dan zeg ik van 'nou, nou even niet'. Er rijden ook geen bussen. Dus ze moet alles, of op de fiets, 
off ze moet gebracht en gehaald. Dus daar hebben wij niet, ook niet altijd zin in. (...) Als er een bus zou 
rijdenn dan zou ik er lang niet zoveel problemen mee hebben als nu. Want dat is gewoon veiliger natuurlijk 
inn de bus. (Moeder van Naomi, lagere sociaal-economische status, Leek). 

11.2.33 Onveilighei d als glokaa l verschijnse l 
Hett beeld van de mondiale netwerksamenleving is zichtbaar in de verhalen van de 

plattelandsouderss over de bezorgdheid over de veiligheid van hun zoons en dochters. 

Verschillendee ouders verwijzen naar moorden op jeugdige personen in de regio, in het land 

enn een enkele keer in het buitenland. Door te verwijzen naar 'zinloos geweld' dat zich op 

eenn grote afstand van de woning afspeelt, verklaren ze hun angsten en de daaruit 

voortvloeiendee ruimtelijke restricties die ze hun kinderen opleggen. Hier wordt de rol van 

dee media in de lokale verspreiding van bovenlokale, nationale of zelfs mondiale berichten — 

'terrorr talk' (Katz, 1995) — zichtbaar. Het nationale of zelfs mondiale discours wat betreft 

risico'srisico's en 'zinloos' geweld kent lokaal zijn uitwerking. Iedere jongere kan overal 

betrokkenn raken bij geweld is de teneur. Uit het antwoord dat ouders geven op de 

openingsvraagg valt af te leiden dat ze refereren aan een abstracter gevoel van bezorgdheid 

off risicobewustzijn. 

Dee moord op Marianne Vaatstra in het voorjaar van 1999 laat zien dat een 

gewelddadigee gebeurtenis ook in een rurale omgeving kan plaatsvinden en niet 

voorbehoudenn is aan stedelijke leefomgevingen. Dit is een van de verhalen — mede omdat 

hett incident niet zover van de eigen woonplaats plaatsvond — waar ouders aan refereerden 

terr verklaring en legitimatie van hun angsten en regulatiestrategieën. 

Figuu rr  U . 1 Berichtgeving rond de moord op Marianne Vaatstra en 'de rurale idylle' 
Mariannee Vaatstra wordt op 10 augustus 1982 geboren en groeit op (...) op het beschermde Friese platteland. 
Inn de nacht van 30 april op 1 mei 1999 verlaat Marianne Vaatstra, dan 16 jaar, discotheek Paradïso in Kollum. Samen 
mett twee jongens, waarvan er één haar vriendje is. Het trio vertrekt op twee fietsen. Bij het treinstation in Buitenpost 
wordtt een derde fiets gestolen. Marianne en de jongens fietsen daarna nog een klein stukje samen op, maar ter hoogte 
vann de sportvelden in Buitenpost, gaan ze uit elkaar en Marianne fietst alleen verder, in de richting van haar woonplaats 
Zwaagwesteinde.. Zo'n zes kilometer verderop. Maar echt ver komt Marianne niet. In Veenklooster, in de buurt van 
Buitenpost,, wordt ze van haar flets af getrokken. In een uithoek van het weiland dat langs het fietspad ligt, wordt 
Mariannee op gruwelijke wijze verkracht gewurgd met haar eigen BH en wordt haar keel doorgesneden. 
(http://www.peterrdevries.nl/teksVdossiers2dossier.html,, cursivering door mijzelf aangebracht). 
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'Time-spacee compression' heeft er volgens de ouders toe geleid dat 'stedelijke gevaren' 

zoalss het gevaar van 'junkies', geweld en criminaliteit zich uitstrekken tot in de 

plattelandsdorpen. . 

I;I;  Zijn er verder nog onveilige plekken hier in de omgeving of in de buurt? 

R:R: Nou, nee. Dat is het voordeel van het platteland. Dat vind ik nog steeds. Maar er kan overal wat 
gebeuren.. (...) Ja, op nog geen tien minuten fietsen hier in het dorp is discotheek Pruim, een bekende 
discotheek.. En daar gebeurt ook van alles hoor, net zoals je het in Groningen hebt, heb je het hier. De 
drugss dat heb je hier ook. (Moeder, lagere sociale klasse, dorp). 

Tegelijkertijdd worden de bezorgdheid beïnvloed door processen van schaalvergroting 

diee ervoor zorgen dat er niet of nauwelijks politie in de directe omgeving aanwezig is (vgl. 

Valentine,, 1997d): 

R;; Dan kun je wel zeggen dat veiligheid op straat., .met de kretologie van meer blauw op straat, maar je 
kuntt het hier helemaal vergeten. Want met zo'n basiseenheid die wij hier hebben, die hebben zo'n groot 
verzorgingsgebiedd dat als er zich iets voordoet en ze zouden daarbij de politie nodig moeten hebben, dan 
zijnn ze niet gauw ter plekke. Dan moet er of assistentie komen uit de stad Groningen of wat dan ook. 
(Vader,, middenklasse, Leek). 

Hett platteland kent echter ook haar eigen lokale gevaren: de stille, afgelegen, "duistere" 

enn "kale" wegen. Hier wordt volgens de ouders vaak hard gereden en bovendien soms 

onderr invloed van alcohol. Verkeersonveiligheid wordt in de literatuur over beperkte en 

gevaarlijkee speelruimte voor kinderen (Hulman et al., 1990; Van der Spek & Noyon, 1995; 

Wiggerss et al., 1996) meer geassocieerd met de stad dan het land. Het oordeel over de 

verkeersonveiligheidd in de buurt laat ook in de enquête wel enige echter geen significante 

verschillenn zien tussen woonmilieus (zie tabel 11.2). 

Niett alleen is verkeersonveiligheid verbonden met deze afgelegen of begroeide wegen, 

ookk de angst voor geweld van vreemden wordt met deze plaatsen en routes in verband 

gebracht.. Verder kunnen in relatie met de plattelandswegen of fietspaden groepen 

pestendee jongeren, die fietsend van en naar school andere kinderen (soms hun eigen zoon 

off dochter) angst inboezemen, als bron van zorgen aangewezen worden. Dit alles maakt dat 

hett tijdruimtelijk handelen van jongeren gereguleerd wordt in relatie tot de route, 's 

Avondss mag men vaak niet alleen fietsen. En ook overdag wordt fietsen in groepen 

gestimuleerd.. Ouders zijn betrokken bij het vrijetijdsleven van jongeren door brengen en 

halen.. Bovendien treft men als ouders — in overleg met jongeren zelf — regelingen over 

halenn en brengen en tijden van thuiskomen na feest of discobezoeken van de kinderen. 

Dee discotheken in de omgeving van de dorpen spelen een belangrijke rol in de 

bezorgdheidd van ouders over de veiligheid van hun kinderen. Niet alleen worden deze 

discothekenn over het algemeen genomen door ouders als gevaarlijk voor hun kinderen 

beschouwd,, ze hebben ook nog een andere invloed op het dorpsleven, 's Nachts in het 

weekendd is het rond en op de routes naar de discotheek niet veilig, vertellen de ouders. Dit 

speeltt vooral op het tijdstip dat de discotheken sluiten en allerlei dronken mensen op straat 

staann en eventueel in auto's stappen. Dorpen hebben te kampen met zogenaamd 

discovandalisme. . 

Ditt kent zijn uitwerking op het tijdruimtelijk handelen van jongeren. Jongeren die naar 

eenn van de discotheken gaan, worden gebracht en gehaald, dienen een taxi te nemen, zijn 

verplichtt in groepjes naar huis te fietsen en de discotheek voor sluitingstijd te verlaten om 
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dee drukte te vermijden. Ook deze vormen van geweld worden eerder geassocieerd met het 

stedelijkk gebied dan met de geïdealiseerde representaties van het platteland als idyllische 

gemeenschap. . 

Hett gemeenschapsidee kan ten slotte naast positieve idyllische connotaties negatieve 

connotatiess hebben. Een waardering voor de hechte, sociale relaties die 

veiligheidsgevoelenss creëren in de plattelandsgemeenschap kan gepaard gaan met een 

gevoell van beklemming: 

RftBRftB Smit: Maar van de andere kant is het natuurlijk ook wel eens zo, er wordt wel eens over je gepraat. 
Enn de een heeft dit en die heeft dat en, dat ik denk van 'ach, laat maar even kletsen allemaal'. En daar hou 
ikk helemaal niet van. Ik ben ook geen ehm kofïïedrinkster, dat ik naar de buurvrouw ga koffiedrinken ofzo. 
Wee komen wel bij mekaar, maar ik bedoel ik ga er niet elke morgen zitten koffiedrinken en dan al die 
lulverhalenn aanhoren. 

Ditt beklemmende gevoel heeft zo nu en dan ook direct betrekking op het gezinsleven, zoals 

inn hoofdstuk 6 is beargumenteerd. Ouders hebben zo nu en dan het gevoel dat de deur van 

hett huis te open staat voor vrienden van hun kinderen, waardoor ze zeggenschap over de 

'eigen'' familietijd en het 'eigen' territorium verliezen. Omdat, zoals in hoofdstuk 6 is 

beschreven,, 'tijd thuis' door ouders wordt aangemoedigd, levert dit tegenstrijdige 

gevoelenss op. 

Inn een meer extreme variant kan men, waar men zich als 'insider' veilig voelt in een 

plattelandsgemeenschap,, als 'outsider' juist onveiligheid ervaren 66. Chris Beukema, de 

moederr van Naomi, vertelt hoe het proces van 'othering' door de gemeenschap een 

onveiligee uitwerking kan hebben. Omdat haar dochter geruime tijd gepest werd door 

leeftijdgenotenn uit het dorp is het gezin uiteindelijk uit het dorp vertrokken: 

ChrisChris BftUkemS: En daar, dat is een half Gronings half Fries dorpje. Mensen wonen daar al hun hele 
leven.. Hele families blijven daar wonen. De dochter gaat trouwen en die neemt ook een huis in dat dorp. 
Duss dat blijft ook zo. En als je dan als stadjer 6 zeg maar daar tussenkomt. Dan is het heel moeilijk om, ja 
diee mensen zijn heel stug. (...) Nou Friesland op zich heb ik geen problemen mee hoor. Maar dat dorp, ja, 
ikk hoorde er zoveel mensen over. Dat het gewoon niet leuk is om daar te wonen. We hebben er zeven jaar 
gewoond,, maar ehm, er waren maar een paar mensen waar we contact mee hadden. En die buren dan die 
naastt ons woonden. Die, ja, dat is gewoon de goedheid zelve, alleen ja, ze zijn anders. Maar dat waren ook 
dee enige mensen waar wij een beetje contact mee hadden. De kinderen op school hadden het helemaal niet 
naarr hun zin. (...). Maar toch, ze is daar gepest. Ze had niet buiten school om vriendinnetjes waar ze echt, 
eenn hartsvriendin of vaste vriendin, waar ze altijd mee optrok. Niet van school. Dus die heeft ook zo vaak 
gezegdgezegd 'wat doen we hier nou in dit stomme dorp. Ik heb hier helemaal niks!'. Er was ook niks voor 
jongeren,, en de jongeren die er woonden, die moesten haar tüet. Nou, en dan krijg je dat ze zich dan 
misschienn wel vreemd gaat voelen. Omdat iedereen tegen haar is, ja, dan gaat ze natuurlijk steeds met 
tegenzinn naar school. Ze pestten haar. Ja, dat was niet leuk. 

Ouderss uit de dorpen wenden in hun verhalen over de vrijetijdsbesteding van hun kinderen 

opvattingenn aan uit de plattelandsidylle. Hiermee portretteren zij de kindertijd op het 

plattelandd als veilige tijd. Tegelijkertijd verwerpen ze deze verbeelding van het platteland 

alss een veilige plaats voor vrijetijdsbesteding en om op te groeien en daarmee de idyllische 

2666 Onder 'insiders' worden mensen verstaan die hun hele leven of tenminste langere tijd in het dorp wonen 
en/off van wie het leven op het dorp gericht is. 'Outsiders' zijn de mensen die korte tijd in het dorp wonen 
en/off er een 'niet dorpse' leefstijl op nahouden en/of weinig betrokken zijn bij het dorpse leven. 
66 Een 'stadjer' wordt in de verhalen gebruikt om te verwijzen naar iemand die oorspronkelijk uit de stad 
Groningenn komt. Maar wordt ook gebruikt voor mensen die (geruime tijd) in de stad wonen. 
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aardd van een plattelandsjeugd. Op basis hiervan beschermen en begrenzen zij het 

sociaalruimtelijkk netwerk van hun kinderen. Terwijl plattelandsouders bezorgd zijn over de 

veiligheidd van hun kinderen, zien ze de landelijke omgeving wel als veiliger plaats om op te 

groeienn dan de stad. De processen die hier beschreven zijn, zijn ook terug te vinden in de 

plattelandssuburbb Leek. Ook ouders uit de stedelijke buurten wenden elementen uit 'de 

ruralee idylle' aan wat betreft het wonen op het platteland, maar zij plaatsen zeker ook 

kanttekeningenn bij de idylle. Wel doen ze dit minder massaal en zijn er nuances zichtbaar. 

11.33 De stad als jungle, een 'streetwise'jeugd én nabijheid 
Dee verbeelding van 'de stad als jungle', een onveilige plek voor kinderen om op te groeien 

enn bovendien een plaats gekenmerkt door ruimtegebrek (zie hoofdstuk 3), sluit op het 

eerstee gezicht beter aan bij de manier waarop ouders openbare ruimte als onveilige ruimte 

voorr hun kinderen bestempelen en hun gedrag in openbare ruimte reguleren dan de 

verbeeldingg van 'de rurale idylle' (zie hoofdstuk 10). Een groot aantal gezinnen woont 

echterr in een stedelijke leefomgeving. In 1999 woonden er in de gemeente Groningen 

18.6000 huishoudens met inwonende kinderen (Bureau Statistiek, 2000). Wordt de 

woonomgevingg in de stad inderdaad en masse door ouders als onveilig voor jongeren 

ervaren?? Zijn er verschillen zichtbaar tussen gezinnen uit de verschillende woonmilieus? 

Hoee creëren deze ouders een veilige omgeving voor hun kinderen om op te groeien? 

11.3.11 De stad volgen s ouder s bulte n de stad 
Plattelandsouderss zetten, refererend aan 'de rurale idylle', het 'vredige' platteland aftegen 

'stedelijkee gevaren'. De stad Groningen — en dan gaat het met name om de binnenstad of 

eenn enkele andere 'beruchte' wijk — staat gelijk met weinig controle, vreemden en 

'gevaarlijke'' mensen zoals drugsdealers en -gebruikers, dronken mensen, prostituees, 

zwerverss en psychiatrische patiënten — kortom, 'andere' mensen. Deze angsten hebben te 

makenn met de specifieke karakteristiek van de binnenstad van Groningen als regionaal 

uitgaanscentrum.. Het tijdstip van de dag is, net als bij de constructie van gevaar op het 

platteland,, van groot belang in deze onveiligheidsgevoelens. Kort samengevat, wordt de 

stadd door middel van verschillende woorden gerepresenteerd als onveilige jungle voor de 

jeugd. . 

Uitt de gesprekken met moeders komt duidelijk het beeld naar voren dat het behalve de 

bezorgdheidd over de veiligheid van hun kinderen ook eigen onveiligheidsgevoelens (en 

onbekendheid)) betreffen, die gereproduceerd worden. Moeders verwijzen meer dan eens 

naarr eigen ervaringen met de stad Groningen en het stedelijk leven. Het zijn mede deze 

ervaringenn die bescherming en begrenzing van het sociaalruimtelijk netwerk van hun 

kinderenn tot gevolg hebben. 

Verderr maakt men gebruik van het streetwise-concept om deze regulatie van het 

tijdruimtegedragg van hun kinderen in vergelijking met kinderen uit de stad te 

verantwoorden.. Achter hun beschrijving gaat het beeld schuil van hun kinderen als minder 

ervarenn en daarmee minder goed in staat hun eigen veiligheid te garanderen. De eigen 

kinderenn worden daarmee als kwetsbaar in deze omgeving gedefinieerd. 
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Dee stad wordt door weinig ouders expliciet als drukke, verkeersonveilige en vanwege 

ruimtetekortt gebrekkige woonomgeving voor jongeren — een ander ingrediënt van de 

ruimtelijkee representatie 'de stad als jungle' — geconstrueerd . Uit de volgende citaten 

vann zowel een plattelandsouders als een ouder uit Leek spreekt de verbeelding van 'de stad 

alss jungle', reproductie van de persoonlijke onveiligheidsgevoelens, onbekendheid met het 

stedelijkk leven en gebied én de legitimatie van beschermings- en begrenzingstrategieën: 

Rl:Rl:  Ik denk dat dat [de stad] onpersoonlijker is. Daar kennen de mensen elkaar haast niet, in de stad niet. 
Dus,, dat is anders. (...) Ik kom officieel uit de stad, maar ik kan er niet meer aarden, dus. Ik zou er niet 
meerr willen wonen. Midden in de stad. (...). Veels te druk. En ehm, zoveel, ehm, rare lui, hoe noem je 
dat.. Zwervers, alcoholisten, die lopen veel rond in de stad. Als ik een keer die stad in kom dan ehm, pik je 
zee d'er zo tussenuit. Dat ze daar tussen moet lopen, nee, daar moet ik niet aan denken. (...). Dan is een 
buitenwijkk van zo'n stad, toch wel weer de oplossing. (Moeder, lagere sociale klasse, Leek). 

R2R2 RltS Smit: Ja, maar dat gevoel heb ik wel... zolang ze dan nog maar naar de Kruisweg gaat 
[discotheekk in een naburig dorp], dat ze dan maar niet in die vreselijke stad Groningen uitgaan enzo. Want 
dann ben ik het toezicht een beetje kwijt hè. 

/:: Ja, ja, dus naar Groningen is enger? 

RitaRita Smit: Ja, dat lijkt mij wel. De Kruisweg is vlakbij, dus dat eh, daar ben ik eigenlijk allang blij om. 

1:1: Ja precies, dus ... 

RitaRita Smit: Ja, nou ik vind gewoon dat is dan lekker dichtbij. En het is niet ver fietsen en het is niet langs een 
drukkee weg. Als je in Groningen uitgaat nou! Want toen wij zelf [moeder samen met partner] nog naar 
Groningenn stad gingen, ik was om 18.30 vrij, dan moesten wij naar de Herestraat lopen. Nou, waar het 
overdagg zo gezellig is, is het 's avonds in het donker toch eng. Als je als meisje alleen loopt. Terwijl het 
overdagg heel leuk is. Maar daar staan dan van die koppeltjes ehm, jongens hè. Steentjes gooien, een beetje 
natrappen.. Nou, daar loop je dan, nou dat, toen voelde ik wel zoiets van ehm 'oeh als ik die Herestraat 
maarr weer gehad heb', terwijl het overdag heel leuk is. Hè, dan ben je daar helemaal niet bang voor en dan 
doee je dat gewoon en dan vind je dat leuk. Maar 's avonds als het donker is dan is dat echt niet meer leuk. 
(...)) Ik bedoel, ik weet wat het is, dus ik denk 'gut ja, als zij daar ook ehm'. Nou dat vind ik wel eng. En in 
diee tijd van mij was het nog wel anders, toch wel weer anders dan nu. Hè, het gaat nu tegenwoordig wel 
heell ruig. (...). De kinderen van Groningen die zijn daar allemaal veel meer ehm, op voorbereid. 

R3:R3: Ze wil graag een keer naar de stad toe en daar zit ik over te dubben of ze daarheen moet. Ten eerste 
omdat.... Ik kom uit Drachten, nee, ik kom niet uit Drachten, maar ik ben daar groot geworden in zoverre 
datt ik daar naar school ging, boodschappen deed, ik heb daar in een winkel gewerkt, dus Drachten is voor 
mijj gewoon heel bekend. En als ik naar Groningen moet, dat is voor mij een ramp, dan moet ik mijn man 
meee hebben. Ik weet de Herestraat, maar voor de rest moet je het mij niet vragen, (...). Overdag zou ze 
bestt een keer mogen als ze dat wil. (..-). Maar overdag mag het wel, maar 's avonds niet. 

/:: Voor het uitgaan niet? 

R3:R3: Nee, absoluut niet. Voor zover ik kan steek ik daar een stokje voor! (Moeder van meisje, lagere 
sociaal-economischee status, dorp). 

Voorr deze ouders geldt dat de stedelijke leefomgeving geen onderdeel uitmaakt van 

hunn tijdruimtepad en dat van hun kinderen. Kinderen die buiten de stad wonen zijn niet of 

nauwelijkss 's avonds in de stad. Dit heeft, zo blijkt uit de interviews met ouders, zeker te 

makenn met de bezorgdheid over de veiligheid van de kinderen. Als jongeren naar de stad 

gaann — 's zaterdags of op koopzondag — worden ze bovendien beschermd. Ze moeten zich 

samenn met anderen verplaatsen met de bus of ze worden gebracht en gehaald. De laatste 

middagbuss terug richting Leek is een andere regel . 

2688 Impliciet gebeurt dit wel in het afzetten van dee kwaliteiten rust, ruimte en natuur van de landelijke 
omgevingg tegen een stedelijke omgeving (zie paragraaf 11.4). 
2699 Een uitzondering vormt een aantal kinderen dat in Groningen naar school of naar een vrijetijdsclub gaat. Dit 
geldtt voor drie jongeren van het platteland. Zij komen bijna dagelijks of in ieder geval wekelijks in de stad 
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Gevraagdd naar de beste plek om op te groeien geeft, op een uitzondering na, geen van 

dee ouders woonachtig buiten de stad aan dat hun voorkeur uit gaat naar de stad (zie tabel 

11.4).. Wel heeft een aantal ouders geen voorkeur. Illustratief wat dit betreft is het verhaal 

vann Chris Beukema. Zij geeft aan dat als haar gezin al zou overwegen naar Groningen te 

verhuizen,, de stedelijke buitenwijk de oplossing zou zijn. 

11.3.22 De stad van 'de stadjers' 
Tochh wonen er ouders met hun tieners in de stad. Ervaren deze ouders de stad als onveilige 

junglee voor hun kinderen? Gevraagd naar de beste plek om op te groeien geeft slecht de 

helftt van de stadse ouders aan dat dit de stad is (zie tabel 11.4)270. Het oordeel over een 

aantall kenmerken in de eigen buurt, zoals gemeten in de enquête, laat zien dat deze voor 

eenn aantal aspecten minder positief is dan van de ouders uit een landelijke respectievelijk 

plattelandssuburbanee woonomgeving (waaronder Leek). Over de aanwezigheid van 

leeftijdgenotenn en sport- en hobbyclubs, ruimte en gedrag van buurtbewoners in de eigen 

buurtt is men relatief ontevreden. Over het openbaar vervoer en de aanwezigheid van 

goedee scholen is men, met name in vergelijking met de ouders die op het platteland 

wonen,, juist wel te spreken. Er kan op basis van de enquête en interviews niet gezegd 

wordenn dat men om kindonvriendelijke aspecten in de woonomgeving massaal wil 

verhuizen.. Wat dit laatste betreft is nuancering nodig. De reden waarom men in de stad 

woontt verschilt tussen gezinnen. Dit zorgt met name voor een onderscheid tussen de 

ouderss in de Oosterparkwijk en de ouders in de binnenstad van Groningen. 

Waaromm woont men als ouders met opgroeiende kinderen in de stad? Voor een deel 

kann dit verklaard worden door te wijzen op andere belangen die een stedelijke woonlocatie 

'vereisen'' en een stedelijke leefstijl. Een aantal ouders heeft zich om werkredenen in het 

verledenn in de stad gevestigd, anderen zijn hier bewust blijven wonen na een opleiding 

voltooidd en partner gevonden te hebben. Illustratief wat het eerste punt betreft is het feit 

datt van de geïnterviewde ouders in de binnenstad vier een eigen bedrijf aan huis hebben. 

Eenn deel van de ouders die om deze redenen naar de stad is gekomen, heeft zich inmiddels 

minn of meer verzoend met de stedelijke woonomgeving, ook als omgeving voor hun 

kinderen.. Dit is duidelijk gerelateerd aan de leeftijd van de kinderen. De stad wordt door 

ouderss voor deze leeftijdsgroep als aantrekkelijker afgeschilderd dan voor jonge kinderen. 

Menn verwijst daarvoor naar het gebrek aan speelruimte op straat en leeftijdgenoten in de 

buurt.. Voor nu wijst men op het scala aan vrijetijdsactiviteiten en onderwijs dat mogelijk is 

enn in de nabijheid van de woning gesitueerd is. Voor de jaren die er aankomen wijst men 

naarr het avontuur en de uitgaansmogelijkheden die de binnenstad biedt: "Ehm, ze heeft het 

grotegrote voordeel nu dat ze dichtbij de binnenstad zit, dat ze een geliefd object is straks, ah logeerplek bij 

uitgaan.uitgaan. Dus zij voelt ook dat zij haar actieradius op dat gebied vrij  snel kan vergroten, vergeleken 

metmet andere vriendinnen". 

Groningen.. Ouders en kinderen zijn op deze manier meer vertrouwd met het stedelijk leven en de binnenstad. 
Well geldt ook voor deze jongeren dat ze 's avonds niet in Groningen (mogen) komen. Deze uitzondering op de 
regell duidt opnieuw op het belang van onbekend maakt onbemind. 
277 Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het aantal ouders uit de stad gering is. 
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/:: Wat vindt u van de buurt ehm, voor uw dochter? 

RlRl Clndy Nlemeljer. Ehm, nou ik vind dit niet de ideale buurt voor Merel eigenlijk. Nee, want ehm 
toenn ze nog kleiner was, geen vriendjes en vriendinnetjes, omdat er weinig kinderen wonen en weinig 
speelplekk hier in de buurt is. Maar wij hadden altijd een huisje buiten de stad. Wij zaten altijd de 
weekendenn en de zomermaanden buiten de stad. En daar kon ze lekker buitenspelen. En daar had ze, ja het 
iss echt een buitenmeisje, met de paarden en koeien en weet ik wat allemaal. Dus nou daarom is deze buurt 
helemaall niks voor haar. Ze wil ook heel graag verhuizen. En je hebt hier natuurlijk geen tuin ehm, ja, ik 
hebb wel een dakterras, maar goed, zij is echt een meisje voor het buitenleven. En ik heb dan nog wel zoiets 
vann 'nou ik vind het wel gezellig en overal dichtbij en ehm, ja'. Maar voor haar nee. Niet de ideale plek. Ja. 
Wee wonen er nu eenmaal. (Moeder van Merel, middenklasse, binnenstad, tot voorkort eigen bedrijfin de 
binnenstad). . 
/:: Heeft u er bewust voor gekozen om in de stad te gaan wonen? 

R2R2 SophlB van Amerongen-, Nou we kregen hier een praktijk in de stad en mijn man wou 
oorspronkelijkk wel naar het platteland. We hebben ook een halfjaar of een jaar op het platteland gewoond, 
maarr ik was er [aan het leven in Groningen] eigenlijk meer aan gehecht, we hebben hier allebei gestudeerd 
enn het is een ontzettend leuke stad om te wonen. En dat zie je aan de kinderen ook, het is heel leuk, en het 
wordtt steeds leuker. Het is gewoon een hele leuke culturele stad, er gebeuren ook altijd een heleboel 
dingen.. (...). Er zijn heel weinig kinderen en dat vind ik voor het opgroeien wel een nadeel, maar dat 
komtt ook door onze gezinsleven, dat zij daar zelf, denk ik, eigenlijk niet zoveel last van hebben gehad. 
Wantt zij hadden altijd elkaar. We hebben twee meisjes en twee jongens. Dus ze hebben altijd ontzettend 
veell samen opgetrokken. En buitenspelen is niet ideaal, ze hebben wel op de stoep fietsen geleerd en Tim, 
datt is misschien ook wel grappig, al heel jong en heel snel en wild en handig en die leerde dus zijn oudere 
broerr fietsen, want hij kon het al. En dan zag je hem uit het raam zwaaien met zijn armpjes en uitleggen 
hoee je dat moet doen. Ja, op de stoep, maar verder heb je natuurlijk ontzettend weinig speelruimte. We 
hebbenn wel eens wat gevoetbald aan de overkant, maar dat is natuurlijk niet echt ideaal. Maar thuis heb je 
natuurlijkk alles en heel creatief met zo'n groot huis. Gekke dingen deden we hier ook altijd. (,..). Dus het 
iss aan de ene kant een nadeel, om zonder kinderen in de buurt op te groeien, en aan de andere kant is het 
eenn huis waar ze altijd iedereen mee kunnen nemen en waar veel mensen plezier van hebben. (...). 
(Moederr van Tim, hogere-middenklasse, Binnenstad, eigen bedrijfin binnenstad). 

Err is daarnaast en deels overlappend een groep ouders die heel duidelijk te kennen geeft 

voorr hun kinderen het stedelijk leven te verkiezen boven het buitenleven. Overwegingen 

diee hierachter schuil gaan hebben betrekking op een stedelijke leefstijl, de 

keuzemogelijkhedenn ten aanzien van onderwijs en vrije tijd voor de kinderen en de hiermee 

verbondenn 'gemakkelijke' organisatie van het leven die ontstaat door de nabijheid van de 

voorzieningen.. Er is veel en het ligt dichtbij elkaar: "Dus eigenlijk leven we op een heel klein 

gebiedje.gebiedje. Ze gaan altijd op de fiets naar school of lopen, het is vlakbij allemaaf. Niet alleen wordt 

hett leven van kinderen eenvoudiger ook de eigen rol als ouder in de organisatie van het 

vrijetijdslevenn is volgens deze ouders kleiner dan als men buiten de stad zou wonen. 

Ouderss met een stedelijke leefstijl wonen overigens niet alleen in de binnenstad van 

Groningenn (zie ook Droogleever Fortuijn, 1993; Karsten & Van Kempen, 2001; Vijgen & 

Vann Engelsdorp Gastelaars, 1991). 

R:R: Ik heb er echt bewust voor gekozen om in de stad te blijven. Mijn man had op een gegeven moment, hij 
iss een echte stadjer, en zijn ouders wonen nu de laatste jaren buiten de stad en hij wil erg graag buiten de 
stadd in hun huis gaan wonen als zij er uitgaan. Ja, dat komt er nu ook niet van, maar eh, hij had dat dus wel 
gewildd en ik heb altijd gezegd, nee ik kies echt voor de stad met kinderen. Ja, juist denk ik omdat ik dat dan 
zelff toch gemist heb, ja voor mij was het toch wel een cultuurschok om in de stad te komen en het heeft me 
langg gekost voordat ik door had wat je wel en niet moest doen of eh, ja, ik merk aan hen dat zij er heel 
soepell mee omgaan. Dat vind ik een voordeel. Plus dat het voordeel van de stad gewoon is dat eh, kijk, je 
hebtt natuurlijk eh, ja, ze kunnen veel meer zelf doen. Ze kunnen zelf zeggen 'ik ga naar de bioscoop en ik 
komm ook gewoon weer thuis' of op een moment dat ze dan bellen van 'ik vertrek nu bij een vriendin' of bij 
eenn vriendje en 'ik kom nu naar huis', nou, dan zijn ze er tien minuten later, dus ze kunnen dan ook op 
jongeree leeftijd al wel weg. Kijk nu hebben wij de discussie dan even met Sanne op haar veertiende, ik 
denkk dat als je op een dorp woont dan zul je die discussies misschien wel later krijgen omdat je dan wat 
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langerr zult halen en brengen enzo, omdat je daar die enge wegen hebt. In verhouding zijn ze dus nu iets 
jongerr dat je al die discussie krijgt van 'kan ik het zelf of kan ik het niet zelf. Maar ik vind het eigenlijk wel 
heell gunstig. En ik vind, dat ondanks al die discussies, eigenlijk dat ze moeten gaan. Dat vind ik ook bij 
mezelff wel. En dat ze daar ook, ja volgens mij worden ze ook wel wat weerbaarder, wat realistischer. Ja, ik 
kiess daar echt voor [de stad]. {Moeder, hogere sociaal-economische status, Oosterparkwijk). 

Veiligheidsoverwegingenn maken hier onderdeel vanuit. In de interviews geeft een 

moederr aan om deze reden naar de binnenstad te zijn verhuisd op het moment toen ze 

kinderenn kreeg. Hoewel dit een uitzonderlijke situatie betreft, geeft de overweging wel de 

complexiteitt in verbeelding van onveiligheid weer en ervaren meer ouders uit de stedelijke 

wijkenn de routes naar de buitenwijk als onveilig voor de kinderen (zie hoofdstuk 7): 

/:: Waarom bent u hier komen wonen? 

HlltjeHlltje  Schoonbeek. Omdat wij hier wel voordelen zagen. Wij woonden achter op de Peizerweg, 
richtingg Hoogkerk. Eigenlijk is dat haast plattelandswonen. Tussen een spoorwegovergang [bewoning] en 
onss huis, was precies 1 kilometer kaal industrieterrein. Unheimisch. Ik ben er zelf een keer achtervolgd. 
Duss wij hadden gelijk zoiets van 'als wij daar blijven wonen, zitten we aan heel veel halen en brengen vast.' 
Dann is het gewoon, we hebben twee meiden. Als we een huis in de binnenstad kunnen krijgen, wat we 
prettigg vinden, dan doen we dat. Dus we zijn hier komen wonen, zo'n 8, 9 jaar geleden. En dat was ook 
mett het naar school fietsen. Op dat moment hadden we zoiets van 'ja, vanaf dat punt alleen naar school 
fietsen,fietsen, dwars door het verkeer, dat duurt ook langer.' Toen konden we hier gaan wonen, en toen dachten 
wee van 'nou dat versnelt alles, dan kunnen ze sneller alleen naar school, ze kunnen sneller zelfstandig 
dingenn leren, en zelfstandig dingen hanteren omdat het toch allemaal in de directe omgeving is. Het is te 
overzien.. En dan kan je heel langzamerhand je actieradius uitbreiden. En daar zat je altijd nog met dat 
onoverbrugbaree stuk. 's Avonds, al die dingen. Dus we hadden zoiets van. Nou en het is ons dus gelukt. 
Alss het lukt dan willen we, en ook voor onszelf, zo van dan, ja, dat is toch beter, van 'als je dan in een stad 
woont,, om er dan ook maar middenin te wonen'. 

Ookk zijn er ouders, deze wonen vooral in de Oosterparkwijk, die nauwelijks verwijzen 

naarr de keuzemogelijkheden die de stad biedt voor het vrijetijdsleven van hun kinderen of 

dee gemakken voor hun eigen rol hierin. Het zijn mensen die over het algemeen niet 

getypeerdd kunnen worden door een urbane leefstijl, maar ze wonen geruime tijd of hun 

helee leven in de stad, ze voelen zich stedeling: zij zijn 'stadjer'. 

Dee hier geschetste motieven zijn klassengerelateerd. Het hameren op de 

keuzemogelijkhedenn die de stad biedt, is een verhaal van de hogere-middenklasse. Zij 

hebbenn de financiële mogelijkheden om hun kinderen van verschillende clubs lid te laten 

zinn en bovendien de fysieke ruimte in huis om hier vrienden en vriendinnetjes te 

ontvangen.. De ontevredenheid over de afwezigheid van leeftijdgenoten en clubs in de eigen 

buurtt kan op deze manier overbrugd worden (zie tabel 11.2). Daarnaast zijn dit de mensen 

diee in staat zijn hun kinderen een periode van het jaar buiten te laten doorbrengen; denk 

aann de vakanties. Een aantal heeft zelfs een buitenhuisje waar het gezin in het weekend tijd 

spendeert.. Voor de binnenstadsgezinnen geldt dit voor drie van de 11 gezinnen. Van de 

gezinnenn uit de Oosterparkwijk heeft geen enkel een buitenhuis. De ruimte binnenshuis is 

beperktt en hetzelfde geldt voor de financiële mogelijkheden. "Er is niets te doen" voor jonge 

tieners,, is een opmerking die vaker naar voren kwam in de gesprekken met deze laatste 

groepp ouders. Het zijn stedelingen zonder keuze. 

Wonenn in de stad, of dit nu een bewuste keuze is of niet, betekent dat men als ouder wel 
degelijkk 'de stad als jungle' definieert en deze betekenis incorporeert in het handelen. 
Uiteindelijkk geven ze in vergelijking met de ouders uit andere woonplaatsen het laagste 
cijferr aan de veiligheid in hun woonomgeving (zie tabel 11.3). 
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Rl:Jee hoort van alles in de stad. Ze steken en schieten elkaar overhoop en dan heb ik er geen belang bij dat 
mijnn zoon in het ziekenhuis ligt. Nee, dan zeg ik op mijn beurt dat als je een biertje wilt drinken, dan doe 
jee dat maar thuis. Het is hier gewoon veiliger dan in de stad. (Moeder, lagere klasse, Oosterparkwijk). 

R2:R2: Ehm, ja, ik denk dat onze binnenstad over het algemeen nog best wel veilig is. Afgezien dat er ehm, 
hierr en daar wat escaleert, of er mensen zijn die elkaar te lijf gaan, of messentrekkerij. Het enige wat, wat 
ikk wel als persoon als beangstigend beschouw is op een donderdagavond de stad in, leuke dingen doen, 
inkopen,, en dan is het na 21.00. Dan gaan we altijd even naar McDonalds, want hij is gek van McDonalds, 
duss dan eten we daar iets. Ehm, we bleven dus nog wat in de stad hangen. Ik geloof dat we nog naar de 
bioscoopp zijn geweest. Komen wij 's avonds om 23.30 de bioscoop uit. Gaan wij via de Herestraat. Dan 
zienn we ook net als in Amsterdam, de Kalverstraat, het is allemaal luiken. Het is echt beangstigend. Hè, ik 
kann me nog herinneren als jongen, dat als ik ehm, naar de bioscoop ging, dan had je 's avonds en 's nachts, 
hadd je alle etalages nog gewoon open en verlicht. En dan was de Kalverstraat gewoon nog sfeervol. (.. .). 

Maarr wat ik eigenlijk wilde vertellen is, 23.30 kom je de bioscoop uit, we gaan via de Herestraat naar huis. 
Wee zijn lopende. En dan zijn daar groeperingen, hè, zowel blanke mensen als donkere, en daar straalt iets 
vanuit.. Dat, ja, voelt niet prettig aan. Alleen het taalgebruik al. Daaruit kun je al een beetje beluisteren van 
mett wat voor mensen je te maken hebt, ja toch wel grof. Maar de politie loopt daar regelmatig door. En 
ehm,, die groepen werden ook verwijderd hè. Die werden uit elkaar gestuurd. Die mochten dus niet op 
éénn plek blijven. Dus, de politie zal waarschijnlijk toch wel beter op de hoogte zijn of daar wel of niet iets 
gebeurt.. Ik weet het niet, mij is nooit iets overkomen (Vader, lagere-middenklasse, Oosterparkwijk). 

Ookk ouders uit het Centrum en de Oosterparkwijk vinden uitgaan in de binnenstad 

gevaarlijk.. Ook hun kinderen zijn hier nog te jong voor. In vergelijking met leeftijdgenoten 

uitt suburbane plattelandsdorpen gaan de kinderen van deze ouders ook minder vaak naar 

discothekenn en consumeren ze minder alcohol (zie hoofdstuk 5 en 9). Bovendien verwijzen 

zee naar de 'stedelijke' gevaren, zoals junkies, psychiatrische patiënten, enzovoorts. Ouders 

gevenn beduidend vaker aan dan de ouders buiten de stad dat hun kinderen lastiggevallen 

wordenn door leeftijdgenoten en vreemden (zie bijlage VII). 

Dee bezorgdheid van ouders uit de stedelijke buurten over de veiligheid van hun 

kinderenn verschilt wel in een ander opzicht van die van de andere ouders. Zij schilderen het 

centrumm van de stad niet af als één grote gevaarlijke openbare ruimte, maar als een collage 

vann verschillende gevaarlijke en veilige plekken (zoals in hoofdstuk 8 en 9 is beschreven). 

Bovendienn varieert het risico dat aan bepaalde plaatsen verbonden is naar tijdstip. Het 

tijdstipp waarop de specifieke plaatsen en routes in de binnenstad niet langer toegankelijk 

zijn,, is specifieker omschreven en ligt later op de avond dan het geval is bij ouders die 

buitenn de stad wonen. De ouders uit de stad zijn mede door bekendheid met de 

binnenstad,, de binnenstad is onderdeel van de dagelijkse routine, beter in staat, hun tieners 

tee vertrouwen wat betreft de wijze waarop zij zich zelfstandig in de (binnen)stad begeven. 

Verderr is de wijze waarop ouders de schaal van de buurt inkrimpen tot de eigen straat 

omm de complexiteit die gepaard gaat met onveiligheidsgevoelens te reduceren, een 

strategiee die met name in de verhalen van de ouders uit de binnenstad en de 

Oosterparkwijkk naar voren komt. 

Aann het gebrek aan ruimte om te spelen en bezorgdheid die te maken heeft met de 

verkeersdruktee wordt vooral gerefereerd als vroeger ter sprake komt, toen de kinderen 

kleinn waren. Wat tieners aangaat zijn beide overwegingen minder belangrijk dan waar het 

jongee kinderen betreft271. Dit wil niet zeggen dat men tevreden is over de openbare ruimte 

inn de buurt. Uit de interviews en de enquêtes blijkt dat in vergelijking met de ouders 

2711 Een uitzondering hierop vormt een aantal gezinnen waarvan de meiden gek zijn op dieren en die daarom 
graagg buiten de stad zouden willen wonen. 
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buitenn de stad de ouders uit de stedelijke buurten minder positief oordelen over de 

openbaree ruimte en groenvoorzieningen in de buurt (zie tabel 11.2). 

Bijnaa iedere ouder representeert tegelijkertijd de stad op een andere manier als jungle, 

doorr te leunen op het streetwise-concept zoals uit het citaat van Hiltje Schoonbeek de 

moederr van Sandra, een binnenstadsouder, blijkt. 

RlRl Hlttje Schoonbeek; En dan als je in een binnenstad opgroeit, dan merk je wel dat je bezorgdheid 
heell anders is, dan als je vrienden en kennissen van het platteland. De bezorgdheid over junks, dat is 
anders,, omdat je, ze daar van jongs af aan mee opgroeien. Ze hebben op een binnenstads-Iagere school 
gezeten,, en daar werd hun al geleerd vanaf, dan waren ze drie ofzo, dan gingen ze naar het gymnastiek 
lokaal.. Als ze langs de methadonpost kwamen hepen ofzo, dat was op de route naar de gymzaal, dan mag je 
geenn spuiten oppakken, je mag niet dit, je mag niet dat. Dus in die zin, die dingen tegenkomen, daar leren 
ze,, als je in een binnenstad woont, van klein kind af mee omgaan of hanteren. En niet zozeer als gevaarlijk. 
Hè,, tot een bepaalde grens kan het een onveilig gevoel geven. Maar je moet er ook mee leren omgaan. 
(...)) Dus wij vinden het, ondanks dat je toch meer van dit soort onveilige situaties tegenkomt, is het denk 
ikk heel afhankelijk van hoe je woont, hoe de directe woonomgeving, hè dus het huis, en de directe 
omgevingg daarvan is, is bepalend of je in een binnenstad, als jongere leuk kan opgroeien. Als je vier hoog 
achterr woont, dan heb je natuurlijk een ander verhaal. 

R2:R2: Eh, ik ben zelf op een dorp opgegroeid. En heb het altijd heel vervelend gevonden. Ik kon nooit naar 
sport.. Nou ja, mijn ouders hadden ook geen auto dus het was allemaal wat complexer. En ik ben dus toen 
ikk uit huis ging dus naar de stad gegaan en ik vind altijd als voordeel dat kinderen hier hebben is, dat ze al 
heell wat gezien hebben en meegemaakt hebben en we hebben het err gewoon over. Ze hebben ook altijd op 
eenn binnenstad school gezeten en daar maken ze ook van alles mee aan zwervers en aan ehm, ja wat je 
tegenwoordigg veel op straat wel ziet, psychiatrische patiënten die dan op straat lopen, dat is dan niet leuk. 
Maarr ik merk ook altijd, ja, zoals ze ermee omgaan, redelijk relaxed en ze weten heus wel wanneer ze er 
mett een boog om heen moeten lopen en wat je wel en niet moet doen. Dat is heel geleidelijk. Ik vind dat 
ze,, doordat ze in de stad zijn opgegroeid, heel geleidelijk met dat soort dingen hebben leren omgaan. Dus 
ikk vind dat prima. (Moeder, hogere sociaal-economische status, Oosterparkwijk). 

R3:R3: (...). Ik weet niet of een kind veiliger opgroeit in een dorp of in een stad. Dat vraag ik mij af. Een 
kindd dat uit een dorp komt en niet weet wat een coffeeshop is en daar dan mensen in en uit ziet lopen... 
zo'nn kind dat uit een dorp komt waar nog nooit iets gebeurd is en dat kind komt hier op een middelbare 
school,, vlakbij het centrum, dan is het natuurlijk allemaal wel heel interessant hè, de grote stad. Voor die 
vann ons is het allemaal heel gewoon en is het allemaal niet zo vreemd. Het hoeft lang niet voor iedereen 
hoor,, maar ik denk dat dat voor een bepaalde categorie zeker geldt. Die van ons zien zwervers op straat. 
(...).. Ja, dat je weet wat er in de wereld te koop is. Ik denk dat dat niet verkeerd is. (Moeder, 
middenklasse,, Oosterparkwijk). 

R4:R4: (...)in de stad gebeurt veel, meestal ook veel meer [dan in een dorp]. Sowieso wat de vooruitgang 
betreftt zeg maar, het computergebeuren en wat dan ook. In een dorp is dat vaak niet zo, dat is veel 
beperkterr of eh, [dat je] wat andere dingen doet dan in de stad. (...) Ik denk dat het omgaan met mensen 
zegg maar, een van de beste manieren is om je levenslessen te leren. Ja, een stuk van je opvoeding. (...). Ik 
denkk dat de stad dat meer kan bieden als een dorp.(Vader, lagere sociale klasse, Oosterparkwijk). 

Dee gevaren van de stad - die volgens de ouders niet irreëel zijn - leert men op jonge 

leeftijdd kennen en het hoofd bieden. Bovendien menen de ouders dat de zelfstandigheid van 

jongerenn in de stad groter is (wordt tevens gefacilieerd door de keuze uit een groot aanbod 

vann vrijetijdsvoorzieningen en scholen). Hoewel de vrijetijdsclubs, zoals in hoofdstuk 7 is 

beschreven,, niet altijd in de directe nabijheid van de woning zijn gesitueerd, is de 

infrastructuurr van dien aard dat voorzieningen, althans in vergelijking met het landelijk 

gebied,, goed te bereiken zijn met de bus of met de fiets via grotendeels bebouwde routes 

mett 'eyes on the streets'. Ouders uit de stad zijn net zoals ouders uit het landelijk gebied 

relatieff negatief over de bereikbaarheid van hobby- en sportclubs, omdat ze niet in de eigen 

buurtt zijn (zie tabel 11.2). 
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Verderr wordt het gebrek aan speelruimte in de stad enigszins gebagatelliseerd door te 

wijzenn op voorzieningen en de ruimtes die jongeren, maar opnieuw met name jonge 

kinderen,, zelf creëren om te spelen in de stad. 

Tott slot zijn in de verhalen van de ouders tekenen van een 'keuzebiografie' (Du Bois-

Reymondd et al., 1998) op het terrein van vrijetijdsbesteding waar te nemen. In de 

stedelijkee omgeving zijn talloze mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding. Daardoor moeten 

jongerenn (en ouders) keuzes maken en lopen ze het gevaar te veel te willen kiezen. 

Overigenss is dit voornamelijk zichtbaar in (hogere-)middenklassengezinnen, waar middelen 

voorhandenn zijn om de diversiteit aan naschoolse evenementen te bekostigen, met andere 

woordenn in het Centrum en niet in de Oosterparkwijk. 

R:R: (...) Plus dat je wel de handicap hebt, dat je minder keuze hebt [op het platteland]. Maar, dat kan ook 
eenn voordeel zijn, hè. Hier in de stad hebben ze toch wel erg veel dingen aan clubs en activiteiten, dat ze 
ergg veel keuze hebben en dan is het soms toch wel moeilijk een keuze te maken en eh, een nadeel 
misschienn een beetje. Dat zou een nadeel van de stad kunnen zijn. Juist vooral Sanne die alles leuk vindt. 
(Moeder,, hogere sociaal-economische status, Oosterpark). 

11.3.33 Lokal e gevare n In stedelijk e buurte n 
Ookk de stedelijke buurten kennen zoals enigszins benadrukt eigen lokale gevaren. Voor de 

ouderss uit het Centrum is, afgezien van de eerder genoemde concentratie van cafés en de 

rossee buurt, het Noorderplantsoen een gevaarlijke plaats. Behalve dat het een groot park is, 

datt 's avonds verlaten is en dat daardoor angst oproept, is het een plaats waar junks bij 

elkaarr komen en waar gedeald wordt. Ook een methadonpost is een veel genoemd 

voorbeeld.. Verder vormen de in de avond verlaten winkelstraten een typisch stedelijk 

gevaar. . 

Inn de Oosterparkwijk tot slot, brengt het stadion van F.C. Groningen op dagen dat er 

voetbalwedstrijdenn zijn het gevaar van geweld met zich mee. Het Oosterpark zelf wordt 's 

avondss als onveilig beschouwd. Het JOP, een jongerenontmoetingsplaats, wordt door een 

grotee groep als onveilig beschouwd (zie hoofdstuk 8). 

11.44 De buitenwij k en plattelandssubur b als gezinsideaal ? 
Inn de vorige paragraaf is duidelijk geworden hoe ouders, die in binnenstadswijken van 

Groningenn én die in dorpen op het Groningse platteland wonen, elementen van de 

verbeeldingg van 'de stad als jungle' in hun handelen incorporeren en betwisten. De meeste 

gezinnenn die in Groningen wonen, wonen echter niet in een van de binnenstedelijke wijken 

maarr in de zogenaamde buitenwijken (zie hoofdstuk 4). Deze buitenwijken verschillen in 

sociaalruimtelijkee kenmerken van de binnenstedelijke wijken en plattelandsdorpen -

hetzelfdee geldt voor de plattelandssuburb Leek. Afgezien van het feit dat in de buitenwijk 

enn plattelandssuburb meer gezinnen met kinderen wonen en er dus meer leeftijdgenoten 

voorr de kinderen zijn dan in de binnenstadsbuurten en plattelandsdorpen, is de 

bebouwingsdichtheidd lager dan in de stad. Er zijn meer eengezinswoningen met een tuin en 

dee opzet van de buurt is groener dan in de binnenstedelijke buurten. Bovendien is er in 

vergelijkingg met de binnenstedelijke wijken nauwelijks sprake van functiemenging. Wonen 

iss de hoofdzaak. 
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Ouderss uit de buitenwijk en Leek positioneren hun woonomgeving tussen de stedelijke 

enn plattelandsomgeving. Door zowel constructie als betwisting van 'de rurale idylle' (zie 

paragraaff 11.2.1 en 11.2.2) enerzijds en de constructie en betwisting van 'de stad als 

jungle'' (zie paragraaf 11.3.1 en 11.3.2) creëren zij een op het eerste gezicht ideale 

omgevingg voor hun kinderen om groot te worden: 

RJL:RJL: De mentaliteit is in de stad gewoon heel anders dan in dorpen. Dan vind ik het hier voor hen beter. Je 
geeftt ze van huis uit natuurlijk ook een heleboel mee, maar als kinderen in de stad opgroeien, dan is dat 
tochh een heel verschil, wij zijn het trouwens zelf ook. Ik weet dat ik vroeger van mijzelf ook heel anders 
was.. Maar we wonen hier nou al heel lang hoor. We zijn hier na ons trouwen heengegaan. Maar dan denk 
ikk van ja, dat is toch een hele andere mentaliteit. Wat opstandiger enzo. En dan heb ik ze liever hier als ze 
goedd opgroeien dan. Wat ze later doen dat moeten ze zelf weten, maar zoals ik ze tot nu toe heb kunnen 
plooienn dan zeg ik van 'ik heb ze liever hier dan daar'. (...). Dan wonen ze in vergelijking met de kleine 
dorpjess op het platteland hier beter. In kleine dorpjes heb je tegenwoordig niets meer, vanwege het 
vergrijzenn van de kleine dorpjes zijn er geen scholen meer, dus je gaat ze enorm beperken in hun 
bewegingsvrijheid.. Hier hebben ze nog een stuk bewegingsvrijheid. Als ze op een gegeven moment op de 
openbaree weg kunnen fietsen dan kunnen ze op een gegeven moment met eigen vervoer het dorp in gaan. 
Daarr is niets. En ze moeten vaak een klereneind fietsen om naar school te komen, vaak door weer en wind. 
Dann ben ik toch blij dat de kinderen hier lekker dichtbij zitten. (Vader, middenklasse, Leek). 

R2:R2: Ja, het [buiten wonen] heeft een heleboel voordelen maar ik denk, voor, voor hem zou het niet leuk 
zijn.. Hij ontzettend veel van mensen om zich heen. Hij vindt het vreselijk als ie, nou, als er niemand is 
waarr ie naar toe kan gaan, waar ie mee kan optrekken. En, ja, nee, ik zie daar niet zoveel voordelen in. Het 
iss hier ook wel een beetje een dorp, voor mijn gevoel. We wonen heel erg dicht ook bij de weilanden, en, 
hett is al heel beschermd hier, de school, je kent elkaar een beetje. Dus wat dat betreft denk ik niet dat zij 
datt zo ervaren dat ze echt in de stad wonen. Ze hebben het ook altijd over als ze naar het centrum gaan dat 
zee naar de stad gaan. Ja, ja, ik denk dat ze voor hun gevoel niet zo heel erg in de stad wonen. Hier wonen 
wij,, en daar is de stad. Ja, dat is wel een ehm, heel wezenlijk verschil voor hun. (...). Nou dat [de 
binnenstadd van Groningen] lijkt me een stuk ingewikkelder. Ik weet niet voor wie het het meest 
ingewikkeldd is, voor die jongeren of voor de ouders. Misschien went het sneller, dat ze, ehm, ja, overal 
meee in aanraking komen. Ik, ja, ik zou bezorgder zijn, denk ik. Als ze in of als we dichterbij het centrum 
zoudenn wonen. 

/:: Bezorgder, om wat voor dingen gaat het dan? 

R2:R2: Ja dat is een beetje, eigenlijk geen reden voor, eigenlijk direct. Gewoon het gevoel dat ze alles 
tegenkomen,, wat ik liever heb, dat ze het nog niet tegenkomen. Vooral drugsgebruik. Ja, ik weet niet of 
hett reëel is, maar ik de denk dat ik bezorgder zou zijn daar. Maar misschien is het ook sneller over, dat je 
ziett van 'het gaat wel goed'. Dat weet ik niet. (Moeder, hogere sociaal-economische status, De Wijert-
Zuid). . 

Nett als ouders uit de plattelandsdorpen en Leek construeren en mobiliseren ouders uit 

dee luxe buitenwijk De Wijert-Zuid noties van 'de stad als jungle'. De kinderen en ouders 

uitt deze wijk spenderen meer tijd in het centrum van Groningen (en andere wijken) en zijn 

daardoorr meer bekend met het stedelijk leven dan de gezinnen die buiten de stad wonen. 

Tochh hebben ze het over 'de stad' als ze aan het centrum refereren. 'De stad' impliceert 

afstandd en 'anders dan de eigen buurt'. De ouders contrasteren 'veilige' kenmerken van 

hunn eigen buurt met 'onveilige' kenmerken van 'de stad'. Verder treffen ze ook 

voorzorgsmaatregelenn voor hun kinderen als deze 's avonds naar 'de stad' gaan: samen 

fietsen,, halen en brengen, 'veilige' route, voor middernacht diuis, et cetera. Deels 

refererenn deze angsten aan en hebben de regulatiestrategieën te maken met ideeën over 'de 

stadd als jungle', deels is het terug te voeren op fysieke en sociale kenmerken van de lokale 

routee ernaar toe. Deze voert over een uitgestrekte, soms slecht verlichte, begroeide weg. 

Behalvee de veiligheid, wordt vooral de aanwezigheid van leeftijdgenoten en 

voorzieningenn in de nabijheid, door de ouders gewaardeerd. Hierop wijzend contrasteren 
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zee — zowel de ouders uit Leek als De Wijert — hun woonomgeving met een landelijke 

woonomgeving.. Hierin benadrukken ze de verbeelding van het 'verlaten platteland': geen 

voorzieningenn en geen leeftijdgenoten. Naast warmte, persoonlijke sfeer en bescherming 

biedenn de plattelandssuburb en de buitenwijk volgens de ouders de nodige voorzieningen, 

dee ruimte en leeftijdgenoten om de 'kindertijd' ideaal te laten zijn. 

Ditt beeld wordt overtuigend ondersteund door enquêteresultaten. Een 

plattelandssuburbb zoals Leek wordt door de meerderheid van de geënquêteerde ouders als 

bestee plek om op te groeien bestempeld (zie tabel 11.4) . Woont men in een 

plattelandssuburbb dan is dit zeker het geval. Hier wonend is men relatief tevreden over de 

eigenn buurt. Uit de enquête blijkt bijvoorbeeld dat de aanwezigheid van sportclubs, ruimte 

enn groen, goede scholen en leeftijdgenoten als goed beoordeeld worden in vergelijking met 

ouderss uit andere woonplaatsen (zie tabel 11.2). Paradoxaal genoeg zijn het ook deze 

ouderss die in de interviews klagen over het gebrek aan voorzieningen voor de jeugd om 

onderr elkaar te zijn in de buurt. Het oordeel wat betreft de veiligheid in de eigen buurt is 

vann de ouders uit de plattelandssuburb positiever dan van ouders uit de stad, maar 

negatieverr dan van de ouders uit de dorpen. 

11.4.11 Lokal e gevare n in de buitenwij k en plattelandssubur b 
Nett als in de verhalen van de plattelandsouders en de ouders uit de stad is ook in de 

verhalenn van de suburbane ouders het beeld van de mondiale netwerksamenleving 

aanwezig.. Het is niet zo dat deze ouders zich in de 'ideale' suburbane omgeving geen 

zorgenn maken over de vrijetijdsbesteding van hun zoons en dochters. In de verhalen wordt 

gerefereerdd aan berichtgeving over nationale en regionale incidenten van 'zinloos geweld', 

moordenn op jeugdige personen, enzovoorts (zie paragraaf 4.2) 

Bovendienn blijken net als op het platteland en in de stad de angsten lokaal gevoed te 

worden.. Voor de Wijert-Zuid betekent dit dat de opzet van de wijk, de verspreiding van 

dee woningen rond een park, dat het park als het donker is door ouders gevreesd wordt en 

doorr jongeren vermeden moet worden. De cul-du-sac opzet, woonerven met daaromheen 

eenn ringweg, heeft tot gevolg dat men als ouders bezorgd is over het gebruik van de 

ringweg.ringweg. Met name de overgang tussen de rustige woonerven en de weg brengt met zich 

meee dat ouders twijfelen aan de oplettendheid van hun kinderen. Daarbij voert de route 

naarr het centrum van Groningen langs bosjes, wat over het algemeen als onveilig wordt 

beschouwd. . 

Ookk Leek kent haar eigen gevaren. De ligging van en de route naar sportparken 

gekenmerktt door een groene omgeving waar toezicht afwezig is, is een voorbeeld daarvan. 

2722 Wat betreft jongeren valt op dat de helft van de jongeren het liefst in de eigen woonomgeving zou blijven 
wonenn (vgl. Verhetsel, et al. 2003). De andere helft heeft geen uitgesproken voorkeur of weet niet precies 
waarr hij of zij zou willen wonen. Voor veertig procent van de jongeren is de ideale plaats om op te groeien een 
groott dorp, met andere woorden een plattelandssuburb, voor 17 procent is dit een dorp; voor 15 procent is dit 
dee stad. Het grootste deel van de onderzoekspopulatie woont echter ook in een suburbaan gebied (suburbaan: 
45%,, platteland: 32%, stad: 13%). Ruim de helft van de jongeren die in een plattelandssuburb woont zou ook 
hett liefst hier willen opgroeien. Hetzelfde geldt voor de jongeren uit de stad, ruim de helft van hen zou daar 
ookk het liefste wonen. Op het platteland ligt het beeld iets anders. Men woont of het liefst op het platteland of 
hett liefst in een groot dorp (plattelandssuburb). 
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Dezee lokale gevaren zijn overigens duidelijk in de netwerksamenleving ingebed. Ouders 

vertellenn over zorgen die ze hebben over seksueel lastiggevallen worden van hun dochters 

inn verband met een asielzoekerscentrum. De wijze waarop de mannen uit het centrum 

omgaann met vrouwen laat volgens deze ouders culturele verschillen zien. 

Figuu rr  U.2 Verschillen tussen woonmilieus in de door ouders genoemde lokale gevaren 
BUURT: : 

Binnenstad d 

Oosterparkwijk k 

Dee Wijert-Zuid 

Leek k 

Dorpen n 

GENOEMDEE LOKALE GEVAREN: 

-"Junkies" " 
-Noorderplantsoenn (inclusief drugsverslaafden en onoverzichtelijkheid door begroeiing) 
-Portieken n 
-"Psychiatrischh gestoorden" 
-Rossee buurt 
-Routess naar vrijetijdsverenigingen in buitenwijken 
-Steegjes s 
-Uitgaansgelegenhedenn en uitgaansgeweld in bepaalde 'beruchte' straten 
-Verkeer r 
-Hett Goudenregenplein en aangrenzende straten vanwege bewoners 
-Hett JOP en de Speeltuinvereniging vanwege 'overlastgevende' jongeren 
-Oosterpark k 
-Plekkenn waarop jongeren rondhangen 
-Verkeer r 
-Voetbalrellen n 

-Parkk en groengebied rond geluidswal 
-Routess naar de Binnenstad 
-Routess naar de vrijetijdsverenigingen 
-Verkeer r 

-Alcoholl en drugsgebruik 
-"Alleenn bij paarden" 
-Asielzoekerscentrum m 
-Discotheken n 
-Hett fietspad Leek-Roden vanwege "molesterende" jongeren die de discotheek verlaten 
-Plekkenn waarop jongeren rondhangen 
-Slechtt verlichte en begroeide straten 
-Verkeer r 

-Kale,, duistere wegen 
-Pestendee jongeren op de routes naar Leek en scholen in andere dorpen/steden 
-Uitgaansgeweldd van jongeren op het fietspad Leek-Roden 
-Verkeer r 

Verderr betekent de aanwezigheid en concentratie van twee scholengemeenschappen dat 

err op bepaalde tijden veel jongeren in Leek zijn. Groepen rondhangende jongeren zorgen 

voorr problemen, onveiligheid en onveiligheidsgevoelens. Ze boezemen andere tieners en 

henzelff angst in. Om de ernst van de zaak te benadrukken verwijst een aantal ouders naar 

hett feit dat televisieploegen van Televisie Noord opnames hebben gemaakt en naar de 

betrokkenheidd van de regionale politie. De verklaring voor het gedrag van de jongeren 

wordtt voor een deel gezocht in de sociaalruimtelijke structuur van de buurt. Vaak wordt er 

verwezenn naar het feit dat er voor deze groep tieners niets in de buurt te doen is. Er 

ontbreektt bijvoorbeeld een jeugdhonk waar ze bijeen kunnen komen. Jonge tieners 

belandenn tussen wal en schip. Voor de discotheken zijn ze te jong en voor de jeugdclub te 

oud.. Uit angst voor aansluiting bij deze groep(en) reguleert een aantal ouders bewust het 

tijdruimtelijkk handelen van hun kinderen. Het lokale winkelcentrum is een voorbeeld van 

eenn plek waar op koopavond overlast van jongeren is en waar ouders hun kinderen liever 

niett zien. 

Inn Leek is met andere woorden duidelijk zichtbaar dat 'andere' groepen, groepen die 
niett in de lokale buurtcultuur passen, als bedreigend worden ervaren. 
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U.4.22 Vlees noc h vis , de buitenwij k en plattelandssubur b volgen s 'de anderen ' 
Ookk van de ouders die op het platteland wonen, vindt de helft de plattelandssuburb 

eigenlijkk een betere plek voor jongeren om op te groeien (zie tabel 11.4). Uit de 

interviewss kan worden opgemaakt dat dit verbonden is met de beperkingen ten aanzien van 

hett tijdruimtelijk handelen van jongeren. Deze beperkingen zijn, zo is in de vorige 

hoofdstukkenn betoogd, deels verbonden met de bezorgdheid van ouders over de veiligheid 

vann hun kinderen. 

Ouderss uit de stad denken daar anders over. Uit de interviews blijkt dat voor de 

binnenstadsouderss geldt dat de stedelijke leefwijze zo belangrijk is, dat ze de keuze voor 

eenn buitenwijk of een plattelandssuburb bewust niet maken. Voor deze ouders zijn 

'situation'-kenmerkenn over het algemeen genomen belangrijker dan 'site'-kenmerken van 

dee woning en directe woonomgeving (vgl. Droogleever Fortuijn, 1993; Karsten & Van 

Kempen,, 2001). De buitenwijk en de plattelandssuburb hebben volgens deze ouders een 

belangrijkk kenmerk gemeen, dat ze 'vlees noch vis' zijn (vgl. Reijndorp et al., 1998). Het 

volgendee fragment uit The city in history, geschreven in 1961, illustreert het beeld: "( . . . ) 

masss Suburbia has done away widi most of the freedoms and delights that the original 

discipless of Rousseau sought to find through their exodus from die city. Instead of 

centeringg attention on the child in the garden, we now have the image of 'Families in 

Space.'' For the wider die scattering of the population, die greater the isolation of the 

individuall household, and the more effort it takes to do privately, even with the aid of 

manyy machines and automatic devices, what used to be done in company often widi 

conversation,, song, and the enjoyment of die physical presence of others." (Mumford, 

1961,, pp. 511-512). 

Bovendienn is volgens deze groep de buitenwijk, aldians de route naar de buitenwijk, 

onveilig: : 

R:R: Ik denk dat je potloodventers overal tegenkomt, maar met name in kinderrijke buurten. Dus het zal 
misschienn nog veel meer in de buitenwijken plaatsvinden. Dat is denk ik hier incidenteel toch. Die zoeken 
natuurlijkk altijd toch van dat soort speelpleintjes en toestanden. (Moeder, hogere klasse, binnenstad). 

11.55 Besluit 
Inn dit hoofdstuk is aan de hand van de verhalen van ouders de stad-land dichotomie wat 

betreftt het aspect veiligheid bekeken. Ouders in alle woonmilieus zijn bezorgd over de 

veiligheidd van hun kinderen. Opvallend is dat ze trachten een veilige lokale omgeving te 

creërenn en een veilig sociaalruimteÜjk netwerk voor hun kinderen te garanderen door de 

eigenn woonomgeving af te zetten tegen andere gebieden. Hierbij maken ze gebruik van 

zowell de plattelandsidylle als van de representatie van 'de stad als jungle'. Tegelijkertijd 

zijnn de verbeeldingen in de verhalen van ouders selectief. Dit is duidelijk zichtbaar in het 

streetwise-concept.. Het creëren van de dichotomie stad-land stelt ouders in staat de eigen 

woonomgevingg als veilig te definiëren. 

Ouderss in de stedelijke wijken zetten de gevaren die volgens hen gekoppeld zijn aan het 

opgroeienn in de stad af tegen de ongemakken van opgroeien op het platteland en 

benadrukkenn bovendien de voordelen van het stedelijk woonmilieu voor hun kinderen en 

henzelf.. Dit kan worden gezien als een betwisting van de gangbare representatie. Uit de 

literatuurr blijkt dat mensen met een stedelijke leefstijl 'situation'-kenmerken — de locatie 
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tenn opzichte van andere voorzieningen - prefereren boven 'site'-kenmerken (Droogleever 
Fortuijn,, 1993; Karsten & Van Kempen, 2001; Vijgen & Van Engelsdorp Gastelaars, 
1991).. De wijze waarop zij zichzelf als 'goede' ouder representeren door de keuze voor de 
stadd als woonmilieu voor jongeren te verdedigen, verraadt echter tevens de verbeelding 
vann 'de stad als jungle'. 

Alss men kijkt naar het cijfer, dat men wat betreft de veiligheid voor de zoon of dochter 

aann de buurt geeft, blijkt het platteland het hoogste te scoren. Men is, zoals in eerdere 

hoofdstukkenn duidelijk werd op het platteland tegelijkertijd het actiefst in de bescherming 

vann de bewegingen van jongeren tussen uit en thuis. Als ouder is men als chauffeur in hoge 

matee betrokken bij het vrijetijdsleven van de kinderen. Deze verplaatsing onder 

begeleidingg komt niet alleen, maar zeker ook voort uit bezorgdheid. Ik wil hier dan ook 

benadrukkenn dat ouders de verschillende concepten gelijktijdig hanteren. Zo blijken ouders 

eenn plattelandsgemeenschap zowel veilig als onveilig te construeren. Hetzelfde geldt voor 

hett stedelijk gebied. Ouders hebben heterogene ideeën over plaats binnen de constructie 

vann onveiligheidsgevoelens. 

Verderr is de bezorgdheid van ouders niet lokaal begrensd. De verwijzingen van ouders 

naarr gewelddadige gebeurtenissen en onveilige plaatsen elders in Nederland, maar ook 

overr de grens, maken dit duidelijk. Deze onveiligheidsbeleving is, zou men kunnen zeggen, 

eenn algemeen risicobewustzijn en is slechts gedeeltelijk verweven met bepaalde lokale 

plaatsen.. Scheiding van de twee is echter niet mogelijk. Hoewel Boomkens (2002) door de 

veranderingenn die in de relaties tussen mensen en plaatsen in de samenleving optreden - de 

netwerksamenlevingg - het belang van lokaal gedefinieerde angsten lijkt te ontkennen273, 

blijktt in dit hoofdstuk dat de bezorgdheid voor de veiligheid van jongeren wel degelijk 

lokaall ingebed is. De verschillen in de door ouders gepercipieerde gevaren en risico's voor 

dee jeugd tussen de woonmilieus (zie figuur 11.2), die samenhangen met de 

sociaalruimtelijkee omgeving en de wijze waarop deze (gedeeltelijk) gereproduceerd 

wordenn in het tijdruimtelijk handelen van jongeren, maken dit duidelijk. 

Omdatt ze hoog scoren op de dimensie 'organisatie' en laag op de dimensie 

'ongecontroleerd-openbaree ruimte', bevinden jongeren van het platteland zich relatief vaak 

inn de profielen van beschermden, gecontroleerde uit-en-thuizers en planners. Deze 

positioneringg heeft te maken met de lokale risico's van het platteland. Vanwege de lokaal 

gedefinieerdee gevaren beschermen ouders het sociaalruimtelijk netwerk van jongeren. De 

jongenss uit de Oosterparkwijk vallen relatief vaak onder de categorie 'pleiners'. Het 

sociaalruimtelijkk netwerk is minder gecontroleerd door ouders en volwassenen in 

geïnstitutionaliseerdee vrijetijdsomgevingen. Toch is deze 'vrijheid' niet gerelateerd aan de 

afwezigheidd van bezorgdheid. Delen van de Oosterparkwijk worden door ouders als 

onveiligg voor hun kinderen beschouwd. Het handhaven van toezicht op en de informatie 

diee ouders hebben over de naschoolse tijdsbesteding is echter beperkt. Het betreft gezinnen 

mett een lagere sociaal-economische positie. 

Lokaall gedefinieerde angsten spelen geen rol in zijn betoog. 
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12.. Een veilig avontuur 
Conclusie ss en beschouwin g 

12.11 Inleidin g 
Inn dit onderzoek zijn verschillen in sociaalruimtelijke netwerken van jongeren in relatie tot 

hett thema veiligheid onderzocht. Een belangrijke aanleiding is de veronderstelling naar 

vorenn komt in sociaal-geografische literatuur dat sociaalruimtelijke veranderingen en de 

bezorgdheidd van ouders over de veiligheid van hun kinderen leiden tot gereguleerde 

individuelee sociaalruimtelijke netwerken die gekenmerkt worden door een 

archipelstructuurr (zie hoofdstuk 1 en 3). De sociaalruimtelijke netwerken zouden 

opgebouwdd zijn uit zorgvuldig gekozen, veilige, sociaal homogene plekken, die 

gekenmerktt worden door toezicht van volwassenen en door bereikbaarheid per auto. 

Dee doelstelling van het onderzoek is tweeledig. Het eerste doel is het vergroten van het 

inzichtt in het tijdruimtelijk handelen van jongeren en in de contextuele mogelijkheden en 

beperkingen,, die ze hierbij ervaren. Deze contextuele mogelijkheden en beperkingen 

wordenn voor een belangrijk deel gevormd door het optreden van ouders, in termen van de 

tijdgeografïe:: 'authority constraints'. Het tweede doel daaruit voortvloeiend is welke 

betekeniss 'plaats' inneemt in de bezorgdheid van ouders over de veiligheid van hun 

kinderenn en de doorwerking daarvan in de regulatie van het tijdruimtelijk handelen van 

dezee kinderen. 
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Ditt slothoofdstuk is opgebouwd uit twee delen. In de volgende paragraaf (12.2) worden de 

onderzoeksvragen,, zoals die aan het begin van dit boek zijn geformuleerd, van een 

antwoordd voorzien. Paragraaf 12.3 heeft een beschouwend karakter. Er worden vragen 

voorr nader onderzoek opgeworpen en er wordt een positie ingenomen ten opzichte van het 

maatschappelijkk debat en het overheidsbeleid. 

12.22 Veilig opgroeien én ruimte voor de jeugd: een complexe relatie 
Dee betekenis van plaats en ruimtelijke context voor enerzijds het alledaagse handelen van 

jongerenn in de naschoolse tijd en voor anderzijds de bezorgdheid van ouders over de 

veiligheidd van hun kinderen en de daarmee verbonden regulatie van het tijdruimtelijk 

handelenn van deze kinderen, is in hoofdstuk 5 tot en met 11 uitvoerig beschreven. De visie 

opp de relatie tussen jongeren, ouders en plaats, die in hoofdstuk 2 en 3 is geschetst, heeft 

hierbijj als leidraad gediend. In deze paragraaf zal ik met gebruikmaking van het theoretisch 

kaderr de onderzoeksvragen beantwoorden (zie ook par. 4.2): 

•• Sociaalruimtelijke netwerken van jongeren (paragraaf 12.2.1): 

Hoee ziet het tijdruimtelijk handelen van verschillende groepen jongeren in de 

naschoolsee tijd eruit? Zijn er sociaal-economische, gender- en woonmilieuverschillen 

zichtbaarr en zo ja, welke? 

•• Bezorgdheid van ouders en regulatie (paragraaf 12.2.2): 

Opp welke wijze zijn ouders bezorgd over de veiligheid van hun kinderen in de 

naschoolsee tijd en in hoeverre reguleren ze dit tijdruimtelijk handelen? Welke betekenis 

heeftt leeftijd in de manier waarop onveiligheid ervaren wordt en het regulatieregime 

vormm krijgt? Zijn er sociaal-economische, gender- en woonmilieuverschillen zichtbaar 

enn zo ja, welke? 

•• Interactie tussen jongeren en ouders — het gezin (paragraaf 12.2.3): 

Watt is de rol van onderhandelingen tussen jongeren en ouders bij de totstandkoming 

vann het sociaalruimtelijk netwerk van die jongeren? In hoeverre en op welke wijze 

wordenn er binnen het gezin 'regels' opgesteld en 'afspraken' gemaakt om de veiligheid 

vann de kinderen te waarborgen en in hoeverre zijn deze 'regels' en 'afspraken' 

territoriaall van aard? Welke strategieën ontwikkelen jongeren om hun zelfstandige 

bewegingsvrijheidd in tijd en ruimte te vergroten? 

•• Plaats en de sociaalruimtelijke context (paragraaf 12.2.4): 

Welkee ruimtelijke representaties betreffende 'veiligheid', 'vrije tijd' en 'jeugd' 

construerenn ouders (en jongeren)? Zijn er verschillen zichtbaar in de wijze, waarop 

jongerenn en ouders alledaagse plaatsen en de bredere sociaalruimtelijke woon- en 

leefomgevingg representeren in hun verhalen? 

12.2.11 Verschille n In sociaalruimtelijk e netwerke n van jongere n 
Watt betreft het tijdruimtelijk handelen van jongeren kan ten eerste worden geconcludeerd, 

datt er een grotere diversiteit bestaat in het naschoolse ruimtegebruik dan in hoofdstuk 3 op 

basiss van de literatuur is geschetst. Behalve dat er buurt-, huis- en archipelgeoriënteerde 

jongerenn zijn is er een grote groep waarbij oriëntatie op de buurt, het huis en de 'archipel' 

evenwichtigg verdeeld is: de jongeren met een uit-en-thuisprofiel. Verder is de 
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archipelliseringg van het alledaagse handelen van jongeren tot een netwerk van homogene, 

veiligee enclaves zeker niet in alle sociaalruimtelijke netwerken in dezelfde mate zichtbaar 

enn bovendien gender-, klasse- en plaatsspecifiek. 

Tenn tweede mag, terwijl archipellisering zichtbaar is, niet voorbij worden gegaan aan 

dee bijzondere rol, die de buurt speelt in het leven van jongeren. 

Tenn derde kan worden geconcludeerd, dat de individuele sociaalruimtelijke netwerken 

wordenn gestructureerd door de sociale identiteiten 'leeftijd', 'gender', 'sociaal-

economischee status' en de gesitueerdheid van jongeren en ouders in een specifiek 

woonmilieu.. Bij de keuzevrijheid ten aanzien van leefstijl en ruimtegebruik, die Beek 

(1992)) en Hajer en Reijndorp (2001) als algemeen kenmerk van de westerse samenleving 

lijkenn te veronderstellen, kan naar aanleiding van dit onderzoek genuanceerd worden. 

Voorr bepaalde groepen jongeren vormen beperkte 'materiële hulpbronnen' (Giddens, 

1984)) een belangrijke beperking van hun keuzevrijheid ten aanzien van de naschoolse 

tijdsbestedingg en de ruimtelijke consequenties daarvan. Dit geldt met name voor de groep 

mett het profiel 'pleiners'. 

DIVERSITEITT VAN SOCIAALRUIMTELIJKE NETWERKEN 

Dee diverse sociaalruimtelijke netwerken van jongeren zijn onderzocht op basis van een 
groott aantal variabelen dat betrekking heeft op de ruimtelijke oriëntaties van jongeren en 
hunn zelfstandige bewegingsvrijheid. De diversiteit blijkt door middel van een categoriale 
principalee componenten analyse goed te kunnen worden samengevat aan de hand van twee 
dimensies.. Enerzijds is dit de 'organisatie'-dimensie, die verwijst naar de mate van 
georganiseerdheidd van de naschoolse tijdsbesteding en het belang van de club als ruimtelijke 
omgeving,, anderzijds de 'ongecontroleerd-openbare ruimte'-dimensie, die het aandeel 
activiteitenn aangeeft, dat niet thuis, zonder toezicht van volwassenen, op straat, in de disco 
enn in de eigen buurt plaatsvindt. Op basis van deze dimensies is een vijftal 
sociaalruimtelijkee netwerkprofielen van jongeren te onderscheiden (N=51). 

Opvallendd is dat het tijdruimtelijk handelen van de meerderheid van de jongeren 
gekenmerktt wordt door bewegingen in en buitenshuis. Dit is zichtbaar in het profiel van de 
meerderheid:: uit-en-thuizers. Deze groep valt wat betreft hun sociaalruimtelijk netwerk 
veell minder eenduidig te typeren dan het beeld dat van jongeren bestaat in de media en dat 
dee sociaal-geografische literatuur doet vermoeden. De uit-en-thuizers scoren vrij 
gemiddeldd op de 'organisatie'-dimensie en enigszins negatief op de 'ongecontroleerd-
openbaree ruimte'-dimensie. Uit-en-thuizers hebben een divers vrijetijdspatroon. Ze 
hebbenn bezigheden in clubverband, die het tijdruimtelijk handelen structureren en die 
bovendienn onder toezicht van volwassenen plaatsvinden. Daarnaast besteden ze tijd op 
straatt aan informele activiteiten. Af en toe gaan ze uit, wat ze over het algemeen als 
avontuurr construeren. Ze brengen tijd door in de buurt, in het stadscentrum en op 
'andere'' plaatsen. Dit betreft zowel jongens als meiden. Relatief veel jongeren uit de 
binnenstadd vallen onder dit profiel. 

Hett profiel met de naam pleiners (en stappers) is qua omvang de tweede groep. Deze 
onderscheidtt zich van de andere profielen door een negatieve score op de 'organisatie'-
dimensiee en een positieve score op de 'ongecontroleerd-openbare ruimte'-dimensie. De 
naschoolsee tijd wordt gekenmerkt door informele activiteiten op straat in de eigen buurt. 
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Eenn relatief groot deel van de groep woont in de Oosterparkwijk. De pleiners omvatten 

overwegendd jongens. Eigenlijk is deze groep in tweeën te splitsen. "Spelers" zijn jongens, 

diee veel tijd informeel in de eigen buurt besteden aan sportieve activiteiten, kattenkwaad 

enn ernstiger risicogedrag, en samenzijn. Daarnaast zijn ze vaak thuis en vermaken ze zich 

mett computerspelletjes en televisie kijken. "Stappers" zijn de jongeren (jongens én 

meisjes),, die, behalve dat ze informele tijd in de eigen buurt doorbrengen, in het weekend 

uitgaan.. Zij zijn zeer sterk op leeftijdgenoten gericht én disco's, danceparty's en kroegen 

hebbenn een belangrijke betekenis in hun netwerk. 

Dee groep met het profiel beschermden is beperkter in omvang. Het profiel vertoont 

overeenkomstenn met dat van de uit-en-thuizers, maar de tijdsbesteding en het 

ruimtegebruikk van deze jongeren is in sterkere mate gecontroleerd en georganiseerd. Ze 

bestedenn relatief weinig tijd in de openbare ruimte. Verplaatsingen 's avonds gebeuren 

onderr begeleiding van ouders. De beschermden scoren negatief op de 'ongecontroleerd-

openbaree ruimte'-dimensie en positief op de 'organisatie'-dimensie. Het zijn meiden 

gekenmerktt door een (hogere) middenklasseachtergrond, die het profiel van de 

beschermdenn bepalen. Ervaringen met publiek domein komen tot stand in 'tussentijd' en 

'tussenruimten'' en in 'beschermde domeinen' zoals de vrijetijdsclub. Relatief veel meiden 

vann het platteland vallen onder dit profiel. 

Ditt laatste kenmerk is ook zichtbaar in het profiel van de planners. Ook dit is een 

minderr grote groep. Planners leggen in tegenstelling tot beschermden een bepaalde mate 

vann zelfstandige mobiliteit aan de dag. Dit profiel wordt gekenmerkt door een hoge mate 

vann formele organisatie: men heeft meerdere clubafspraken per week. Deze clubafspraken 

hebbenn tot gevolg, dat ook de resterende vrijetijdsbesteding op voorhand in tijd en ruimte 

gefixeerdd is. 

Hett profiel van binnenjongeren betreft jongeren, die in hun naschoolse tijd in sterke 

matee op het huis gericht zijn. Het betreft een gering aantal, dat veel tijd in het bijzijn van 

familieledenn doorbrengt. Het profiel heeft een lage score op de 'organisatie'-dimensie en 

eenn lage score op de 'ongecontroleerd-openbare ruimte'-dimensie. 

HETT BELANG VAN DE LOKALE WOONOMGEVING 

Dee sociaalruimtelijke netwerken moeten worden opgevat als een aaneenschakeling van 
verschillendee plaatsen, die zich niet uitsluitend voegen in klassieke buurt-stadscentrum-, 
stad-land-- en openbaar-privé-concepten. Discotheken, dance-events en recreatiegebieden 
buitenn de stad, sportcomplexen en scholen in buitenwijken vormen belangrijke 
knooppuntenn in het tijdruimtelijk handelen van jongeren: is het niet in het dagelijks gebruik 
ervann dan wel in de ervaring ermee. Hierin komt men de fragmentatie van functies in de 
ruimtee tot uiting, die onder verschillende noemers (o.a. 'stedelijk veld', 'netwerksteden', 
'archipellisering')) in de sociaal-geografische literatuur als belangrijke ontwikkeling wordt 
gezien. . 

Desalnietteminn moet worden benadrukt, dat ruimte voor vrijetijdsbesteding in de 

nabijheidd van de woning essentieel is voor veertien- en vijftienjarigen. Veertien- en 

vijftienjarigenn besteden hun naschoolse tijd voor een groot deel in de directe 

woonomgeving.. Zij beschikken immers niet over een brommer, scooter of auto, die de 
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zelfstandigee mobiliteit vergroten; bovendien zijn hun financiële middelen meestal beperkt 

enn hebben zij toestemming van hun ouders nodig om weg te gaan. 

STRUCTURERENDEE WERKING VAN SOCIALE EN RUIMTELIJKE IDENTITEITEN 
Dee profielen zijn verbonden met genderidentiteiten en de sociaal-economische achtergrond 
vann jongeren en verschillen naar woonmilieu. Ten eerste brengen meiden minder tijd door 
inn de openbare ruimte en gebruiken zij de openbare ruimte op een andere wijze dan 
jongens.. Het tijdruimtelijk handelen van meiden in openbare ruimte is meer beschermd. 
Ditt is zeer duidelijk in het profiel van de beschermden, dat immers uit alleen meiden 
bestaat.. Ook wordt het tijdruimtelijk handelen van meisjes in de openbare ruimte sterker 
begrensd.. Dit blijkt onder meer bij een groep ontevreden meiden in het profiel van uit-en-
thuizers,, die hun zelfstandige mobiliteit buitenshuis willen vergroten, maar hierbij 
beperkingenn opgelegd krijgen door hun ouders. Verder is het gebruik van openbare ruimte 
doorr meiden doelgerichter, het betreft met name winkelen en minder 'hangen' op straat. 

Tenn tweede structureren sociale-klassenidentiteiten de sociaalruimtelijke netwerken van 

jongeren.. Het zijn de jongens met een lagere sociaaleconomische achtergrond, die in hun 

naschoolsee tijd zijn aangewezen op openbare ruimte in de eigen buurt. In een stadswijk, 

zoalss de Oosterparkwijk, zijn relatief veel jongeren te vinden met het profiel van de 

pleiners.. Jongeren, gekenmerkt door een hogere sociaal-economische achtergrond 

daarentegen,, spenderen meer tijd aan formeel georganiseerde activiteiten, die onder 

toezichtt van volwassenen plaatsvinden, en worden op de routes, die de verschillende 

plaatsenn in hun sociaalruimtelijk netwerk verbinden, vaker door volwassenen begeleid. 

Tenn derde is het woonmilieu van betekenis voor de naschoolse tijdsbesteding en het 

ruimtegebruik.. 'De rurale idylle' wordt in de verhalen van jongeren uit het landelijk gebied 

tegelijkk ge(re)produceerd en betwist. Terwijl jongeren uit landelijke gebieden hun woning 

enn woonomgeving vanwege de rust en ruimte waarderen, zijn ze toch ook ontevreden. De 

ontevredenheidd betreft met name het gemis aan leeftijdgenoten en de beperkte sociale 

infrastructuur.. Het ontbreken van een goede sociale infrastructuur — bijvoorbeeld 

vrijetijdsclub,, uitgaansgelegenheden en openbaar vervoer — en van publiek domein in de 

nabijheidd van de woning heeft gevolgen voor het tijdruimtelijk handelen. Door de 

afstandenn die jongeren moeten overbruggen, vaak op de fiets doordat goed openbaar 

vervoerr ontbreekt, is het tijdruimtebudget, dat overblijft voor vrijetijdsbesteding, beperkt 

enn krijgt het bovendien een gepland karakter. 

Doorr de beperkte sociale infrastructuur is de zelforganisatie in de dorpen en Leek 

groot.. Het netwerk van garageclubs kan worden opgevat als private 

jongerenontmoetingsplekken.. Tijdens de traditionele feestweken, die kenmerkend zijn 

voorr de dorpen en suburbane plattelandskernen, wordt duidelijk zichtbaar dat jongeren (en 

volwassen)) actief betrokken zijn bij de organisatie van de eigen vrije tijd. 

Jongerenn uit de buitenwijk De Wijert zijn weinig op straat in de buurt te vinden; het 

netwerkk van deze jongeren bestaat relatief vaak uit een archipel van beschermde domeinen. 

Behalvee de sociaal-economische positie van de gezinnen in De Wijert-Zuid is de 

sociaalruimtelijkee structuur van de wijk hierbij van invloed. Er is enerzijds relatief veel 
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ruimtee binnenshuis, anderzijds kent De Wijert door de homogene woonfunctie weinig 

plekken,, waar jongeren publiek domein ervaren, het zien en gezien worden. De 

aanwezigheidd van veel anderhalfverdieners betekent verder dat er overdag een anonieme 

sfeerr heerst. 

Inn de Oosterparkwijk is het omgekeerde zichtbaar. Jongeren, of eigenlijk jongens, 

wordenn de straat 'opgedreven'. Ze beschikken over relatief weinig ruimte in huis. De 

sociaalruimtelijkee structuur van de Oosterparkwijk biedt de jeugd verschillende 

mogelijkheden.. Er zijn plaatsen voor sportieve activiteiten, plaatsen, waar men zich met 

leeftijdgenotenn kan terugtrekken, en plaatsen, waar ervaring met publiek domein tot stand 

komt.. Het betreft zowel openbare ruimte buitenshuis als aparte jeugddomeinen. 

Sociaal-wetenschappelijkee literatuur stelt dat er sprake is van 'many childhoods' (Holloway 

&& Valentine, 2000b). Onder invloed van modernisering en individualisering is er sprake 

vann een bepaalde mate van keuzevrijheid en daarmee van een grote diversiteit aan 

interesses,, aan leefstijlen en meer in het bijzonder aan het ruimtegebruik (zie bijv. Beek, 

1992;; Giddens, 1991; Du Bois-Reymond et al., 1998). Leefstijl is belangrijk en 

traditionelee kaders, zoals sekse en sociaal-economische status, boeten aan belang in. Ook in 

ditt onderzoek wordt duidelijk zichtbaar dat er binnen de groepen met respectievelijk 

dezelfdee sociaal-economische achtergrond, sekse of hetzelfde woonmilieu variatie bestaat in 

dee voorkeuren van jongeren en in het soort activiteiten dat kinderen ondernemen. De 

resultatenn laten echter tegelijk zien dat individuele sociaalruimtelijke netwerken 

gestructureerdd worden door de 'traditionele' sociale identiteiten als 'leeftijd', 'sociaal-

economischee status' en de gesitueerdheid van jongeren en ouders in een specifiek 

woonmilieu.. Zo moet aan genderopvattingen een belangrijke structurerende werking 

wordenn toegekend: meiden spenderen minder tijd in openbare ruimte, ze gebruiken de 

ruimtee anders en kunnen tijdsbesteding in de openbare ruimte wordt bovendien door 

ouderss meer beschermd en begrensd (zie ook par. 12.2.2). Onderzoek in Groot-

Brittannië,, dat wijst op overname van het traditionele jongensdomein 'de straat' door 

meidenn (Matthews et al., 2000a), wordt in deze zin niet bevestigd. 

12.2.22 De rol van ouders : ordene n van avontuu r 
Hett tweede cluster van deelvragen betreft de bezorgdheid van ouders over de veiligheid 

vann hun kinderen in de naschoolse tijd en de wijze waarop ouders het tijdruimtelijk 

handelenn van hun kinderen reguleren. Geconcludeerd kan worden dat de veiligheid van 

veertien-- en vijftienjarige kinderen voor ouders een belangrijk issue is. 'Leeftijd' is hierin 

vann bijzondere betekenis. De bezorgdheid en het regulatieregime verwijzen naar de 

collectievee verbeelding van jeugd in onze samenleving. Over het algemeen achten ouders 

hunn tieners niet volledig capabel om zelfstandig hun veiligheid te waarborgen. 

Dee houding van de ouders is echter niet vergelijkbaar met de houding van ouders van 

jongee kinderen (Hulman et al., 1990; Valentine, 1997a, 1997b). Tieners hebben meer 

zelfstandigee bewegingsvrijheid, ze worden bijvoorbeeld aanzienlijk minder door ouders 

begeleid.. De veranderingen in het sociaalruimtelijk netwerk van ouderwordende jongeren 

-- grotere actieradius en nieuwe plaatsen - , beïnvloedt de houding van ouders: "kleine 

kinderenkinderen kleine zorgen, grote kinderen grote zorgen". 
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Juistt deze veranderingen betekenen dat ouders (en jongeren) op verschillende 

momentenn geconfronteerd worden met keuzes die de zelfstandige mobiliteit van jongeren 

betreffenn en die risico's met zich meebrengen. Bij het maken van deze keuzes zijn ouders 

opp zoek naar het juiste evenwicht tussen overbezorgdheid en het te veel vrijheid geven 

waardoorr kinderen in gevaar kunnen komen. Ouders hechten behalve aan het bescherming 

biedenn ook aan het bevorderen van zelfredzaamheid. Ze wijzen hierbij op het belang van 

vrijplaatsenn voor de jeugd en het belang van veilige routes die de zelfstandige mobiliteit 

vergroten. . 

Begrenzendee en beschermende maatregelen - het regulatieregime — ordenen het 

sociaalruimtelijkk netwerk van jongeren tot een veilig avontuur. In de aanduiding 'veilig 

avontuur'' komt tegelijkertijd de noodzaak om los te laten tot uitdrukking, en de angst dat 

hett mis kan gaan. Het veilige avontuur sluit aan bij ideeën uit het in hoofdstuk 3 geschetste 

kaderr van een risicocultuur (zie bijv. Boutellier, 2002; Giddens, 1991). Boutellier schetst 

hett ideaal beeld van een risicocultuur, die 'veilige vrijheid' wordt genoemd en die gestuurd 

wordtt door emoties en beschermd door nieuwe vormen van regulering. "Men verwacht, of 

lieverr gezegd eist, optimale bescherming onder de conditie van maximale vrijheid"(ibid., p. 

14).. Een zucht naar vrijheid en avontuur, die kenmerkend is voor een aantal 

sociaalruimtelijkee netwerken wordt in de alledaagse opvoedpraktijk gecontroleerd en 

omgevenn met veiligheidsmaatregelen. Dit komt met name tot uiting in de profielen 

'beschermden'' en 'ontevreden uit-en-thuizers'. In de bredere krijgen deze maatregelen 

vormm in de aanwezigheid van camera's die bijvoorbeeld in het centrum van Groningen 

hangen,, maar ook in andere uitgaanscentra, en in de controle op drugs bij houseparty's. 

Hett veilige avontuur is niet in alle profielen op dezelfde wijze zichtbaar; het 

regulatieregimee is gender- en klassenspecifiek en varieert tussen woonmilieus (zie 

hoofdstukkenn 6, 7, 8 en 9). 

SOCIALEE ONVEILIGHEID EN DE VERBEELDING VAN JONGEREN ALS SCHATJES EN SCHURKEN 

Dee onveiligheidsbeleving is divers en complex. De vormen waarin bezorgdheid zich uit en 
regulatiee optreedt zijn afhankelijk van de persoonlijke en sociale identiteit van jongeren. 
Watt dit laatste punt betreft, treedt er een ogenschijnlijke tegenstrijdigheid op. De 
onveiligheidsgevoelenss van ouders betreffen allereerst de kwetsbaarheid van hun kinderen 
inn de omgang met vreemden en in het verkeer. De bezorgdheid verwijst wat dit betreft 
naarr het concept 'jeugd in de knel'. Sociale onveiligheid is op deze leeftijd belangrijker dan 
verkeersonveiligheid. . 

Tenn tweede neemt de angst voor drank- en/of drugsgebruik, voor agressief gedrag en 
seksuelee contacten een belangrijke plaats in. Deze bezorgdheid is verbonden met een visie 
opp de 'jeugd als probleem'. 

Ouderss brengen op verschillende manieren onder woorden wat de tussenpositie van 
jongerenn inhoudt. Jongeren zijn niet langer kinderen, maar ook nog niet 'volwassen' 
genoegg om op verantwoorde wijze om te gaan met volwassen en activiteiten en om 
gevarenn te kunnen inschatten. Eigenlijk hebben ouders een wat ambivalente houding ten 
aanzienn van hun kinderen. Er is sprake van angst én van vertrouwen. Enerzijds dicht men 
dee eigen kinderen meer verantwoordelijkheidsgevoel toe dan jongeren in het algemeen (de 
Apollinischee schatjes), anderzijds hebben ouders zorgen over de beïnvloedbaarheid van hun 
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kinderenn door andere jongeren (de Dionysische schurken). Ik kom hierop terug in 
paragraaff 12.2.4, waar ik in ga op de rol van ruimtelijke representaties bij het organiseren 
vann het veilige avontuur. 

ORDENENN VAN AVONTUUR 

Hoewell jongeren in vergelijking met jongere kinderen een grote mate van 

bewegingsvrijheidd hebben, reguleren ouders het tijdruimtelijk handelen van hun kinderen 

inn aanzienlijke mate. Beschermingsmaatregelen en het stellen van grenzen laten zien dat de 

'macht'' van ouders verweven is met de sociaalruimtelijke netwerkprofielen van hun zonen 

enn dochters. Ouders hebben, met andere woorden, invloed op de uiteindelijke vorm en 

inhoudd van het tijdruimtelijk handelen van hun kinderen. Ouders ordenen in interactie met 

hunn kinderen de vrije tijd van hun kinderen tot een veilig avontuur (zie ook par. 12.2.3). 

Zee doen dit door beschermende maatregelen te stellen en grenzen te stellen, het 
regulatieregime.. Deze regulatiestrategieën vormen een routinematig onderdeel van het 
alledaagsee handelen van ouders (en jongeren). Te onderscheiden zijn: territoriale en 
lichamelijkee regulatie en regulatie door middel van mobiliteit, van soort activiteit, van 
socialee contacten, van tijd en van hulpmiddel. In de praktijk worden de maatregelen vaak in 
combinatiee met elkaar getroffen. De maatregelen geven vorm aan het routinematig 
handelen,, het beschermend schild (zie par. 3.2), waarmee jongeren zich 'veilig' in het 
socialee verkeer kunnen begeven. 

Dee routines dragen niet alleen bij aan een bescherming van jongeren, maar dragen ook 
bijj aan het gevoel van zekerheid bij ouders. De beschermende en begrenzende maatregelen 
werkenn op twee manieren. Ten eerste als concreet voorschrift waaraan sancties zijn te 
verbinden:: de jongere moet een bepaalde route volgen met leeftijdgenoten anders gaat de 
activiteitt niet door. Ten tweede als bouwsteen voor een 'interpretative scheme' waarin 
veiligg gedrag wordt gedefinieerd: als het donker is alleen samen met anderen over verlichte 
enn drukke routes fietsen. Dat het treffen van concrete maatregelen gepaard gaat met het 
internaliserenn van representaties, komt duidelijk in de verhalen van jongeren naar voren 
(ziee hoofdstuk 8 en 10). 

Territorialee regulatie neemt een eigen plaats in binnen het regulatieregime. Ouders 
ordenenn ruimte op talrijke manieren in veilige versus gevaarlijke plaatsen en routes voor 
hunn kinderen. Ze brengen een hiërarchie aan in de ruimtelijke schaal. Hierbij geldt over het 
algemeen:: onbekend maakt onbemind. Dichtbij huis is het mogelijk onveilige plaatsen 
preciess te omschrijven, maar verder weg verwordt een onveilige plaats tot een onveilig 
gebied. . 

Dezee schaalkwestie is ook op een andere manier af te leiden uit de verhalen van de 

ouders.. Een territoriale strategie om onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt het hoofd te 

biedenn bestaat uit begrenzing van de eigen buurt tot de eigen straat. Door de buurt terug te 

brengenn tot een lager schaalniveau kunnen ouders de lokale omgeving als een veilige plaats 

voorr de kinderen accepteren. 

'Jeugd'' neemt een bijzondere plaats in binnen deze territorialisatie. De ordening van 

ruimtee vindt onder andere plaats op basis van de verbeelding van de jeugd als enerzijds 'de 

eigen'' schatjes en anderzijds 'de andere' schurken. Territoriale regulatie is een poging 
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risico'srisico's te reduceren en de ruimtelijke complexiteit te vereenvoudigen. Orde scheppen in 

hett avontuur biedt ouders de mogelijkheid om met risico's en onzekerheid om te gaan. 

Hett regulatieregime heeft voor de naschoolse tijdsbesteding van jongeren een aantal 

gevolgen.. Ten eerste is er sprake van privatisering. Ouders bieden jongeren thuis 

mogelijkhedenn en vrijheid. Het inrichten van een garagesoos aan huis, waar de vrienden 

vann de kinderen kunnen samenzijn en 'uitgaan', is hiervan een extreem voorbeeld. 

Formalisering,, het stimuleren van in tijd en ruimte vaststaande afspraken onder toezicht, is 

eenn tweede gevolg. Ten derde is in- versus uitsluiting van soort activiteiten, groepen 

mensenn en plaatsen, waarvan ouders in het ene geval een vertrouwenwekkende en in het 

anderee geval een niet-vertrouwen wekkende indruk hebben, zichtbaar. Het organiseren van 

peernetwerkenn ter bescherming van de activiteiten en verplaatsingen van de kinderen is 

eenn van de voorbeelden. Ten slotte is er sprake van controle. De mobiele telefoon fungeert 

bijvoorbeeldd als regulatiemiddel. Een telefoon stelt zonodig kinderen in staat de ouders 

onmiddellijkk te bellen; tegelijk vergroot de mobiele telefoon de controle van ouders op het 

tijdruimteUjkk handelen van jongeren. 

DEE BESCHERMDE EN BEGRENSDE VRIJE TIJD VAN MEIDEN 

Dee naschoolse tijdsbesteding en het ruimtegebruik van de beschermden en van de 
ontevredenn uit-en-thuizers laten zien dat het gedrag van meiden buitenshuis meer 
beschermdd en begrensd wordt dan dat van jongens. Met name voor de laatste groep (de 
uit-en-thuizers)) is zichtbaar dat dit gebeurt tot groot ongenoegen van de meiden zelf, van 
wiee de leefstijloriëntatie idealiter getypeerd zou moeten worden als stapper. Meiden 
wordenn 's avonds vaker door ouders gebracht en gehaald. Voor meiden bestaan er meer 
verbodenn plaatsen. Deze genderspecifieke regulatie is alleen en uitsluitend ingegeven door 
dee angst voor seksueel geweld door vreemde mannen en jongens. Het is niet zo dat men 
minderr vertrouwen heeft in de competentie van dochters dan van zonen. De bezorgdheid 
tenn aanzien van zonen richt zich echter op specifieke plaatsen, met name uitgaansplaatsen, 
waarr de kans op geweld aanwezig is. Dit zijn voor een grote groep geen alledaagse plekken. 

BEZORGDHEI DD MAAR WEINI G CONTROLE BUITENSHUIS: DE LAGERE SOCIALE MILIEU S 

Dee mate van bezorgdheid van ouders en hieraan gerelateerde regulatiestrategieën dienen 

echterr niet overdreven te worden. De profielen van de uit-en-thuizers (excl. ontevreden 

uit-en-thuis-meiden)) en pleiners laten zien dat er wel degelijk sprake is van zelfstandige 

mobiliteitt en vrijplaatsen in het sociaalruimtelijk netwerk van jongeren. In het eerste 

profiell is er sprake van een groep jongeren die met de betreffende ouders min of meer tot 

overeenstemmingg komt wat betreft de plaatsen in en de grenzen van het sociaalruimtehjke 

netwerk. . 

Inn het tweede profiel wordt het belang van sociaal-economische achtergrond en daaraan 

gerelateerdee opvoedstijl zichtbaar. Openbare ruimte is voor deze jongeren ook belangrijk, 

omdatt het vrij toegankelijke ruimte is. Ook de bewegingsvrijheid van de pleiners 

buitenshuiss is gerelateerd aan de rol van de ouders. Ouders uit een lagere sociaal-

economischee achtergrond zijn niet de ouders die zich het minst bezorgd maken over de 

veiligheidd van de kinderen. Zij geven vaker aan tamelijk tot erg bezorgd te zijn. Ook 
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hechtenn zij over het algemeen geen bijzondere betekenis aan openbare ruimte; ze brengen 

nauwelijkss differentiatie aan tussen plekken — openbaar, semi-openbaar of privé — 

buitenshuis.. De openbare ruimte is in de belevenis van deze ouders een van de plekken 

buitenshuis,, die zich aan hun zicht en controle onttrekken. Jongens lijken alle vrijheid te 

hebbenn buitenshuis. In huis daarentegen laten ouders wel hun autoriteit gelden. 

HALENN EN BRENGEN VAN KINDEREN OP HET PLATTELAND 
Hett woonmilieu, tot slot, beïnvloedt de aard van de bezorgdheid en daarmee het 
regulatieregime.. De beperkte aanwezigheid van jeugddomeinen in de plattelandsdorpen, 
eenn beperkt openbaar vervoer en verlaten wegen bijvoorbeeld leiden ertoe dat de ouders 
daarr vaker dan de ouders uit de stedelijke en plattelandssuburbane woonmilieus hun 
kinderenn 's avonds tussen de 'stations' op hun dagpad met de auto verplaatsen. Dit 
betekentt echter niet dat plattelandsouders bezorgder zijn dan de ouders uit de andere 
woonmilieus.. Wat betreft veilige omgeving voor de kinderen geven de ouders juist het 
hoogstee cijfer aan hun buurt. Begeleiding van de kinderen 's avonds vergroot het 
veiligheidsgevoell van de ouders. 

12.2.33 De stem van jongeren : ruimt e claime n en grenze n verlegge n 
'Onderhandelingen'' oftewel communicatie tussen ouders en jongeren beïnvloedt de vorm 

enn inhoud van het sociaalruimtelijk netwerk van jongeren. Het regulatieregime wordt niet 

zondermeerr aan de zonen en dochters 'opgelegd'. Deze communicatie bepaalt mede de 

geconstateerdee diversiteit van het tijdruimtelijk handelen. Het derde cluster van 

onderzoeksvragenn wordt hiermee aan de orde gesteld. 

Regelss worden in het algemeen niet top-down opgesteld. Regels hebben vaak het 

karakterr van afspraken. De meeste gezinnen kunnen dan ook getypeerd worden als 

onderhandelingshuishoudenss (zie hoofdstuk 3). Dit betekent echter niet dat het 

regulatieregimee geen sancties kent en dat er geen conflicten zijn. Ook in 

onderhandelingshuishoudenss komen conflicten voor tussen jongeren en ouders over 

huiswerk,, huishoudelijke taken, het gedrag in het gezin en in de vrije tijd. 

Veiligheidsoverwegingen,, zo blijkt uit de vorige paragraaf, liggen ten grondslag aan het 

regulatieregime.. In het tijdruimtelijk handelen van jongeren liggen routines besloten die 

fungerenn als onderdeel van een beschermend schild. Jongeren (en ouders) verbinden deze 

routiness in hun verhalen niet altijd met onveiligheidsgevoelens van zichzelf en van hun 

ouderss (resp. kinderen). Toch zeggen de routines iets over de geldende afspraken binnen 

hett gezin en over hetgeen ouders zekerheid geeft, zoals in de vorige paragraaf is 

beschreven.. Deze afspraken zijn, behalve dat ze terreinen als sociale contacten, tijd, 

mobiliteit,, hulpmiddel en lichamelijke regulatie betreffen territoriaal geformuleerd (zie 

vorigee paragraaf). 

Dee 'strijd' tussen jongeren en ouders binnen het onderhandelingshuishouden over de 

invullingg van een veilige vrije tijd levert creatieve oplossingen voor het ordenen van 

avontuur.. Niet naar de disco, maar wel feesten in de garagesoos of 's nachts keten op een 

pyjamaparty.. Wel naar de bioscoop in de stad Groningen, maar voor het donker weer 

thuis.. Op deze manier worden de grenzen van tijd en ruimte verlegd en de alledaagse 

identiteitt van plaatsen verandert daarmee van betekenis (zie par. 12.2.4). 
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Jongerenn spelen een actieve rol in het claimen van tijd en ruimte en het verleggen van 

grenzen.. Zo nu en dan houden ze bewust hun ouders onwetend over de gevaren die zij 

tegenkomenn om hen niet ongerust te maken én om de bewegingsruimte waarin ze 

zelfstandigg kunnen opereren te waarborgen. Niet alleen wat betreft gevaren, ook op andere 

terreinenn is de informatie die ouders van jongeren krijgen, niet volledig en wordt een 

bepaaldee situatie door beide partijen anders gedefinieerd. Bij de jongeren in dit onderzoek 

zienn we duidelijk de strategieën terug, die al door De Waal (1989) zijn onderscheiden (zie 

par.. 3.4). 

Voorr het claimen van tijd en ruimte en het verleggen van grenzen hanteren jongeren 

verschillendee strategieën, bijvoorbeeld door het censureren van de informatie die zij aan 

hunn ouders verstrekken ('halve waarheid'). Zoals ouders verklaren, waarom bepaalde 

vervelendee maatregelen voor 'hun eigen bestwil' zijn, zo presenteren jongeren de eigen 

wensenn onder het mom van goed voor hun persoonlijke ontwikkeling tot verantwoordelijk 

menss ('de vertaling'). Tot slot geeft een aantal jongeren aan fantasieverhalen te vertellen en 

vragenn van ouders te beantwoorden met leugens, indien nodig ('het rookgordijn'). In 

aanvullingg op De Waal kan de strategie van 'wijs doen' worden onderscheiden. Jongeren 

dwingenn het verleggen van grenzen af door zichzelf als verantwoordelijk te presenteren en 

zichzelff onafhankelijk op te stellen, in het gezin, of door op tijd thuis te komen. 

EENN RUIMTELIJK GEDIFFERENTIEERD REGULATIEREGIME 

Dee communicatie tussen ouders en jongeren — opvoedingsstijlen — en het regulatieregime 
hangenn samen met talloze gezinskenmerken en sociaalpersoonlijke identiteiten van 
opvoederss en kinderen (zie bijv. Du Bois-Reymond, 1992; Du Bois-Reymond et al., 1990; 
Rispenss et al., 1996). Een contextvariabele, die een minder centrale plaats heeft in de 
pedagogischee literatuur, is de sociaalruimtelijke omgeving. Alledaagse plaatsen en de 
brederee woon- en leefomgeving zijn echter van betekenis voor het regulatieregime en voor 
dee communicatie. Ruimte is op twee manieren van belang. In de eerste plaats zijn er 
verschillenn in regulatieregime naar omgeving — plattelandsouders halen en brengen meer 
dann ouders uit de stad en uit plattelandssuburbane gebieden —, zoals reeds is aangegeven. 
Tenn tweede heeft het regulatieregime een ruimtelijke dimensie: territoriale regulatie. 

Hett regulatieregime is ruimtelijk gedifferentieerd, verschillen in plaats corresponderen 
mett verschillen in opstelling van de ouders. Zo blijkt bijvoorbeeld dat een groep ouders in 
huiss de vrijheden oprekt, maar buitenshuis strenge regels hanteert. Een ander voorbeeld 
betreftt het verbieden van roken in huis, maar het oogluikend toestaan hiervan in de schuur. 
Onverwachtee gebeurtenissen in de omgeving kunnen verder het effect hebben dat het 
regulatieregimee -de regels en sancties- tijdelijk wordt aangescherpt, zoals dit het geval was 
naa de Oosterparkrellen. 

12.2.44 Ruimtelijk e representatie s van een veilig e Jeugd 
Ruimtee in het algemeen en plaatsen in het bijzonder — in relatie tot (on)veiligheid - geven 

opp uiteenlopende manieren betekenis aan het handelen en denken van jongeren en ouders. 

Tenn eerste kan worden geconcludeerd dat er een aantal dominante ruimtelijke 

representatiess is dat ouders houvast biedt bij het bepalen van het regulatieregime. Wel 

wordenn deze representaties selectief gereproduceerd. 
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Ditt blijkt niet alleen uit de verhalen van ouders, maar is teven zichtbaar in het 

tijdruimtelijkk handelen van jongeren. De representaties zijn lokaal ingebed, maar niet 

lokaall begrensd. Dit brengt mij bij een ander punt: de ideeën die ouders hebben over 

onveiligheidd zijn niet uitsluitend gebaseerd op de plekken waar hun kinderen komen. Het 

beeldd van ouders is het resultaat van een combinatie van lokale en bovenlokale informatie. 

Tenn slotte maken de in dit onderzoek bestudeerde lokaalgesitueerde handelingen van zowel 

jongerenn als ouders duidelijk, dat dichotomieën, zoals buurt-stadscentrum, openbaar-privé 

enn stad-land, hoewel in het denken belangrijk, toch niet toereikend zijn om de 

sociaalruimtelijkee netwerken te beschrijven. 

RUIMTELIJKEE REPRESENTATIES VAN JEUGD EN VEILIGHEID IN DE VERHALEN VAN OPVOEDERS 

Dee sociaalruimtelijke netwerken van jongeren en de 'onderhandelingen' die aan het 
ontstaann hieraan zijn voorafgaan, laten zien hoe instituties en discoursen worden 
gereproduceerdd en getransformeerd . In geografische literatuur wordt gewezen op het 
belangg van representaties van openbare ruimte als onveilige ruimte voor jongeren en de 
stadd als ongeschikte plaats om op te groeien. Deze representaties hebben gevolgen voor het 
alledaagsee leven van jongeren. Een gevolg is de uitsluiting van jeugd uit de stedelijke 
publiekee ruimte, die inmiddels een lange geschiedenis heeft: jongeren wonen in suburbane 
gebieden,, verblijven binnenshuis en in speciale private jeugddomeinen, zo wordt 
beschrevenn (zie hoofdstuk 2 en 3). Deze uitsluiting wordt bovendien versterkt door sociale 
enn ruimtelijke ontwikkelingen als de ruimtelijke spreiding van voorzieningen en de 
toenamee van het aantal tweeverdieners, waardoor onder andere het toezicht in de eigen 
buurtt verdwijnt (zie hoofdstuk 1). 

Uitt dit onderzoek blijkt dat binnen het dominante discours van een veilige jeugd de stad 
inderdaadd als 'jungle' en het platteland als 'idylle' wordt gerepresenteerd en dat er 
gerefereerdd wordt aan het beeld van jeugd, die niet op straat zijn tijd hoort te verdoen 
('vann de straat'), maar beter in de huiselijke sfeer kan verblijven ('het veiüge huis'). Een 
kritischee beschouwing van de verhalen van ouders in dit onderzoek laat echter zien, dat 
ouderss deze representaties selectief reproduceren. Verder worden dezelfde representaties 
mett betrekking tot uiteenlopende tijdruimtelijke settings — alledaagse plaatsen en de 
omgevingg — gemobiliseerd en /of betwist. 

Datt de dominante ruimtelijke representaties sterk doorwerken in het denken en handelen 

blijktt in het bijzonder uit de bezorgdheid van ouders, die heel frequent verbonden is met 

hett idee dat openbare ruimte onveilig is voor hun kinderen. Door de zelfstandige mobiliteit 

vann jongeren in het publieke domein te beschermen en te begrenzen en tegelijkertijd de 

tijdsbestedingg te privatiseren en formeel georganiseerde afspraken aan te moedigen, 

wordenn de representaties 'van de straat' en 'het veilige huis' gereproduceerd. Dit is 

44 De (betekenissen van deze) discoursen worden op verschillende manieren ge(re)produceerd en betwist in de 
dagelijksee praktijken van ouders en jongeren. Hier is aansluiting gezocht bij de structuratietheorie van Giddens 
(1984)) waarin de verwevenheid van het individuele handelen met maatschappelijke structuren wordt 
benadrukt.. Het alledaagse handelen verloopt via routines. De gezamenlijk routines van mensen en organisaties 
zorgenn voor maatschappelijke structuren, met andere woorden zij produceren en reproduceren discoursen. 
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zichtbaarr in de profielen van de planners, beschermden, binnenjongeren en in die van de 
ontevredenn uit-en-thuizers. De reden achter de regulatie is enerzijds dat kinderen 
kwetsbaarr zijn in de openbare ruimte (wat betreft geweld van vreemden) en anderzijds dat 
dee jeugdidentiteit die behoort bij 'uit' en 'thuis' kan veranderen van 'schatjes' in 
'schurken'. . 

Watt betreft de ruimtelijke representaties, 'het idyllische platteland' en 'de stad als 
jungle',, kan het volgende worden geconcludeerd. Ouders in alle woonmilieus maken zich 
zorgenn over de veiligheid van hun kinderen. Opvallend is dat ze 'symbolisch' een veilige 
lokalee omgeving creëren en een veilig sociaalruimtelijk netwerk voor hun kinderen 
verzorgenn door de eigen woonomgeving af te zetten tegen andere gebieden. Hierbij maken 
zee gebruik van zowel de plattelandsidylle als van de representatie van 'de stad als jungle'. 

Alss men kijkt naar het cijfer, dat men wat betreft de veiligheid voor de zoon of dochter 
aann de buurt geeft, blijkt het platteland het hoogst te scoren. Niet alleen een veilige 
kindertijd,, maar ook andere elementen uit 'de rurale idylle' zijn in de verhalen van ouders 
zichtbaar:: ruimte, natuur, een hechte gemeenschap, etcetera. Men zet de kindertijd op het 
plattelandd stelselmatig af tegen een kindertijd in de stad. De voorkeur gaat daarbij duidelijk 
uitt naar de eerste. In het sociaalruimtelijk netwerk van jongeren blijkt dit uit het feit dat 
eenn bezoek aan de stad in tijd en ruimte gereguleerd wordt, 's Avonds is de gehele stad 
gevaarlijkk en verboden terrein (zie hoofdstuk 9, 10 en 11). 

Tegelijkertijdd worden de verbeeldingen in de verhalen van ouders verschillend 
geïnterpreteerd.. Dit is duidelijk zichtbaar in de representatie van jongeren als streetwise. 
Zoo wijzen ouders erop dat de eigen kinderen schatjes zijn die gevaarlijke situaties in de 
openbaree ruimte vermijden. Juist dit vertrouwen, dat ouders in hun eigen kinderen 
hebben,, stelt hen in staat jongeren op specifieke tijdstippen meer vrijheid te geven om 
zelfstandigg hun sociaalruimtelijk netwerk vorm te geven, inclusief het verkennen van 
openbaree ruimte. 

Eenn ander voorbeeld van betwisting van een dominante ruimtelijke verbeelding betreft 
hett idee van 'de rurale idylle'. De ouder op het platteland is het meest actief in de 
beschermingg van de bewegingen van jongeren tussen uit en thuis (zie hoofstuk 5 en 7). De 
ouderr is als chauffeur in hoge mate betrokken bij het vrijetijdsleven van de kinderen. Deze 
verplaatsingg onder begeleiding komt niet alleen, maar zeker óók, voort uit bezorgdheid. 
Hett platteland kent zijn eigen lokale gevaarlijke situaties in de vorm van verlaten wegen en 
discothekenn (hoofdstuk 7 en 9). De afwezigheid van voorzieningen, van leeftijdgenoten en 
vann openbaarvervoer in de woonomgeving betekent, dat het sociaalruimtelijk netwerk van 
jongerenn uit de dorpen relatief beschermd is. Dit is de reden waarom de voorkeur van de 
helftt van de ouders en jongeren op het platteland uitgaat naar een suburbane 
plattelandskernn of buitenwijk als woonomgeving. 

Ouderss in de stedelijke wijken zetten de gevaren, die volgens hen gekoppeld zijn aan 
hett opgroeien in de stad, af tegen de ongemakken van het opgroeien op het platteland en 
benadrukkenn bovendien de voordelen van het stedelijke woonmilieu voor hun kinderen en 
henzelf.. Terwijl in het idee van streetwise het beeld van 'de stad als jungle' niet wordt 
bestreden,, wordt tevens een ander beeld van de stad neergezet: de stad als aantrekkelijke 
leefplekk voor jongeren vanwege de faciliteiten en veilige routes die een zelfstandig, veilig 
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avontuurr mogelijk maken. Dit betreft ouders uit een hogere-middenklasse milieu met een 

stedelijkee leefstijl (vgl. Droogleever Fortuijn, 1993; Karsten & Van Kempen, 2001; Vijgen 

&& Van Engelsdorp Gastelaars, 1991). In dit onderzoek wonen de ouders in de binnenstad 

vann Groningen. De wijze waarop zij zichzelf als 'goede' ouder representeren doordat zij de 

stadd als woonmilieu voor jongeren aanprijzen, verraadt echter tevens dat deze keuze 

verdedigdd moet worden en dit komt voort uit de verbeelding van 'de stad als jungle'. 

Ditt zijn voorbeelden van selectieve mobilisering van dominante ruimtelijke 

representatiess en betwisting daarvan. Deze praktijk toont aan dat de ideeën over de 

veiligheidd van jongeren en over het vermogen om de eigen veiligheid in de openbare 

ruimtee en thuis te garanderen niet eenduidig en vaststaand, maar flexibel en zelfs 

tegenstrijdigg kunnen zijn. 

Mijnn conclusie is dat dezelfde representaties met betrekking tot uiteenlopende 
tijdruimtelijkee settings - alledaagse plaatsen en de omgeving - gemobiliseerd en/of betwist 
worden.. Zo maken de ouders in de buitenwijk ten aanzien van de eigen woonomgeving 
gebruikk van 'de rurale idylle' om de veiligheid van die woonomgeving voor hun kinderen 
tee benadrukken (zie hoofdstuk 11). Ouders op het platteland, ten slotte, refereren aan een 
typischh stedelijk beeld van rondhangende 'junkies', als het gaat om softdruggebruik in 
discothekenn op het platteland en op de pleintjes in Leek. 

VERZETT VAN JONGEREN TEGEN HET DOMINANTE DISCOURS EN RUIMTELIJKE REPRESENTATIES 

Jongerenn laten zich in vergelijkbare zin uit als hun ouders. De hiervoor beschreven 
ruimtelijkee representaties in de verhalen van opvoeders zijn ook herkenbaar in de verhalen 
vann jongeren. Dit duidt op internalisering van de 'interpretative schemes' van ouders door 
jongerenn (zie par. 12.2.2). Een voorbeeld hiervan is de waardering van de lokale suburbane 
woonomgevingg op basis van de kwaliteiten die ook ouders aan de omgeving toedichten: 
ruimtee en rust. 

Echter,, in het dagelijks handelen van jongeren is het verzet tegen de dominante 

betekeniss van jeugd en tegen de dominante ruimtelijke representaties sterker dan in de 

verhalenn van hun ouders. Ik noem een aantal voorbeelden. Zo blijkt uit de manier waarop 

jongerenn de sociaalruimtelijke netwerken vormgeven - ruimte gebruiken en plaatsen 

ervarenn - dat de als onveilig bestempelde openbare ruimte en de dominante betekenis van 

jong-zijnn niet altijd richtinggevend zijn voor hun handelen. Ten eerste wordt openbare 

ruimtee door jongeren op dagelijkse basis gebruikt - én als verplaatsingsruimte én als 

activiteitenruimte.. Bijna alle jongeren verplaatsen zich op de fiets tussen school en huis; 

eenn grote groep - de beschermden uitgezonderd - gaat ook 's avonds alleen naar 

vrijetijdsclubss (hoofdstuk S en 7). Als activiteitenruimte heeft openbare ruimte betekenis 

alss vrijplaats om onder elkaar te zijn met vrienden, als bewegingsruimte - zichtbaar in de 

profielenn van de uit-en-thuizers en pleiners - en als publiek domein (hoofdstuk 8). 

Hett feit ten tweede, dat de openbare ruimte als vrijplaats functioneert, betekent dat er 

zichh veilige en bekende plaatsen in bevinden. Met name voor de pleiners, maar dit geldt 

ookk voor uit-en-thuizers, is beargumenteerd dat plaatsen in de openbare ruimte fungeren 

alss 'eigen' plaatsen waar ouderlijke controle afwezig is. Op deze plaatsen ontmoeten ze 
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leeftijdgenotenn met wie zij zichzelf identificeren en op deze plaatsen voelen ze zichzelf 

veilig,, ze vormen een 'thuis op straat' (hoofdstuk 8). 

Jongerenn garanderen, ten derde, de eigen veiligheid op straat. Strategieën die jongeren 

aanwendenn om de zelfstandige mobiliteit te vergroten, laten zien dat jongeren zich in staat 

achtenn zelf de eigen veiligheid op 'straat' te garanderen, ongeacht wat hun ouders hiervan 

denkenn (hoofdstuk 8). In elk geval proberen ze hun ouders de indruk te geven dat ze niet in 

zevenn sloten tegelijk lopen, zodat de ouders de teugels kunnen laten vieren. 

LOKAA LL  GESITUEERDE KENNI S 

Eenn alledaags sociaalruimtelijk netwerk bestaat uit een verzameling van lokale plaatsen. 

Tochh zijn bovenlokale processen in de lokale omgeving zichtbaar. De betekenis van 

televisiee en het internet, van een bezoek aan McDonalds als vast onderdeel van een avondje 

uit,, vormen in het tijdruimtelijk handelen van jongeren hiervan voorbeelden. Het 'world 

widee web' en de televisie brengen 'gevaar' binnenshuis en leiden tot bezorgdheid bij 

ouders.. De mondiale netwerksamenleving heeft ook gevolgen voor de wijze waarop ouders 

uitt de verschillende woonmilieus blijk geven van een algemene bezorgdheid over de 

veiligheidd van hun kinderen. 

Dee ideeën die ouders hebben over onveiligheid zijn niet uitsluitend gebaseerd op de 

plekkenn waar hun kinderen komen. Ouders verwijzen in hun verhalen naar gewelddadige 

gebeurtenissenn en onveilige plaatsen elders in Nederland en over de grens. Verder 

contrasterenn ze de jeugdfase van hun kinderen met de tijd waarin ze zelf opgroeiden en 

waarinn de samenleving volgens hen veiliger was voor de jeugd. Deze onveiligheidsbeleving 

iss een algemeen risicobewustzijn en als zodanig niet lokaal begrensd. 

Ditt onderzoek laat echter zien dat, behalve dat er sprake is van verwevenheid van de 

bezorgdheidd van ouders met abstractere angsten op bovenlokaal schaalniveau, de 

bezorgdheidd voor de veiligheid van jongeren wel degelijk lokaal is ingebed. Ouders uiten 

specifiekee angsten met betrekking tot de veiligheid van hun kinderen die gerelateerd zijn 

aann sociaalruimtelijke kenmerken van de lokale leefomgeving, zoals de aanwezigheid van 

hett asielzoekerscentrum, de sluitingstijd van de lokale disco en de rellen rond het 

voetballen.. Ook deze lokaal bepaalde angsten hebben invloed op het sociaalruimtelijk 

netwerkk van jongeren. In hoofdstuk 8 is dit verduidelijkt met het voorbeeld van de wijze 

waaropp ouders na de Oosterparkrellen de grenzen van het tijdruimtelijk handelen van de 

jongerenn aanpasten. De mate, waarin angsten lokaal zijn ingebed in de buurt, is verbonden 

mett de sociaal-economische achtergrond. Hoger opgeleiden maken bij het vormgeven van 

hett regulatieregime meer gebruik van informatie afkomstig van anderen dan lager 

opgeleiden.. Deze 'anderen' hebben een diverse achtergrond. Bij lager opgeleiden gaat het 

omm een beperktere groep, die bovendien veelal uit de buurt afkomstig is. 

Hoewell de collectieve verbeelding wordt gevoed door nieuwe media, die los staan van 

dee lokale ervaringswereld van ouders en kinderen, betekent dit niet dat het lokale er niet 

toee doet. Op basis van dit onderzoek kunnen kanttekeningen worden geplaatst bij het idee 

datt lokale omstandigheden - en de wijziging daarvan - niet bijdragen aan het gevoel van 

veiligheidd en onveiligheid (contra Boomkens, 2002). 
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12.33 Afrondend e beschouwin g 
Dee alledaagse sociaalruimtelijke netwerken worden gevormd door concrete, in tijd en 

ruimtee gesitueerde handelingen van jongeren en ouders. De tijdgeografïe (Hagerstrand, 

1970)) laat zien dat handelingen die samen tot een dagpad vormen, moeten passen binnen 

hett dagelijks beschikbare tijdruimtebudget. Verder maakt de tijdsgeografie inzichtelijk, dat 

jongerenn beperkt worden in hun tijdruimtelijk handelen doordat ze afhankelijk zijn van 

lokalee condities, zoals het woonmilieu en het regulatieregime van de ouders. Het kunnen 

verklarenn van het feit dat de alledaagse sociaalruimtelijke netwerken zijn zoals ze zijn, 

vereistt echter meer dan dit. De wijze waarop jongeren — op basis van de betekenissen die 

zee aan plaatsen toedichten — actief mee vormgeven aan het regulatieregime, wordt in een 

tijdgeografischh onderzoek niet belicht. Door zowel het perspectief van jongeren als van 

ouderss te belichten, zijn de verschillen in opvattingen en ruimtelijke representaties 

zichtbaarr geworden. De wijze waarop ouders en jongeren de dagelijkse woon- en 

leefomgevingg construeren, is naast de gegeven beperkingen - en daarmee gelimiteerde 

hulpbronnenn tijd en ruimte - van belang voor de uiteindelijke vorm van het tijdruimtelijk 

handelenn van jongeren. 

Dee kwalitatieve methoden maken dit inzicht mogelijk. Door middel van kwantitatieve 
analysetechniekenn is getracht de generaliseerbaarheid van de verschijnselen te duiden. De 
combinatiee van methoden is naar mijn idee een vruchtbare aanpak gebleken om een 
holistischh en explorerend inzicht in de verschijnselen te geven. Het biedt tegelijkertijd een 
scalaa aan mogelijkheden voor vervolgonderzoek om kennis op het gebied van de 
sociaalruimtelijkee netwerken van jongeren, regulatie, zeggenschap zowel kwantitatief te 
ondersteunenn als kwalitatief te verdiepen. Naar aanleiding van de gepresenteerde resultaten 
—— het veilig avontuur — dringen zich nieuwe vragen op. Een aantal implicaties voor 
vervolgonderzoekk en de positie van jongeren in de politiek en ruimtelijke planning zal ik 
aanstippen. . 

12.3.11 Onderzoek 
Inn deze studie is duidelijk geworden dat tijdruimtelijk handelen in relatie tot 

territorialisatiee en sociale identiteiten een interessant onderwerp is dat meer aandacht 

verdient.. Hetzelfde geldt voor jeugd en ruimte. Ideeën voor verder onderzoek zijn talrijk.. 

Inn willekeurige volgorde noem ik een aantal voorbeelden: nieuwe onderzoeksgroepen, 

nieuwee plekken, de internationale context en schaaldifferentiatie en de sociaalruimtelijke 

constructiee van jeugd, veiligheid en ouderschap in een historische context. 

Tenn eerste kan onderzoek zich richten op de betekenis van de multi-culturele 

samenlevingg in relatie tot ruimte in het algemeen en publiek domein in het bijzonder. Om 

rechtt te doen aan de pluriformiteit in de samenleving is het nodig verschillende culturele en 

etnischee groepen in onderzoek te betrekken. Wat betreft de categorie jeugd valt op dat in 

dee grote steden meer dan de helft van de jongeren allochtoon Nederlander is. Is de wijze 

waaropp jongeren in dit onderzoek zeggenschap ervaren en daarmee hun sociaalruimtelijk 

netwerkk vormgeven en de wijze waarop ouders de vrije tijd in relatie tot veiligheid 

definiërenn ook terug te vinden bij 'andere' groepen? Uit onderzoek blijkt dat relatief veel 

jongerenn uit allochtoon Nederlandse bevolkingsgroepen zich in sociaal-economisch 
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kwetsbaree situaties bevinden en dat de jongens uit die groepen de buitenruimte zeer 

intensieff gebruiken (Keune et al., 2002). In hoeverre zijn deze jongeren in hun 

ruimtegebruikk en de betekenis die zij aan ruimte toekennen te vergelijken met de pleiners? 

Dee pleiners uit dit onderzoek vormen een groep van met name jongens uit de stad, die 

veell tijd op straat in de eigen buurt doorbrengt. Het is een groep, die over beperkte 

materiëlee hulpbronnen beschikt en voor wie de ruimte binnenshuis beperkt is. Ze bevinden 

zichh vaak in een kwetsbare positie. De ouders van de jongens lijken geen bijzondere 

betekeniss toe te kennen aan de buitenruimte, met het gevolg, dat de regels ten aanzien van 

hett gebruik van openbare ruimte niet geformuleerd worden of dat aan overtreding van de 

regelss geen sancties worden verbonden. Hoe staan ouders met een andere culturele 

achtergrondd in dezelfde sociaal-economische positie tegenover het ruimtegebruik van hun 

kinderen?? In het verlengde hiervan is het interessant na te gaan of een deel van de 

problemenn met allochtoon Nederlandse jongeren op straat in de grote steden is te 

verbindenn met de betekenis die hun ouders aan 'jeugd' en openbare ruimte in de buurt 

toekennen. . 

Inn deze studie wordt enerzijds duidelijk dat 'traditionele' geografische relaties en 

plaatsenn belangrijk zijn in de naschoolse tijd van jongeren, anderzijds is duidelijk dat 

'nieuwe'' plekken voor dezelfde jongeren betekenis hebben. 'Nieuwe plekken' betreffen 

hett tweede voorbeeld dat ik wil geven. Over de ervaring met en het gebruik van 'nieuwe' 

plekkenn is nog weinig kennis. Kennis wat betreft de betekenis van nieuwe ruimtes in het 

levenn van jongeren zoals het digitale trapveld en publiek domein buiten de traditionele 

stadscentra,, zoals megabioscopen en shoppingmalls, kan verdiept worden. Internet heeft 

haarr eigen gevaarlijke plaatsen voor de jeugd. Ook de bezorgdheid van ouders wat betreft 

nieuwee plaatsen op het 'world wide web' dient nader onderzocht te worden. 

Eenn niet zo nieuwe plaats, maar wel onderbelichte plaats in het geografisch onderzoek 

naarr vrijetijdsbesteding en jeugd is het platteland (zie wel Matthews et al., 2000b; Thissen 

&& Droogleever Fortuijn, 1996; Tillberg Matson, 2002; Verhetsel et al., 2003). Deze studie 

laatt zien dat het leven van jongeren ruimtelijk gedifferentieerd is: een rurale jeugd is een 

anderee dan een urbane jeugd. 

Watt betreft de plekken kan ten slotte opgemerkt worden dat onderzoek op de plaats 

vann het handelen zelf - verschillende domeinen - de wijze waarop jongeren (zelfde geldt 

voorr andere groepen) hun persoonlijk en sociale identiteit als jeugd construeren en 

reconstruerenn kan verduidelijken. Het begrip territorialisatie is hierbij buitengewoon 

interessant.. De domeinen kunnen nader onderzocht worden op de omstreden betekenis en 

dee wijze waarop diverse sociale identiteiten ruimtelijke geconstrueerd worden. 

Tenn derde is dit onderzoek sterk gericht geweest op de Groningse en Nederlandse 

context.. (Internationaal) vergeÜjkend onderzoek kan uitwijzen waar het typisch lokaal 

Groningsee respectievelijk Nederlandse van de onderzoeksuitkomsten gelegen is. De 

internationalee wetenschappelijke literatuur waaraan in dit onderzoek voortdurend 

gerefereerdd is, geeft aan dat de positie van jongeren en de onveilgheidsgevoelens en 

regulatiestrategieënn van ouders in landen zoals Groot-Brittanië, Duitsland en de Verenigde 

Statenn anders zijn (zie bijv. Hulman et al., 1990; Zeijl, 2000). Meer concreet is de vraag 

naarr de betekenis van lokale en bovenlokale processen bij de constructie van 
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onveiligheidsgevoelenss en regulatieregimes interessant. Met andere woorden wat is de 

betekeniss van lokale ruimtelijke identiteit in een netwerksamenleving? 

Dee ouders uit het onderzoek verwijzen ten slotte met weemoed naar hun eigen jeugd. 

Vroegerr was het veiliger. Doordat de beelden niet in een historische context zijn 

onderzocht,, valt er op basis van dit onderzoek weinig te zeggen over eventuele 

veranderingenn in betekenissen over langere tijd. Historisch onderzoek, waarin de 

ontwikkelingenn van de concepten jeugd, ouderschap, veiligheid, ruimte en vrije tijd 

centraall staan, vergroot het inzicht in de (veranderende) betekenis van veiligheid en het 

regulatieregime.. In deze aanpak zou het theoretisch raamwerk van een risicomaatschappij 

empirischh uitgewerkt kunnen worden. Wat valt er te zeggen over de jeugd van de ouders 

vann nu en de jeugd van hun ouders? En welke betekenis hebben keuzes en risicobewustzijn? 

12.3.22 Plannin g en politie k 

VOORBIJJ JONGEREN ALS PROBLEEM VERSUS JONGEREN IN DE KNEL 

Dee tieners in dit onderzoek zijn over het algemeen genomen jongeren die niet als 

problematischh gedefinieerd moeten worden. Kortom, niet altijd 'doen' jongeren overlast. 

Ookk ander onderzoek laat zien dat het een relatief kleine groep betreft die risicogedrag 

toont,, zelf onveilige situaties heeft meegemaakt, problemen heeft op school en thuis (Beke 

ett al., 1999)275. 

Niett altijd 'doen' jongeren overlast, wel wordt overlast ervaren. De publieke opinie 

wordtt grotendeels bepaald door jongeren die voor overlast in het publieke domein zorgen. 

Hett gevaar is aanwezig dat op deze wijze alle jongeren het stempel 'jeugd als probleem' 

meekrijgen,, terwijl rondhangen voor een grote groep als buitenspelen voor jonge kinderen 

zouu moeten worden gezien, aldus de jongeren uit dit Groningse onderzoek. 

Afgezienn van de verbeelding van de jeugd als probleem zie je ook de definitie van 

jongerenn in problemen in de media terug. De vrije tijd van met name kinderen wordt 

neergezett als druk en gepland: als verloren kindertijd. Mede door sociale en 

verkeersonveiligheidd is er in naschoolse tijd geen ruimte voor informele activiteiten in de 

openbaree ruimte. 

Ditt onderzoek laat zien dat jongeren noch uitsluitend als probleem, noch uitsluitend als 

inn de knel gedefinieerd kunnen worden. In dit onderzoek komt dit naar voren het 

ruimtelijkee profiel van de uit-en-thuizers. Mede doordat jongeren vaak negatief in het 

nieuwss verschijnen, dreigt echter deze groep jongeren — jongeren zonder al te grote 

problemenn die hun tijd thuis en buitenshuis, formeel en informeel besteden - in planning 

enn politiek vergeten te worden276. Onderzoek van Karsten & Blom (2002) laat zien hoe pas 

naa hevig protest en aandringen van ouders, die niet toevallig een bevoorrechte culturele 

sociaal-economischee positie hebben, in een nieuwbouwwijk ruimte voor de jeugd tot stand 

komt. . 

'' Deze groep wordt qua omvang geschat op 1S procent van de totale jongerenpopulatie in Nederland. 
Eenn initiatief om iets te doen aan de vrijetijdsbesteding van jongeren is het initiatief van Wethouder Oudkerk 

uitt de gemeente Amsterdam, hij besloot in 2002 1,5 miljoen euro uit te trekken voor deze groep jongeren. 
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PUBLIEKK DOMEIN 

Eenn lokale oriëntatie van jongeren in de besteding van vrije tijd geldt voor een groot deel 
vann de onderzochte jongeren. Het gebruiken van de lokale woonomgeving en lokale 
voorzieningenn maakt dat het publieke handelen van jongeren dus voor een groot deel is 
verbondenn met de lokale context. De lokale omgeving is voor de ervaringen van jongeren 
inn het publieke domein, als plaats waar uitwisseling tussen verschillende maatschappelijke 
groepenn tot stand komt, dus van belang. Voor sommige groepen betekent dit dat de 
ervaringg met het publieke domein erg beperkt is. Dit komt bijvoorbeeld omdat de eigen 
woonomgevingg een erg eenzijdige bevolkingssamenstelling heeft, meiden in het straatbeeld 
nauwelijkss aanwezig zijn, ouders de zelfstandige bewegingvrijheid reguleren en de 
financiëlee middelen voor vrijetijdsbesteding van jongeren beperkt zijn. Het onderzoek laat 
tevenss zien dat voor een bepaalde groep het tegenkomen van 'anderen' zich beperkt tot de 
tussenruimtenn en semi-private geïnstitutionaliseerde omgevingen waarin toezicht van 
volwassenenn aanwezig is en/of een lidmaatschap is vereist. Als het beleid wil bevorderen 
datt jongeren zich in het publiek domein begeven, dan is het aan te raden de lokale 
omgevingg aantrekkelijk te maken en houden voor jongeren, zonder andere groepen -
volwassenenn — uit te sluiten. In het scheppen van publiek domein voor de 
vrijetijdsbestedingg van jongeren, volwassenen en andere groepen kunnen verschillen die er 
bestaann tussen deze groepen, zoals ook blijkt uit deze studie, een eigen plaats krijgen. 
Publiekk domein is de sfeer waar men zich verhoudt tot 'anderen'. 

Dee lokale omgeving is niet de enige omgeving in het leven van jongeren, zo werd in dit 
onderzoekk duidelijk. De vrijetijdsbesteding van jongeren wordt ook commercieel 
geëxploiteerd.. De marktsector beschouwt jongeren als doelgroep voor talloze activiteiten. 
Dezee activiteiten zijn veelal niet in de directe omgeving van de woning gesitueerd. Ook 
anderee sociaalruimtelijke ontwikkelingen beïnvloeden de spreiding van betekenisvolle 
plaatsenn in de ruimte. Bovendien heeft de bovenlokale omgeving voor jongeren de 
bijzonderee betekenis van zelfstandigheid, onafhankelijk van de sociale controle in de eigen 
buurt.. Te overbruggen afstanden (o.a. openbaar vervoer) en met name veilige routes naar 
voorzieningenn en publiek domein buiten de lokale omgeving van de buurt zijn daarom 
belangrijk.. Dit betekent bijvoorbeeld dat goed openbaar vervoer in uiteenlopende vormen 
(o.a.. groepstaxi's en nachtvervoer) voor de jongeren op het platteland onontbeerlijk is. 
Tenn slotte is de toegang tot nieuwe plekken op het 'world wide web' een mogelijkheid om 
publiekk domein te ervaren. Een mogelijkheid die met name voor sociaal-economische 
kwetsbaree groepen nog beperkt is (Huysmans & De Haan, 2001). 

RUIMTEE VOLGENS JONGEREN 

Inn de inleiding is verwezen naar de visie waarin openbare ruimte wordt opgevat als 
volwassenenruimte.. Marginalisatie van jongeren opgevat als het gezamenlijk effect van 
enerzijdss de verbeelding van jeugd als overlastveroorzakers en anderzijds als kwetsbaar in 
dee openbare ruimte is bijvoorbeeld zichtbaar in de concentratie van jongeren in 
buitenwijken,, binnenshuis en aparte jeugddomeinen. Buitenwijken die ontworpen zijn voor 
enn door volwassenen zijn voor jongeren saai en de straat is geen plaats voor jongeren, zo 
werdd betoogd. In dit boek heb ik laten zien dat openbare ruimte niet alleen 
volwassenenruimtee is, maar op diverse manieren betekenis heeft voor jongeren en jongeren 

375 5 



EENN VEILIG AVONTUUR 

actieff uit tijd en ruimte eigen plekken creëren. Ze gebruiken de openbare ruimte actief als 

bewegingsruimte,, als plaats om onder elkaar te zijn en als publiek domein. Bovendien 

ervarenn jongeren uit niet-stedelijke gebieden hun omgeving niet overwegend als saai. 

Kortom,, jongeren hebben hun eigen visie op alledaagse plaatsen en de dagelijkse 

leefomgevingg (zie ook Breitbart, 1997; Verhetsel, et al. 2003). Zowel dit perspectief van 

jongerenn als de ideeën van volwassenen (bijvoorbeeld ideeën van ouders over veilige 

ruimtess voor de jeugd) zijn van belang om een aantrekkelijke leefomgeving te realiseren. 

Stappenn in deze richting worden reeds gezet. In een aantal gemeenten wordt op dit 

momentt daadwerkelijk de visie van jongeren in het ruimtelijke beleid geïncorporeerd en 

krijgtt jeugd een plaats op de agenda van de ruimtelijke ordening. Er zijn verschillende 

initiatievenn om jongeren te betrekken bij de inrichting van nieuw te bouwen wijken en 

herstructureringsgebieden.. Verder stelt een aantal gemeenten 'speelruimteplannen' op en 

krijgtt de ontwikkeling van veilige routes tussen het huis en voorzieningen enige aandacht. 

Ookk in de landelijke politiek worden jeugd en ruimte onder de aandacht gebracht. Dit 

onderr andere door een recent initiatief tot een Wet Buitenspeelruimte, van de 

Socialistischee Partij (juni, 2003), met een landelijke norm voor buitenspeelruimte: 

driehonderdd vierkante meter per hectare. 
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Bijlagee I 
Onveiligheidsgevoelen ss en slachtofferscha p 

Dee gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op vragen naar slachtofferschap van 

veelvoorkomendee criminaliteit en gevoelens van onveiligheid in verband met criminaliteit 

onderr de Nederlandse bevolking. De gegevens komen uit het Permanent Onderzoek 

Leefsituatiee (POLS) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Met enquêtes wordt een 

aselectee steekproef van mensen gevraagd of zij zich wel eens onveilig voelen respectievelijk 

off zij de voorgaande twaalf maanden slachtoffer zijn geweest van bepaalde delicten. Een 

voordeell van het gebruiken van slachtofferenquêtes om criminaliteit te meten is dat de 

gegevenss buiten de registratie van politie en justitie om worden verkregen. 

Aangiftebereidheidd van slachtoffers, opsporingsbeleid van de politie en problemen rond de 

registratiee zijn hierin niet weerspiegeld. De gegevens in deze publicatie hebben betrekking 

opp personen van 12 jaar en ouder, tenzij anders vermeld. De gegevens vanaf 1997 kennen 

eenn gedetailleerder indeling naar meer en andere achtergrondkenmerken dan voor de jaren 

voorr 1997. 

Tabell  1 Onveiligheidsgevoelens onder de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder in dee periode 
1997-20011 (%)277 

PËftlÖDË Ë 
1997 7 
1998 8 
1999 9 
2000 0 
2001 1 

Voeltt zich wel 
eenss onveilig278 

21,9 9 
20,8 8 
22,5 5 

Bangg alleen 
thuis s 

19,6 6 
19,1 1 
20,8 8 
20,8 8 
19,9 9 

Angstt bij het 
opendoen n 

56,1 1 
55,0 0 
58,0 0 
56,8 8 
58,1 1 

Onveilige e 
plekkenn in de 

buurt t 

24,1 1 
22,7 7 
31,8 8 
29,9 9 
30,4 4 

Aanpassing g 
uitgaansgedrag g 

Bron:: Centraal Bureau voor de Statistiek (2000), http://statline.cbs.nl. Voorburg/Heerlen 2002-07-23 

15,6 6 
15,4 4 
18,3 3 
15,5 5 
14,9 9 

Grotee kans 
opp inbraak 

9,3 3 
8,6 6 
6,5 5 
5,7 7 
5,9 9 

2777 Vraag: Voelt u zich wel eens onveilig? Gesteld vanaf 1999 (in POLS-basisvragenlijst). Antwoordmogelijkheden: 
jaa (vervolgvraag: Voelt u zich vaak, soms of zelden onveilig?); nee. Percentage "ja" is weergegeven. Vraag: Bent 
uu wel eens bang als u 's avonds alleen thuis bent? Antwoordmogelijkheden: bijna altijd; meestal; soms wel, soms 
niet;; meestal niet (deze vier antwoorden worden als 'onveilig' gerekend); nooit; n.v.t, nooit alleen thuis (dit 
laatstee antwoord wordt niet meegerekend). Vraag: 'Stelt u zich vooi dat u 's avonds alleen thuis bent en rond tien uur 
wordtwordt er onverwacht aangebeld. Wat zou u doen? Antwoordmogelijkheden: doe gewoon open; doe alleen open als 
hett iemand is die ik ken; doe alleen open als degene die aanbelt een betrouwbare indruk maakt; doe niet open; 
anderss (de laatste vier antwoorden worden als 'onveilig' geteld). Vraag: Zijn er in in deze wijk of buurt plekken of 
stratenstraten waar u 's avonds liever niet alleen zou komen? In 1997 en 1998 gesteld in PO LS-basisvragenlijst in andere 
contextt (wonen en woonomgeving); vanaf 1999 in REP- module aan respondenten van 12 jaar en ouder. 
Antwoordd 'ja' wordt als onveilig gerekend. Vraag: Heeft u in de afgelopen jaren uw uitgaanspatroon gewijzigd speciaal 
omom te voorkomen dat u slachtoffer wordt van een misdrijP Antwoordmogelijkheden: ga daarom minder vaak uit; kom 
niett meer op bepaalde plaatsen; ga 's avonds nooit meer alleen weg; ga 's avonds niet meer uit (één of meer van 
dezee antwoorden worden als 'onveilig' geteld); nee. Vraag: Hoe groot acht u de kans dat er in de komende 12 
maandenmaanden wordt ingebroken in uw woning? Antwoordmogelijkheden: "groot", "niet groot, niet klein", "klein". 
Antwoordd "groot" wordt als "onveilig" gerekend. 

http://statline.cbs.nl


BIJLAGE N N 

Tabell  2 Slachtofferschap van veel voorkomende criminaliteit in de periode 1992-2001 (%) 

Slachtofferschapp totaal Geweldsdelicten Diefstaldelicten Vernielingen 
?!?!?D EE " ~ ~ in % v.d. bevolking van J.5 jaar en ouder 
199 22 24, 3 5, 4 13, 5 8, 7 
199 33 25, 0 5, 1 13, 5 10, 3 
199 44 26, 0 5, 2 13, 8 9, 9 
19955 25, 9 5, 4 13, 9 9  7 
19966 23, 1 4, 2 12, 5 8  8 
19977 25, 5 5, 0 13, 2 1 0 4 
199 88 26, 2 5, 6 13, 0 11 1 
199 99 26, 2 5, 5 12, 5 11 6 
200 00 25, 7 5, 0 12, 3 11 0 
200 11 24^ 9 5; 8 12 £ 10, 5 
Bron:: Centraal Bureau voor de Statistiek (2000), http://statline.cbs.nl. Voorburg/Heerlen 2002-07-23. 

Tabell  3 Onveiligheidsgevoelens onder de Nederlandse bevolking in 1999 naar sekse (%) 

Voeltt zich wel Bang alleen Angst bij het Onveilige Aanpassing Grote kans op 
eenss onveilig thuis opendoen plekken in de uitgaansgedrag inbraak 

buurt t 
E E 

Mannenn 16,6 6,2 38,9 15,3 10,3 6 2 
Vrouwenn 27,0 35,2 76,6 47,9 26,0 6 3 
Bron:: Centraal Bureau voor de Statistiek (2000), http://statline.cbs.nl. Voorburg/Heerlen 2002-07-23. 

Tabell  4 Onveiligheidsgevoelens onder de Nederlandse bevolking in 1999 naar opleidingsniveau (%) 

OPLEIDINGSNIVEAU U 
Basisonderwijs s 
Vbo o 
Mavo o 
Havo,, mbo, vwo 
Hbo,, wo 

Voeltt zich wel 
eenss onveilig 

21,6 6 
19,4 4 
24,3 3 
21,4 4 
23,3 3 

Bangg alleen 
thuis s 

25,9 9 
19,3 3 
23,9 9 
19,4 4 
15,3 3 

Angstt bij het 
opendoen n 

71,1 1 
56,8 8 
60,9 9 
52,3 3 
49,2 2 

Onveilige e 
plekkenn in de 

buurt t 

36,3 3 
30,0 0 
34,8 8 
28,7 7 
30,0 0 

Aanpassing g 
Jitgaansgedrag g 

23,7 7 
21,6 6 
17,9 9 
16,5 5 
12,3 3 

Grotee kans op 
inbraak k 

6,6 6 
6,4 4 
5,4 4 
6,5 5 
7,0 0 

Tabell  5 Onveiligheidsgevoelens onder de Nederlandse bevolking in 1999 naar leeftijd (%) 

LEEFTIJD D 
12-17 7 
18-24 4 
25-34 4 
35-44 4 
45-54 4 
55-64 4 
65-74 4 
755 > 

Voeltt zich wel 
eenss onveilig 

22,5 5 
29,1 1 
23,0 0 
21,8 8 
19,4 4 
19,9 9 
19,8 8 
19,6 6 

Bangg alleen 
thuis s 

42,5 5 
26,9 9 
23,7 7 
18,5 5 
13,2 2 
16,0 0 
15,4 4 
16,2 2 

Angstt bij het 
opendoen n 

72,0 0 
49,8 8 
53,2 2 
46,8 8 
48,0 0 
61,2 2 
80,9 9 
88,6 6 

Onveilige e 
plekkenn in 

dee buurt 

46,5 5 
35,0 0 
29,8 8 
28,3 3 
27,0 0 
30,7 7 
32,6 6 
36,7 7 

Aanpassing g 
uitgaans--

gedrag g 

14,3 3 
16,5 5 
14,4 4 
14,1 1 
13,8 8 
19,9 9 
27,7 7 
47,0 0 

Grotee kans op 
inbraak k 

3,0 0 
5,8 8 
5,9 9 
7,2 2 
8,0 0 
8,5 5 
6,1 1 
4,4 4 

Bron:: Centraal Bureau voor de Statistiek (2000), http://statline.cbs.nl. Voorburg/Heerlen 2002-07-23. 

Tabell  6 Slachtofferschap onder de Nederlandse bevolking in 1999 naar leeftijd (%) 

_ __ Slachtofferschap totaal 
LEEFTIJDD ~~~ in % vd bevolking van 12 jaar en ouder 
12-177 jarigen 3 5 8 
18-244 jarigen 40 3 
25-344 jarigen 33^5 
35-444 jarigen 27 8 
45-544 jarigen 23 4 
55-644 jarigen 1 8 | 9 
65-744 jarigen 13*5 
755 jarigen en ouder j \ 
Bron:: Centraal Bureau voor de Statistiek (2000), http://statline.cbs.nl. Voorburg/Heerlen 2002-07-23. 
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Tabell  7 Slachtofferschap van geweldsdelicten onder 12-17 jarigen in 1999, naar sekse (%)279 

12-177 TOTAAL 
Mannenn 12-17 
Vrouwenn 12-17 

Totaall geweldsdelicten 

12.2 2 
13,8 8 
10,5 5 

Seksuelee delicten 

3.8 8 
0.3 3 
7,6 6 

Mishandelingg Bedreiging 
inn % vd bevolking van 12 jaar en ouder 

5,00 6,8 
7,99 7,9 
1,99 5,6 

Bron:: Centraal Bureau voor de Statistiek (2000), http://statline.cbs.ni. Voorburg/Heerlen 2002-07-23. 

19,9 9 
23,3 3 
19,4 4 
20,4 4 
20,3 3 

74,1 1 
60,0 0 
57,3 3 
51,2 2 
46,3 3 

46,0 0 
38,1 1 
29,6 6 
23,7 7 
18,8 8 

24,2 2 
22,7 7 
17,0 0 
13,7 7 
12,2 2 

9,0 0 
6,3 3 
6,1 1 
5,5 5 
5,5 5 

Tabell  8 Onveiligheidsgevoelens onder de Nederlandse bevolking in 1999 naar sociaalruimtelijke 
omgevingg (%)280 

Voeltt zich wel Bang alleen Angst bij het Onveilige Aanpassing Grote kans 
eenss onveilig thuis opendoen plekken in de uitgaansgedrag op inbraak 

buurt t 
SöeiAALftUIMTELUKEE OMGEVING 
Zeerr sterk stedelijkk 30,1 
Sterkk stedelijk 23,8 
Matigg stedelijk 21,4 
Weinigg stedelijk 17,5 
Niett stedelijk 15,4 
Bron:: Centraal Bureau voor de Statistiek (2000), http://statline.cbs.nl. Voorburg/Heerlen 2002-07-23. 

Tabell  9 Slachtofferschap onder de Nederlandse bevolking in 1999 naar sociaalruimtelijke omgeving 
enn type delict (%) 

Slachtofferschapp Totaal geweldsdelicten Totaal diefstaldelicten Totaal vernielingen 
totaal l 

inn % vd bevolking van 12 jaar en ouder 
6,99 19,1 13,4 
7,33 14,2 13,0 
5,99 11,6 11,8 
3,66 9,2 10,9 
3,99 8,2 8,1 
5̂ 66 12J> 11,6 

Bron:: Centraal Bureau voor de Statistiek (2000), http://statline.cbs.nl. Voorburg/Heerlen 2002-07-23. 

SOCIAALRUIMTELIJKEE ÖMGEVÏNÖ 
Zeerr sterk stedelijk 
Sterkk stedelijk 
Matigg stedelijk 
Weinigg stedelijk 
Niett stedelijk 
Totaal l 

33,6 6 
29,8 8 
26,2 2 
22,5 5 
18,3 3 
26,5 5 

2799 In totaal is in 1999 35,8 procent van de jongeren tussen 12-17 jaar in de afgelopen 12 maanden slachtoffer 
gewordenn van veelvoorkomende criminaliteit (totaal geweld, diefstal en vernielingen). Opgesplitst naar sekse 
geldtt dat voor 32,4 procent van de meiden en voor 38,9 procent van de jongens. 

Zeerr sterk stedelijk is een omgevingsadressendichtheid van 2500 of meer adressen per km2; sterk stedelijk is 
eenn van 1500 tot 2500 adressen per km2; matig stedelijk is een van 1000 tot 1500 adressen per km2; weinig 
stedelijkk is een omgevingsadressendichtheid van 500 tot 1000 adressen per km2; niet stedelijk is een van 
minderr dan 500 adressen per km2. 
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Bijlagee II 

Datacreatie e 

Methoden:: vragenlijsten, weekschema's en topiclijsten interviews 

Verantwoordin gg vragenlijste n 
Verschillendee concepten zijn geoperationaliseerd aan de hand van schalen van anderen. 

Bijj vraag 25 en 26 in de kindenquête: Het concept probleemgedrag van jongeren en 

leeftijdgenotenn 'de beoordeling van de frequentie van deviant gedrag' is 

geoperationaliseerdd aan de hand van Dekovic & Noom (1996 in: van Ammers et al., 1998). 

Vraagg 23 in de kindenquête en 26 in de ouderenquête: De schaal van Decovic (1997) en 
Vann der Linden en Dijkman (1989) refereert aan het concept 'conflicten tussen 
adolescentenn en hun ouders (CAOL). Deze schaal is zowel voor ouders als voor jongeren 
ontwikkeld. . 

Vraagg 9 in de ouderenquête: De items Decovic, Noom en Meeus (1997) meten het 
conceptt ontwikkelingstaken (de leeftijd waarop volgens een adolescent verschillende 
vaardighedenn of transities op belangrijke gebieden volgens de ouders beheerst zouden 
moetenn worden). 

Vraagg 25 in de ouderenquête en 22 in de kindenquête: De schaal van Decovic (1996) meet 

hett concept toezicht houden 'de mate waarin de ouders toezicht houden op het doen en 

latenn van hun kind (VTH). Deze items zijn zowel voor ouders als voor jongeren 

ontwikkeld.. Alle schalen zijn terug te vinden in Van Ammers et al. (1998). Hier is tevens 

aandachtt voor de betrouwbaarheid en overige schaalkenmerken. 

Vraagg 24 in de kindenquête en 27 in de ouderenquête: en een aangepaste naar de 

Nederlandsee context vertaalde versie van de PBI-BC (Klimidis, et al., 1992). PBï-PC staat 

voorr 'Parental Bonding Instrument a Brief Current Form'. Zie voor een bespreking van de 

toepasbaarheidd van een Nederlandse versie van de originele PBI in de Nederlandse context 

Arrindelll et al. (1989). 
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Toplclljste nn Interview s Jongere n 
Interviewschemaa jongeren: 'veiligheid of avontuur', 1999. 

Nummerr respondent 
Datumm interview 
Tijdstipp aanvang 
Tijdstipp einde 
Geslacht t 
Plaats s 
Interviewer r 

Gesprekslntroductle : : 
Bijj de inleiding van het gesprek moeten de volgende zaken onder de aandacht worden gebracht: 

•• Doel van het onderzoek: onderzoek naar vrijetijdsgedrag van jongeren en de bezorgdheid van ouders over 
dee veiligheid. Beeld krijgen van wat ouders en jongeren van hun woonomgeving vinden en hoe de 
openbaree ruimte beter zou kunnen voldoen aan de wensen van ouders en jongeren; 

•• Verantwoordelijke instantie: Instituut voor Stedelijk Onderzoek en Ruimtelijk Beleid van de Universiteit van 
Amsterdam; ; 

•• Steekproef; respondent is één uit steekproef van 180 14-15 jarigen uit gemeente Groningen Leek en 
Marum; ; 

•• Duur interview: ongeveer anderhalf uur; 

•• Soort te verwachten vragen: het interview bestaat uit twee delen. Allereerst zou ik graag met je willen praten 
overr het thema 'veiligheid of avontuur ' . Er worden vragen gesteld over wat je doet in je vrije tijd, de 
situatiee binnen het gezin en de buurt waarin je woont. De bedoeling is dat ik een aantal vragen stel waar jij 
eenn zo lang mogelijk antwoord op mag geven. Daarna zouden wij graag willen dat jij een korte enquête 
invultt over hetzelfde thema, maar met een aantal andere vragen. 

•• Anonieme verwerking van gegevens. Benadrukken vertrouwelijkheid gesprek ouder /kind; 

•• Vertrouwelijk gebruik cassetterecorder: ik zou dit gesprek, als jij dat goed vindt, graag op een cassettebandje 
willenn opnemen; 

•• Onderzoeksrapport: promotieonderzoek. 

Items : : 
VRIJEE TIJD: TIJDRUIMTEGEDRAG 
KanKan jij vertellen wat je in je vrije tijd doet? 

•• Wat (informeel/formeel; uitgaan; verplicht/niet verplicht) 

•• Waar (lokaal/bovenlokaal; privé-,publieke ruimte; route naar school; welke plekken) 

•• Met wie (vaste vriendenclub; begeleiding etc.) 

•• Wanneer (overdag/avond; door de week/weekend; frequent/incidenteel) 

•• Hoe (lopend; fiets; openbaar vervoer; auto) 

•• Uitgaan /feestjes 

•• Onveilige situaties: geweld, drank, drugs etc. 

BEELDENN VAN JONGEREN: RUIMTE, AVONTUUR EN VEILIGHEID 
WatWat vind je van je buurt (beschrijving)? Heb je wel eens situaties meegemaakt die je eng vond? (Vertel je dat aan je 
ouders?,..).ouders?,..). Zijn er plekken waar jij eigenlijk liever niet komt? Welke plekken vind jij juist spannend/leuk? 

•• Typering eigen buurt (grenzen eigen buurt) 

•• Leuke plekken en spannende plekken (soort; waarom; kenmerken: sociale+fysieke) 

•• Onveilige plekken eigen buurt (soort; waarom; kenmerken: sociale+fysieke) 

•• Veilige plekken eigen buurt (soort; waarom; kenmerken: sociale+fysieke) 

•• Leuke/spannende plekken elders o.a. centrum van Groningen (soort; waarom; kenmerken: 
sociale+fysieke) ) 

•• Onveilige plekken elders o.a centrum van Groningen (soort; waarom; kenmerken: sociale+fysieke) 

•• Veilige plekken elders o.a. centrum van Groningen (soort; waarom; kenmerken: sociale+fysieke) 

•• Laagdrempelige/hoogdrempelige voorzieningen (bijv, bezoek bioscoop of discotheek) 

•• Waarom (lokaal/bovenlokaal; tijdstip; soort activiteit; met wie; hoe) 
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•• Woonmilieu algemeen (stad/suburb/platteland): veilige/onveilige plaats voor jongeren om op te groeien 
(sociale+fysieke) ) 

•• Beelden van ouders: ruimte, avontuur en veiligheid 

RESTRICTIESS OUDERS; BESCHERMING EN BEGRENZING 
ZijnZijn er dingen die je wel graag zou willen doen - of anders zou willen doen - maar van je ouders niet mag doen? Kan je 
aangevenaangeven op welke manieren je ouders je beschermen voor onveilige situaties? 
•• Wat (informeel/formeel; uitgaan; verplicht/niet verplicht) 
•• Waar (lokaal/bovenlokaal; prive-,publieke ruimte; welke plekken) 
•• Met wie (vaste vriendenclub; begeleiding etc.) 
•• Wanneer (overdag/avond; door de week/weekend; frequent/incidenteel) 
•• Hoe (lopend; fiets; openbaar vervoer; auto) 
•• Andere voorzorgsmaatregelen als GSM, wapens, etc. 

INTERACTIEE JONGEREN EN OUDERS: HET ONDERHANDELINGSHUISHOUDEN 
KanKan je vertellen hoe het bij jullie thuis gaat als jij en je ouders van mening verschillen over wat jij wel en niet mag doen? 

•• Intensiteit conflict 
•• Strategieën ouders: controle en responsiviteit 
•• Strategieën jongeren ter vergroting van zelfstandige bewegingsvrijheid (o.a. fantaseren, censureren van 

informatiee die naar ouders gaat, manipuleren (afdwingen van goedkeuring) 
•• Heb je het idee dat je ouders jou zelfstandig vinden? 
•• Verschil in houding binnen gezin tussen partners (bezorgdheid+handelingen) 

Afsluitin gg gesprek : 
•• Heb je nog vragen of opmerkingen over dit interview? 
•• Toelichting schriftelijke vragenlijst; 
•• Bedankt voor je medewerking; 
•• Bioscoopbon. 
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Toplclljste nn Interview s ouder s 

Interviewschemaa ouders: 'veiligheid of zelfstandigheid', 1999. 

Nummerr respondent 
Datumm interview 
Tijdstipp aanvang 
Tijdstipp einde 
Geslacht t 
Plaats s 
Interviewer r 

Gesprekslntroductie : : 
•• Bij de inleiding van het gesprek moeten de volgende zaken onder de aandacht worden gebracht: 

•• Doel van het onderzoek: Onderzoek naar vrijetijdsgedrag van jongeren en de bezorgdheid van ouders over 
dee veiligheid. Beeld krijgen van wat ouders en jongeren van hun woonomgeving vinden en hoe de 
openbaree ruimte beter zou kunnen voldoen aan de wensen van ouders en jongeren; 

•• Verantwoordelijke instantie: Instituut voor Stedelijk Onderzoek en Ruimtelijk Beleid van de Universiteit van 
Amsterdam; ; 

•• Steekproef: respondent is één uit steekproef van 180 14-15 jarigen uit gemeente Groningen Leek en Marum; 

•• Duur interview, ongeveer anderhalfuur; 

•• Soort te verwachten vragen: het interview bestaat uit twee delen. Allereerst zou ik graag met u willen praten 
overr het thema 'veiligheid of zelfstandigheid'. Er worden vragen gesteld over eventuele bezorgdheid over 
dee veiligheid van uw kinderen, de situatie binnen het gezin en de buurt waarin u woont. De bedoeling van 
ditt interview is dat ik via het stellen van een beginvraag u uitnodig zo uitvoerig mogelijk te antwoorden. 
Vervolgenss zou ik u willen vragen een korte enquête over hetzelfde thema met een aantal aanvullende 
vragenn naar de huishoudenssituatie etc. in te vullen; 

•• Anonieme verwerking van gegevens. Benadrukken vertrouwelijkheid gesprek ouder /k ind; 

•• Vertrouwelijk gebruik cassetterecorder: ik zou dit gesprek, indien u daar geen bezwaar tegen maakt, graag op 
eenn cassettebandje willen opnemen; 

•• Onderzoeksrapport: promotieonderzoek. 

Items : : 
BEZORGDHEID D 

KuntKunt u beschrijven in hoeverre u bezorgd bent over de veiligheid van uw zoon /dochter? 

•• Aard van de bezorgdheid 

•• Intensiteit 

VRIJEE TIJD: TIJDRUIMTEGEDRAG 

KuntKunt u beschrijven hoe een week (afgelopen) van uw zoon/dochter eruit ziet? 

•• Wat (informeel/formeel; uitgaan; verplicht/niet verplicht) 

•• Waar (lokaal/bovenlokaal; privé-,publieke ruimte; route naar school; welke plekken) 

•• Met wie (vaste vriendenclub; begeleiding etc.) 

•• Wanneer (overdag/avond; door de week/weekend; frequent/incidenteel) 

•• Hoe (lopend; fiets; openbaar vervoer; auto) 

•• Uitgaan/feestjes 

BEELDENN VAN OUDERS: RUIMTE, VEILIGHEID EN AVONTUUR 
WatWat vindt u van uw buurt? (beschrijving). Waarom bent u hier komen wonen? 
WatWat zou u als veilige en wat zou u als onveilige omgevingen voor uw zoon /dochter typeren? 

•• Typering eigen buurt (grenzen eigen buurt) 

•• Typering eigen buurt voor zoon/dochter 

•• Woonmilieukeuze 

•• Onveilige plekken eigen buurt (soort; waarom; kenmerken: sociale+fysieke) 

•• Veilige plekken eigen buurt (soort; waarom; kenmerken: sociale+fysieke) 

•• Onveilige plekken elders o.a. centrum van Groningen (soort; waarom; kenmerken: sociale+fysieke) 
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•• Veilige plekken elders o.a. centrum van Groningen (soort; waarom; kenmerken: sociale+fysieke) 

•• Laagdrempelige/hoogdrempelige voorzieningen (bijv. bezoek bioscoop of discotheek) 

•• Waarom (lokaal/bovenlokaal; tijdstip; soort activiteit; met wie; hoe) 

•• Woonmilieu algemeen (stad /suburb /platteland): veilige/onveilige plaats voor kinderen om op te groeien 

(sociale+fysieke) ) 

•• Beelden van jongeren ruimte, avontuur en veiligheid 

BEELDD VAN OUDERS: JEUGDIDENTITEIT (SCHATJES/SCHURKEN) 
HeeftHeeft uw zoon /dochter wel eens onveilige situaties meegemaakt (geweld, drank, drugs, etc.)? In hoeverre vindt u uw 
zoonzoon /dochter zelfstandig genoeg om in zijn /haar vrije tijd activiteiten te ondernemen? 

•• Zelfstandigheid kind 

•• Onveilige situaties meegemaakt (deelgenomen aan): geweld, drank, drugs etc. 

•• Beeld van jongeren/jeugd in het algemeen 

RELATIEE TUSSEN BEELDVORMING ONVEILIGHEID EN FEITELIJK HANDELEN: BESCHERMING EN 

BEGRENZING G 
ZouZou u kunnen aangeven of en op welke manier u uw zoon/dochter beschermt voor onveilige situaties? 
Watt (informeel/formeel; uitgaan; verplicht/niet verplicht) 
Waarr (lokaal/bovenlokaal; privé-,publieke ruimte; route naar school; welke plekken) 
Mett wie (vaste/bepaalde vriendenclub; begeleiding etc.) 
Wanneerr (overdag/avond; door de week/weekend; frequent/incidenteel) 
Hoee (lopend; fiets; openbaar vervoer; auto) 
Anderee voorzorgsmaatregelen als GSM', wapens, etc. 

INTERACTIEE OUDERS EN JONGEREN: HET ONDERHANDELINGSHUISHOUDEN 
IsIs er wel eens sprake van onenigheid binnen het gezin over de dingen die uw zoon /dochter doet in zijn /haar vrije tijd? Kunt 
uu vertellen hoe het bij u thuis gaat als u en uw zoon /dochter van mening verschillen over wat hij /zij wel en niet mag doen? 

•• Intensiteit conflict 

•• Strategieën ouders: controle en responsiviteit 

•• Strategieën jongeren ter vergroting van zelfstandige bewegingsvrijheid; invloed van kind op beslissingen 

omtrentt bescherming en begrenzing. 

•• Belang afwegen thema onveiligheid: andere terreinen als bedtijd, tijd van thuiskomen, huiswerk, 

huishoudelijkk werk, roken, uiterlijk, geldbesteding, vriendkring, seksualiteit, gedrag 

•• Invloed sociale omgeving op beslissingen omtrent bescherming en beperking (waarden, normen in buurt en 

daarbuiten) ) 

SEKSEE EN LEEFTIJD 

IsIs naar uw idee sprake van een verschil tussen u en uw partner in bezorgdheid over de veiligheid van uw kind? 

•• Verschil in houding binnen gezin tussen partners (bezorgdheid + handelingen) 

•• Verschil bezorgdheid naar zoon/dochter (aard bezorgdheid + intensiteit) 

•• Verschil bezorgdheid naar leeftijd (aard bezorgdheid + intensiteit) 

Afsluitin gg gesprek : 
•• Heeft u nog vragen of opmerkingen in verband met dit interview? 

•• Toelichting schriftelijke vragenlijst; 

•• Hartelijk dank voor uw medewerking; 

•• Bioscoopbon. 
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Non-respon s s 

Inn totaal zijn op drie scholen enquêtes afgenomen. Op één van de drie scholen was het 

alleenn mogelijk ouders te benaderen uit de montessori-stroom. Ouders woonachtig in de 

stadd - waarvan de kinderen op het vmbo zaten - waren ondervertegenwoordigd in fase 1. 

Medee op basis daarvan is in fase 2 gekozen voor de selectie van respondenten op 

postcodeniveauu uit het bevolkingsregister. De non-respons in fase twee was aanzienlijk. 

Mett name in de Oosterparkwijk en de dorpen gaven veel ouders te kennen dat ze geen 

interessee hadden om mee te doen. De mate waarin er sprake is van selectieve respons is 

natuurlijkk altijd moeilijk te schatten. Wat betreft de afspiegeling van de respondenten op 

eenn aantal key-variabelen, sekse en sociaal-economsiche status heeft de steekproef geen 

duidelijkk afwijkende status. De evenredige verdeling van meisjes en jongens is nagestreefd. 

Hett opleidingsniveau van de ouders is een redelijke afspiegeling van de 

achtergrondkenmerkenn van de buurt (zie bijlage IV en hoofdstuk 4). 

Tabell  1 Non-respons fase 1 vragenlijsten en weekschema's 

School l 

Nienoordcollege e 
Augustinuscollege e 
Zernikecollege e 
Totaal l 

Aantal l 
jongeren n 

1899 (94%) 
500 (96%) 

2055 (92%) 
444(93%) ) 

Aantall leerlingen in 
klassen n 

~5B5" " 
52 2 

224 4 
478 8 

Aantall jongeren 
weekschema's s 

lê(lÖ%) ) 
300 (60%) 
455 (22%) 
911 (19%) 

Aantall benaderde 
ouders s 

3Ü2--

52 2 
40 0 

294 4 

Aantall ouders 

131(65%) ) 
400 (77%) 
177 (43%) 

1933 (66%)2«i 

Tabell  2 Non-respons fase 2 

Centrumm oosterpark DeWijert- Leek De dorpen 
Zuid d 

totaal l 

Non-respons s 

Benadering g 

Meewerken n 
Totaall benaderd 
Steekproef f 

Totaal l 
Geenn tijd 
Geenn interesse 
Verhinderd d 
Herhaaldelijkk niet thuis 

Telefonisch h 
Deur r 

lö ö 
4 4 
5 5 
. . 
1 1 

18 8 
3 3 

11 1 
21 1 
30 0 

26 6 
2 2 

24 4 
. . 
. . 

23 3 
13 3 
10 0 
26 6 
60 0 

7 7 
2 2 
4 4 
1 1 

14 4 
3 3 

10 0 
17 7 
30 0 

4 4 
2 2 
2 2 
. . 
. . 

14 4 
0 0 

10 0 
14 4 
30 0 

30 0 
6 6 

20 0 
3 3 
1 1 

38 8 
2 2 

10 0 
40 0 
60 0 

777 (6Ö%> 
16 6 
55 5 
4 4 
2 2 

107 7 
21 1 

511 (40%) 
128(100%) ) 

210 0 

Voorr herinneringsbrief N-170. N totaal wijkt enigszins af van het aantal respondenten waarmee de analyses 
zijnn gemaakt. Dit komt onder meer doordat de vragenlijst niet volledig was ingevuld. 
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Bijlagee III 
Data-analys e e 

Opp basis van de getranscribeerde interviews is een aantal kenmerken geconstrueerd dat 
gebruiktt is voor de analyses van het tijdruimtelijk handelen van jongeren in hoofdstuk 5 (en 
hoofdstukk 6 t /m 9). De werkwijze die is gevolgd is als volgt. Van elke activiteit is 
gecodeerdd 1. soort activiteit, 2. met wie en 3. waar (plaats) en 4. waar (schaal). Als een 
vann deze vier varieerde is de activiteit nogmaals als een nieuwe regel gecodeerd. Verder is 
err per activiteit (regel) de duur (globaal kort = half uur of korter; lang = langer dan half 
uur)) frequentie, de verplaatsingswijze en een aantal andere variabelen gecodeerd. Het 
schemaa in figuur 1 laat de verschillende gehanteerde categorieën zien. 

Dee gehanteerde analysemethode levert een een goede impressie op van de vrije tijd van 
verschillendee groepen jongeren. Omdat jongeren op de openvragen 1. 'wat doe jij in je 
vrijee tijd' en 2. 'kan je beschrijven hoe de afgelopen week er voor jou uitzag' hebben 
geantwoord,, is het geen exacte meting van de activiteiten en frequentie en tijdsduur. Een 
oververtegenwoordigingg van langdurige en 'uithuizige' activiteiten kan hiervan onder meer 
hett gevolg zijn. Voor een gedetailleerder beeld zou onderzoek door middel van een 
preciezee dagboekmethode of observaties uitgevoerd moeten worden. 

Voorr de samenstelling van de netwerkprofielen door middel van de CATPCA-analyse 
(SPSS)) is gebruik gemaakt van een geringer aantal variabelen. Deze variabelen hebben 
betrekkingg op de ruimtelijke oriëntaties van jongeren en hun zelfstandige 
bewegingsvrijheidd (zie hoofdstuk 5). De profielen zijn echter niet uitsluitend gebaseerd op 
dee uitkomsten van deze analyse, maar tevens geïnterpreteerd op basis van een analyse van 
dee verhalen van de jongeren. Een aantal variabelen dat daarbij gebruikt is, staat in figuur 1. 

Figuu rr  1 Kenmerken van het sociaalruimtelijk netwerk van jongeren 
VARIABEL EE CATEGORIEËN 

WAT T 
-Soor tt  activitei t -uitgaa n (dansen , drinken , kletsen) , 

-hange nn kletse n bi j elkaa r zijn , 
-culturel ee activiteite n (zoals lezen , tekenen , schrijven , 
muzie kk maken) , 
-sportiev ee activiteiten , 
-compute rr  en spel , 
-televisi ee en video , 
-winkelen , , 
-diere nn verzorge n en helpe n in bedrijf , 
-huishoudelijk ee taken , 
-huiswerk , , 
-baantje , , 
-overige n n 

-Diversitei tt  activiteitenpatroo n -aanta l verschillend e soorte n activiteite n 
-Georganiseer dd (afspraak ) nie t georganiseer d (spontaan ) -georganiseerd e activitei t 

•ongeorganiseerdee activiteit 
-Matee van organisatie -relatief georganiseerd 4 afspraken of meer 

-tussenn 2-3 georganiseerde activiteiten 
-relatieff veel spontane afspraken (max 1 georganiseerde 
activiteit) ) 

WIE E 
-Mett wie -«Heen 

-familie e 
-eenn of twee vriend(en)/vriendin(nen) 
-vriendengroep p 

-Differentiatiee in vriendschapsnetwerk in een week -relatief gedifferentieerd (min. 3 verschillende en per stuk 
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VARIABELE E CATEGORIEËN N 
min.. 2x genoemd) 
-weinigg gedifferentieerd (lof 2) 
-volwassenenn aanwezig 
-geenn volwassenen aanwezig 

-Toezichtt volwassenen (ouders, docent, jeugdleiders) 

WAAR R 
Soortt plaatsen282 

Schaall waarop activiteit plaatsvindt 

Gerichtheidd op stadscentrum Groningen 

Gerichtheidd op de eigen buurt 

Gerichtheidd op woonplaats 

Gerichtheidd op regio 

TIJD D 

-huis s 
-club b 
-disco,, cafe 
-bioscoop p 
-straat t 
-overigee gebouwen als school, bibliotheek 
-buurtt (incl. huis) 
-woonplaats s 
-regioo (ruim onderzoeksgebied) 
-bovenn regionaal 
-aantall activiteiten in stadscentrum als percentage van 
totaall aantal activiteiten 
-aantall activiteiten in de eigen buurt als percentage van 
totaall aantal activiteiten 
-aantall activiteiten in de woonplaats als percentage van 
totaall aantal activiteiten 
-aantall activiteiten in de regio als percentage van totaal 
aantall activiteiten 

Frequentiee uitgedrukt in aantal dagen per jaar en later 
gecategoriseerd d 

Duur r 

Wanneerr avond/dag 

Wanneerr weekend/week 

Avondactiviteitenn buitenshuis (aantal) 
MOBILITEIT T 
Vervoermiddel l 

-paarr keer per jaar, minder 1 keer p/m 
-maandelijkss (1 è 2 keer per maand) 
-wekelijkss (3 keer per maand - 2 keer per week) 
-33 è 4 wekelijks 
-55 wekelijks-dagelijks (dagelijks) 
-relatieff kort (korter dan half uur) 
-relatieff lang (half uur of langer) 
-avond d 
-avondd en dag 
-dag g 
-weekendd (vrijdag na school, zaterdag, zondag) 
-weekendd en door de week 
-doorr de week 
-N N 

Begeleiding g 

Beschermingg avondmobiliteit 

CONTEXT T 

-tee voet, skaten 
-fiets s 
-openbaarr vervoer 
-autoo of taxi 
-brommer r 
-volwassenen/ouder r 
-leeftijdgenoot t 
-alleen n 
-niett beschermd: te voet, fiets, brommer, alleen 
-tussengroep:: te voet, fiets, brommer met anderen samen 
off openbaar vervoer alleen 
-beschermd:: openbaar vervoer, auto of taxi, fiets, te voet, 
samenn met volwassenen 

Inkomenn huishouden na aftrek vaste lasten 

Beroepp ouder 

Opleidingg ouder 

Opleidingg kinderen 

-minderr dan 2500 gulden (Euro 1136) 
-2500-35000 gulden (Euro 1136-1591) 
-3500-45000 gulden (Euro 1591-2046) 
-meerr dan 4500 gulden per maand (Euro 2046 of meer) 
-elementairee beroepen, lagere beroepen 
-middelbaree beroepen 
-hogeree beroepen, wetenschappelijke beroepen 
-basisniveau u 
-mavo,, lbo 
-havo,, vwo, mbo 
-hbo,, wo 
-vmbo o 
-havo/vwo o 

Gebaseerdd op een fijnere categorisering. Huis (privé): binnenshuis gemeensch., binnenshuis eigen kamer, 
binnenshuiss bij anderen gemeensch., binnenshuis bij anderen eigen kamer, eigen jeugdhonk. Club (semi-privé): 
organisatiee sport hobbyclub vereniging, organisatie JOP. Disco (semi-openbaar): café, discotheek, coffeeshop. 
Bioscoopp (semi-openbaar). Overige gebouwen: snackbar (semi-openbaar), warenhuis (semi-openbaar), school, 
openbaree bibliotheek, theater, voetbalstadion. Straat (openbaar): straat steen (straat, plein, speelplek), straat 
winkels,, straat groen (park, weiland, bos). 
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VARIABL E E CATEGÖRIEE N N 
Seksee kinderen 

Opvoedingsstijl/interactiewijzee ouders en kinderen 

Woonomgeving g 

-jongen n 
-meisje e 
-variërendd tussen, autoritair/bevelstype, grenzenstellend 
responsief,, responsief afwezigheid grenzen, afwezigheid 
grenzenn en responsiviteit. 
-Binnenstadd Groningen 
-Oosterparkwijkk Groningen 
-Dee Wijert-Zuid Groningen 
-Leek/Tolbert t 
-Dee dorpen 

Tabell  1 Tweedimensionale CATPCA analyse van de sociaalruimtelijke netwerkprofielen (N=51) 
Verklaardee variantie (VAF) 

Dimensie e 
1 1 
2 2 
Totaal l 

Cronbach'ss Alpha 
.862 2 
.682 2 

.933(a) ) 

Multiplee Nominal 
Variables s 

.160 0 

.287 7 
.223(b) ) 

Nonn Multiple Variables s 
4.844 4 
2.438 8 
7.282 2 

Totaall (Eigenwaarde) 
5.004 4 
2.725 5 

7.506(c) ) 
aa Total Cronbach's Alpha is based on the total Eigenvalue. 
bb Mean over dimensions. 
cc Because there are Multiple Nominal variables, total Eigenvalue iss not the sum over dimensions. 

Tabell  2 Lading van variabelen in componenten 

STRAAT// Op straat, plein, park, etc. openbaar 
BUURT// Aandeel activiteiten in de buurt zonder huis 
DISCO// Discotheek, kroeg, etc. 
CLUB// In clubgebouw, semi-openbaar 
HUIS// In huis (eigen kamer, woonkamer, huis elders, etc.) 
AVOND// Activiteiten 's avonds 
MOBILITEIT// Aandeel verplaatsingen 
ORGANISATIE// Aandeel activiteiten georganiseerd op totaal 
BESCHERMDEE MOBILITEIT/ Aandeel activiteiten beschermd op alle avondactiviteiten 
AANWEZIGHEIDD VOLWASSENEN/ Aandeel activiteiten met toezicht volwassenen op geheel 
OPLEIDING// Opleiding kind vmbo en havo/vwo 
SEKSE// Sekse 
WOONMILIEU// Woonmilieu 
BOVENLOKAAL// Aandeel activiteiten bovenlokaal/bulten woonplaats 

Dimensies s 
1 1 

8.719 9 
9.650 0 
5.295 5 
4.992 2 

-10.535 5 
9.227 7 

10.558 8 
2.778 8 
-6.676 6 
-8.976 6 
-3.766 6 
-3.663 3 

2 2 
-6.4Ö8 8 

.196 6 
4.362 2 

11.772 2 
-4.587 7 
-5.429 9 
2.758 8 

12.997 7 
1.672 2 
4.275 5 
4.595 5 
6.300 0 

1.007 7 11.452 2 

Tabell  3 Lading van componenten op variabelen sociaalruimtelijke netwerkprofielen: 

analysee opgenomen 

— r r 
T552" " 
-2.273 3 
5.905 5 

-5.344 4 
-4.873 3 
6.182 2 
2.938 8 

.370 0 
-.821 1 

-7.307 7 
-3.589 9 
3.766 6 
8.898 8 

-3.271 1 
-3.103 3 

niett in CATPCA-

Dimenstes s 
2" " 

T39T T 
3.244 4 

.036 6 
1.367 7 
-.981 1 

3.035 5 
1.897 7 

-4.968 8 
1.646 6 
-1.972 2 
-1.475 5 
-3.434 4 
4.719 9 
-1.510 0 
-2.621 1 

INKOMEN(a)/lnkomenn ouders 
OPLEIDINGG OUDER(a)/ Opleidingsniveau ouder 
SPORT(a)// Sportieve activiteiten 
CULTUUR(a)// Culturele activiteiten 
TELEVISIE(a)// Televisie, video 
UITGAAN(a)// Uitgaan 
KLETSEN(a)// Kletsen, hangen, etc. 
COMPUTEREN(a)// Computeren en andere spelletjes 
WINKELEN(a)// Winkelen 
ALLEEN(a)// Alleen 
FAMILIE(a)// Met familie 
VRIENDD (lN)(a)/ Met vriend/vriendin (max. 2) 
'PEERS'(a)// Met leeftijgenotenengroep (min. 3) 
BlOSCOOP(a)// Bioscoop 
DIVERS(a)// Divesiteit soort activiteiten 
aa Supplementary variable {niet meegenomen in de CATPCA-analyse, alleen afgedrukt ter informatie). 
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Bijlagee IV 
Achtergrondkenmerke nn woonmilieu s 

Tabell  1 Gemiddeld besteedbaar inkomen per inwoner en huishouden per GSB wijk en gemeente283 

Öentrum m 
Oosterparkwijk k 
Nieuww Zuid particulier 
Gemeentee Groningen 
Gemeentee Leek 
Nederland d 

i9§ê ê 
tl. . 

iS.löö ö 
18.450 0 
26.450 0 
19.000 0 
18.800 0 
20.500 0 

Perr inwoner 

19988 fl. 

2Ö.9ÖÖ Ö 
17.800 0 
28.000 0 
20.500 0 
20.200 0 
22.000 0 

19988 E 

9.46Ó Ó 
8.080 0 

12.710 0 
9.300 0 
9.170 0 
9.980 0 

Per r 

19966 fl. 

35.4SÖ Ö 
32.700 0 
56.300 0 
39.750 0 
49.200 0 
49.400 0 

huishouden n 

19988 fl. 

37.100 0 
34.100 0 
59.500 0 
42.100 0 
52.000 0 
52.700 0 

19988 E 

16.840 0 
15.470 0 
27.000 0 
19.100 0 
23.600 0 
23.910 0 

Koopkracht t 
indexx 1998 

87,3 3 
75,8 8 

120,7 7 
88,2 2 

100 0 
Bron:: CBS regionaal inkomensonderzoek (RIO) in: Bureau Statistiek (2001) 

Tabell  2 Opleidingsniveau in procenten per GSB wijk, 1996,1998, 2000284 

Centrum m 
Oosterparkwijk k 
Nieuw-zuidd particulier 
Gemeentee groningen 
Gemeentee leek 

- ^ 5 3 5 5 
Lagerr Middelbaar 

16 6 
47 7 
23 3 
34 4 

--

42 2 
31 1 
25 5 
35 5 

--

Hoger r 

40 0 
22 2 
52 2 
31 1 

--

1998 8 
Lager r 

iö ö 
36 6 
17 7 
29 9 

--

Middelbaar r 
48 8 
36 6 
31 1 
37 7 

--

Hoger r 

43 3 
28 8 
53 3 
33 3 

--

2ÓÓÖ Ö 
Lager r 

8 8 
42 2 
12 2 
26 6 

Middelbaar r 
36 6 
29 9 
34 4 
37 7 

Hoger r 
56 6 
30 0 
54 4 
37 7 

Bron:: Bureau Onderzoek Sozawe, leefbaarheidsonderzoek in: Bureau Statistiek 2000 en Bureau Statistiek 2 0 0 1 

Tabell  3 Ervaring van onveiligheid en overlast per GSB wijk in Groningen (percentages)285 

Onveiligg voelen' 

Centrum m 
Oosterpark k 
Nieuww Zuid particulier 
Gemeentee Groningen 

1555" " 
— ? 5 --

35 5 
23 3 
32 2 

28 8 
17 7 
27 7 

~5oW W 
~W ~W 
29 9 
10 0 
28 8 

1555" " 

19 9 
1 1 

14 4 

Drugsoverlastt Overlast van groepen jongeren 
19588 2ÓÓÖ 1996 1998 5ÜÖ0~ 

"53" " 
16 6 
1 1 

15 5 

19 9 
2 2 

15 5 

18 8 
4 4 

14 4 
Bron:: Bureau Onderzoek/Sozawe, 1999a, 1999b, 1999c (Leefbaarheidsmonitor); Bureau Statistiek 2000; Bureau 
Statistiek,, 2 0 0 1 . 

T T T 
17 7 
5 5 

14 4 

Tabell  4 Verkeersongevallen en aangiften van woninginbraken, vandalisme en geweldsdelicten per 
GSBB wijk en gemeenten286 

Inwonerss Verkeersongevallen»" Diefstal af/ui t Vandalisme/overlast aeweld d 

Centrum m 
Oosterparkwijk k 
Nieuww zuid particulier 
Gemeentee Groningen 
Gemeentee Leek288 

19988 1998 ' 
14.07 99 ~ 
10.03 4 4 
12.99 8 8 

168.75 3 3 
18.63 33 36 0 

"Ï9 W W 
wonin g g 

2ÖÖÖÖ 1Ö9 8 199 9 2ÓÓÖ 199 8 199 9 
116^ ^ 
117 7 
129 9 
118 8 
409 9 

Tig " " 
113 3 
116 6 
118 8 
355 5 

2488 26 4 
2111 16 6 
1699 13 6 

2.81 00 2.27 9 

"35 T T 
170 0 
85 5 

20000 199 8 199 9 2ÖÓÓ 
~3IB " " "5E" " 

157 7 
110 0 

-- 2.282 2.327 
28 8 

55 5 
21 1 

894 4 
43 3 

3W W 
75 5 
22 2 

978 8 
46 6 

Bronnen:: Regiopolitie Groningen-Haren in: Bureau Statistiek 2000 en Bureau Statistiek, 2 0 0 1 ; Bureau Onderzoek, 1999a; 
1999b;; 199c; Regiopolitie Groningen, basiseenheid Leek in: Gemeente Leek (2002). 

Besteedbaarr inkomen is het bruto inkomen uit arbeid, onderneming, vermogen en ontvangen overdrachten 
verminderdd met premies soicale zekerheid, loon-, inkomsten- en vermogensbelasting en andere betaalde 
overdrachtenn (o.a. premies ziektekosten en alimentatie voor ex-partners) (Bureau Statistiek, 2000, p. 149). 

Opleidingsniveauu betreft de hoogstgenoten opleiding van de betreffende persoon: lager = basisonderwijs, 
MAVOO of VBO, middelbaar = HAVO, VWO, of MBO, hoger = HBO of WO (Bureau Statistiek 2000 p 
152). . 

GSBB wijkindeling. 
3866 - = onbekend. (Groningen telt in 2001 174.324 invwoners. Leek telt in 200114.496 inwoners). 
2877 Index 1996=100. 

Betreftt gemeente Leek inclusief andere dorpen. Voor Groningen geldt per GSB-wijk. 
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Bijlagee V 
Ontmoetingsplekken 289 9 

Tabell  1 Ontmoetingsplekken van jongeren (N=489) 

Eigenn kame r 
Woonkame r r 
Eigenn kame r vriend/vriendi n 
Woonkame rr  vriend/vriendi n 
Sport -- of hobbyclub/verenigin g 
Jeugdsoos/-honk ,, JOP 
Straat ,, veldje , park , etc . 
Speelplek ,, speeltui n 
Café,, discotheek , etc . 
Bi jj  schoo l 
Winkelcentru m m 

Ja a 
N N 

2§ö ö 
220 0 
301 1 
238 8 
212 2 

72 2 
151 1 
27 7 

137 7 
350 0 
122 2 

% % 
59 9 
45 5 
62 2 
49 9 
43 3 
15 5 
31 1 
5,5 5 
28 8 
72 2 
25 5 

Nee e 
N N 

198 8 
268 8 
187 7 
250 0 
276 6 
416 6 
337 7 
461 1 
351 1 
138 8 
366 6 

% % 
41 1 
55 5 
38 8 
51 1 
57 7 
85 5 
69 9 

94,5 5 
72 2 
28 8 
75 5 

Totaa l l 

N N 
488 8 
488 8 
488 8 
488 8 
488 8 
488 8 
488 8 
488 8 
488 8 
488 8 
488 8 

% % 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 

Tabell  2 Ontmoetingsplekken van jongeren naar sekse kind (N=489) 

Eigenn kame r 
Woonkame r r 
Eigenn kame r vriend/vriendi n 
Woonkame rr  vriend/vriendi n 
Sport -- of hobbyclub/verenigin g 
Jeugdsoos/-honk ,, JOP 
Straat ,, veldje , park , etc . 
Speelplek ,, speeltui n 
Café,, discotheek , etc . 
Bi jj  schoo l 
Winkelcentru m m 

Jonge n n 
N N 

Ü4 4 
103 3 
123 3 
112 2 
96 6 
31 1 
82 2 
15 5 
58 8 

151 1 
49 9 

% % 
51 1 
46 6 
55 5 
50 0 
43 3 
14 4 
37 7 

7 7 
26 6 
67 7 
22 2 

Meisj e e 
N N 

175 5 
115 5 
178 8 
126 6 
116 6 
41 1 
69 9 
12 2 
79 9 

199 9 
73 3 

% % 
6? ? 
44 4 
68 8 
48 8 
44 4 
16 6 
26 6 

5 5 
30 0 
76 6 
28 8 

Totaa l l 
N N 

289 9 
218 8 
301 1 
238 8 
212 2 

72 2 
151 1 

27 7 
137 7 
350 0 
122 2 

% % 
45 5 

49 9 
44 4 
15 5 

3 1 * * * 
6 6 

28 8 
7 2 * * * 

25 5 

Tabell  3 Ontmoetingsplekken van jongeren naar opleiding kind (NMSÏ))290 

Eigenn kame r 
Woonkame r r 
Eigenn kame r vriend/vriendi n 
Woonkame rr  vriend/vriendi n 
Sport -- of hobbyclub/verenigin g 
Jeugdsoos/-honk ,, JOP 
Straat ,, veldje , park , etc . 
Speelplek ,, speeltui n 
Café,, discotheek , etc . 
Bijj  schoo l 
Winkelcentru m m 

Vmbo o 
N N 

9ë ë 
75 5 

104 4 
87 7 
72 2 
29 9 
66 6 
15 5 
67 7 

115 5 
49 9 

% % 
52 2 
40 0 
56 6 
47 7 
39 9 
16 6 
36 6 

8 8 
36 6 
62 2 
26 6 

Havo/vw o o 
N N 

153 3 
145 5 
197 7 
151 1 
140 0 
43 3 
85 5 
12 2 
70 0 

235 5 
73 3 

% % 
64 4 
48 8 
65 5 
50 0 
47 7 
14 4 
28 8 

4 4 
23 3 
78 8 
24 4 

Totaa l l 

N N 
28d d 
220 0 
301 1 
238 8 
212 2 

72 2 
151 1 
27 7 

137 7 
350 0 
122 2 

% % 
5 9 * * * * * 

45* * 
6 2 * * * 

49 9 
44* * 

15 5 
3 1 * * 

6* * 

25 5 

2899 Aantal/percentage jongeren dat aangeeft een bepaalde plaats te gebruiken als plek om vrienden te 
ontmoeten.. Chi-kwadraat: * p>.05<.l; ** p<.05 >.01; *** p< .01 >.005; **** p<.005>.001; ***** 
p<.001. . 

Interpretatievoorbeeld:: van de jongeren die naar het vmbo gaan geeft 52 procent aan dat dee eigen kamer als 
ontmoetingsplekk fungeert en geeft 48 procent aan dat dit niet het geval is. 
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Tabell  4 Ontmoetingsplekken van jongeren naar opleidingsniveau ouder (N=240) 

Eigenn kamer 
Woonkamer r 
Eigenn kamer vriend/vriendin 
Woonkamerr vriend/vriendin 
Sport-- of hobbyclub/vereniging 
Jeugdsoos/honk,, JOP 
Straat,, veldje, park, etc. 
Speelplek,, speeltuin 
Café,, discotheek, etc. 
Bijj school 
Winkelcentrum m 

Basisniveau/lbo/ / 
mavo o 

N N 
37 7 
25 5 
42 2 
32 2 
22 2 
10 0 
21 1 

3 3 
15 5 
46 6 
16 6 

% % 
54 4 
37 7 
62 2 
47 7 
32 2 
15 5 
31 1 

4 4 
22 2 
68 8 
24 4 

Havo/vwo/mbo o 

N N 
3d d 
38 8 
41 1 
39 9 
38 8 
13 3 
26 6 

8 8 
20 0 
54 4 
26 6 

% % 
54 4 
53 3 
57 7 
54 4 
53 3 
18 8 
36 6 
11 1 
28 8 
75 5 
36 6 

N N 
55 5 
31 1 
55 5 
39 9 
41 1 
12 2 
25 5 

4 4 
28 8 
75 5 
20 0 

Hbo/wo o 

% % 
êl l 
34 4 
61 1 
43 3 
46 6 
13 3 
28 8 
4 4 

31 1 
83 3 
22 2 

N N 
131 1 
94 4 

138 8 
110 0 
101 1 
35 5 
72 2 
15 5 
63 3 

175 5 
62 2 

Totaal l 

% % 
57 7 

4 1 * * * 
60 0 
48 8 

44* * * 
15 5 
31 1 

7 7 
27 7 

76* * 
27 7 

Tabell  5 Ontmoetingsplekken van jongeren naar woonmilieu (N=489) 

Eigenn kamer291 

Woonkamer r 
Eigenn kamer vriend/vriendin 
Woonkamerr vriend/vriendin 
Sport-- of hobbyclub/vereniging 
Jeugdsoos/-honk,, JOP 
Straat,, veldje, park, 2!"etc. 
Speelplek,, speeltuin 
Café,, discotheek, etc. 
Bijj school 
Winkelcentrum m 

N N 
61 1 
39 9 
56 6 
42 2 
35 5 

5 5 
31 1 

5 5 
19 9 
62 2 
24 4 

Stedelijk k 

% % 
69 9 
44 4 
64 4 
48 8 
40 0 

6 6 
35 5 

6 6 
22 2 
71 1 
27 7 

PI. . 
N N 

121 1 
95 5 

131 1 
101 1 
95 5 
29 9 
58 8 
11 1 
60 0 

159 9 
59 9 

Suburb b 

*> > 
58 8 
45 5 
63 3 
48 8 
45 5 
14 4 
28 8 

5 5 
29 9 
76 6 
28 8 

Platteland d 
N N 

91 1 
70 0 
94 4 
78 8 
69 9 
32 2 
45 5 

7 7 
40 0 

105 5 
29 9 

% % 
5d d 
46 6 
61 1 
51 1 
45 5 
21 1 
29 9 

5 5 
26 6 
68 8 
19 9 

Kl l 
2?3 3 
204 4 
281 1 
221 1 
199 9 

66 6 
134 4 
23 3 

119 9 
326 6 
112 2 

Totaal l 

fc fc 
60 0 
45 5 
61 1 
49 9 
44 4 

1 5 * * * * * 
30 0 

5 5 
26 6 
72 2 
25 5 

Gecontroleerdd voor de sociaal-economische achtergrond blijkt de relatie voor hogere klassen significant: 
'havo/vwo-leerlingen'' en 'hbo/wo' opleiding ouder. 

Verschill tussen stedelijke woonmilieu en de andere geldt alleen voor lagere sociaal-economische milieus. Bij 
hogeree sociaal-economische milieus is de relatie eerder omgekeerd zichtbaar. 

430 0 



BIJLAGEN N 

Bijlagee VI 
Begeleidin gg 's avonds 293 

Tabell  1 Halen en brengen met de auto in de avonduren (N-

N N 
'ss Avonds met de auto naar club 69 
'ss Avonds met de auto naar feestje 109 
'ss Avonds met de auto naar disco 52 

Ja a 

% % 
21 1 
31 1 
25 5 

=489) ) 

N N 
256 6 
245 5 
156 6 

Nee e 

% % 
79 9 
69 9 
75 5 

N N 
325 5 
354 4 
208 8 

Totaal l 

% % 
löö ö 
100 0 
100 0 

Tabell  2 Verschillen tussen jongens en meiden in het halen en brengen met de auto in de avonduren 
(N=489) ) 

'ss Avonds met de auto naar club**** 

'ss Avonds met de auto naar feestje***** 

'ss Avonds met de auto naar disco***** 

Jongen n 
Meisje e 
Totaal l 
Jongen n 
Meisje e 
Totaal l 
Jongen n 
Meisje e 
Totaal l 

N N 
22 2 
47 7 
69 9 
27 7 
82 2 

109 9 
10 0 
42 2 
52 2 

" T a a 
% % 

15 5 
27 7 
21 1 
18 8 
41 1 
31 1 
11 1 
35 5 
25 5 

u u 
129 9 
126 6 
255 5 
127 7 
117 7 
244 4 

78 8 
77 7 

155 5 

Nee e 
% % 

85 5 
73 3 
79 9 
83 3 
59 9 
69 9 
89 9 
65 5 
75 5 

N N 
151 1 
173 3 
324 4 
154 4 
199 9 
353 3 

88 8 
119 9 
207 7 

Totaal l 
% % 

lóó ó 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 

Tabell  3 Verschillen tussen vmbo- en havo/vwo-leerlingen in het halen en brengen met de auto in de 
avondurenn (N=489) 

Jaa Nee Totaal 

'ss Avonds met de auto naar club 

'ss Avonds met de auto naar feestje***** 

'ss Avonds met de auto naar disco 

Vmbo o 
Havo/vwo o 
Totaal l 
Vmbo o 
Havo/vwo o 
Totaal l 
Vmbo o 
Havo/vwo o 
Totaal l 

N N 
27 7 
42 2 
69 9 
15 5 
94 4 

109 9 
24 4 
28 8 
52 2 

% % 
25,5 5 
19,5 5 

21 1 
12 2 
41 1 
31 1 
28 8 
23 3 
25 5 

N N 
83 3 

173 3 
256 6 
107 7 
137 7 
244 4 

63 3 
93 3 

156 6 

& & 
75,5 5 
80,5 5 

79 9 
88 8 
59 9 
69 9 
72 2 
77 7 
75 5 

N N 

l ló ó 
215 5 
325 5 
122 2 
231 1 
353 3 

87 7 
121 1 
208 8 

<K <K 

löö ö 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 

2933 Betreft jongeren die wel eens 's avonds naar vrijetijdsclub, feestje en/of disco gaan en aangeven de laatste 
keerr met de auto te zijn gegaan. Chi-kwadraat toets: *p>.05<.l ; ** p<.05 >.01; *** p< .01 >.005; **** 
p<.00S>.001;; ***** p<.001. 
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Tabell  4 Verschillen tussen vmbo- en havo/vwo-leerlingen in halen en brengen van en naar een 
feestjee met de auto in de avonduren naar woonmilieu (N=489) 

Woonmilieu u 

Stedelijk k 

PI.. suburb***** 

Platteland***** * 

Mett auto naar feest 

Totaal l 

Mett auto naar feest 

Total l 

Mett auto naar feest 

Totaal l 

Nee e 

Ja a 

Ja a 

Nee e 

Opleidingg kind 
Vmbo o Havo/vwo o 

Totaal l 

N N 
% % 
N N 
% % 
N N 
% % 
N N 
% % 
N N 
% % 
N N 
% % 
N N 
% % 
N N 
% % 
N N 
% % 

5 5 
22,7 7 

17 7 
77,3 3 

22 2 
100 0 

5 5 
10,6 6 

42 2 
89,4 4 

47 7 
100 0 

4 4 
11,8 8 

30 0 
88,2 2 

34 4 
100 0 

ié é 
41,0 0 

23 3 
59,0 0 

39 9 
100 0 
41 1 

39,8 8 
62 2 

60,2 2 
103 3 
100 0 
35 5 

44,3 3 
44 4 

55,7 7 
79 9 

100 0 

21 1 
34,4 4 

40 0 
65,6 6 

61 1 
100 0 
46 6 

30,7 7 
104 4 

69,3 3 
150 0 
100 0 
39 9 

34,5 5 
74 4 

65,5 5 
113 3 
100 0 

Tabell  5 Verschillen in het halen en brengen met de auto in de avonduren naar opleidingsniveau van 
dee ouder (N=240) 

Jaa Nee Totaal 

'ss Avonds met de auto naar club 

'ss Avonds met de auto naar feestje 

'ss Avonds met de auto naar disco 

Basisn./lbo/mavo o 
Havo/vwo/mbo o 
Hbo/wo o 
Totaal l 
Basisn./lbo/mavo o 
Havo/vwo/mbo o 
Hbo/wo o 
Totaal l 
Basisn./lbo/mavo o 
Havo/vwo/mbo o 
Hbo/wo o 
Totaal l 

N N 
8 8 

12 2 
10 0 
30 0 
15 5 
18 8 
32 2 
65 5 

8 8 
9 9 

10 0 
49 9 

% % 
1? ? 
21 1 
15 5 
18 8 
31 1 
36 6 
46 6 
39 9 
25 5 
27 7 
27 7 
26 6 

N N 
38 8 
45 5 
55 5 

138 8 
33 3 
32 2 
38 8 

103 3 
24 4 
24 4 
27 7 

142 2 

% % 
83 3 
79 9 
85 5 
82 2 
69 9 
64 4 
54 4 
61 1 
75 5 
73 3 
73 3 
74 4 

N N 
46 6 
57 7 
65 5 

168 8 
48 8 
50 0 
70 0 

168 8 
32 2 
33 3 
37 7 

191 1 

& & 
löó ó 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 

Tabell  6 Verschillen tussen woonmilieus in het halen en brengen met de auto in de avonduren 
(N=489) ) 

'ss Avonds met de auto naar c lub**** 

'ss Avonds met de auto naar feestje 

'ss Avonds met de auto naar disco 

Stedelijk k 
PI.. Suburb 
Platteland d 
Totaal l 
Stedelijk k 
PI.. Suburb 
Platteland d 
Totaal l 
Stedelijk k 
PI.. Suburb 
Platteland d 
Totaal l 

N N 
8 8 

21 1 
34 4 
63 3 
21 1 
46 6 
39 9 

106 6 
6 6 

20 0 
23 3 
49 9 

Ja a 
% % 

IS S 
14 4 
32 2 
21 1 
34 4 
31 1 

34,5 5 
33 3 
24 4 
21 1 
32 2 
26 6 

N N 
44 4 

127 7 
72 2 

243 3 
41 1 

104 4 
74 4 

219 9 
19 9 
74 4 
49 9 

142 2 

Nee e 
% % 

85 5 
86 6 
68 8 
79 9 
66 6 
69 9 

65,5 5 
67 7 
76 6 
79 9 
68 8 
74 4 

N N 
52 2 

148 8 
106 6 
306 6 

62 2 
150 0 
113 3 
325 5 

25 5 
94 4 
72 2 

191 1 

Totaal l 
% % 

ióó ó 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
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Bijlagee VII 
Risicogedra gg en risicosituaties 294 

Tabell  1 Risicogedrag en risicosituaties van kinderen volgens de ouders (N=240) 
Dee afgelopen 12 maanden: Nee Weet niet Ja Totaal 

Kindd lastiggevallen door vreemde man of vrouw 
Kindd lastiggevallen, gepest door een leeftijdgenoot 
Kindd door iemand geslagen, of verwond geraakt 
Kindd muren, bushalte en dergelijke beklad 
Kindd soft drugs gebruikt 
Kindd deelgenomen aan een vechtpartij 
Kindd opzettelijk iets op straat vernield 
Kindd opzettelijk mensen lastiggevallen 

N N 
lö ê ê 
121 1 
185 5 
217 7 
224 4 
204 4 
201 1 
215 5 

'4 4 4 
83 3 
52 2 
82 2 
92 2 
95 5 
86 6 
85 5 
91 1 

N N 
15 5 
25 5 
6 6 

17 7 
6 6 

17 7 
31 1 
17 7 

11 % 

7 7 
11 1 
3 3 
7 7 
3 3 
7 7 

13 3 
7 7 

N N 
24 4 
85 5 
34 4 
3 3 
7 7 

15 5 
4 4 
4 4 

% % 
i i i 
37 7 
15 5 
1% % 
3% % 
6% % 
2% % 
2% % 

N N 
225 5 
231 1 
225 5 
220 0 
237 7 
236 6 
236 6 
236 6 

''  % 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 

Tabell  2 Risicogedrag en risicosituaties volgens de jongeren (N=489) 
Oee afgelopen 12 maanden: 22 keer of vaker 

RR %~ 
5T T 

Totaal l 
% % 

•në ë 

Eenn vechtpartij(tje) gezien 
Gezienn dat mensen drugs gebruikten 
Lastiggevallenn door vreemde man of vrouw 
Lastiggevallen,, gepest door een leeftijdgenoot 
Doorr iemand geslagen, of verwond geraakt 
Muren,, bushalte en dergelijke beklad 
Omm geld gegokt (spelen op fruitmachines, etc.) 
Zelff soft drugs gebruikt (hasj, marihuana, etc.) 
Zelff andere drugs gebruikt (XTC, etc.) 
Zelff deelgenomen aan een vechtpartij 
66 of meer glazen alcoholische dranken op een dag 
gedronken n 
Ietss uit een winkel meegenomen zonder te betalen 
Opzettelijkk iets op straat vernield 
Mensenn lastiggevallen 
Sigaret(ten)) gerookt 

" " F T T 
" B S " " 
162 2 
333 3 
263 3 
366 6 
401 1 
381 1 
374 4 
473 3 
354 4 

266 6 

375 5 
390 0 
401 1 
129 9 

"TT T 
15" " 
34 4 
68 8 
54 4 
76 6 
83 3 
78 8 
77 7 
97 7 
73 3 

555 5 9 

77 7 
80 0 
83 3 
51 1 

TBT" " 
90 0 
96 6 

125 5 
76 6 
43 3 
48 8 
33 3 
10 0 
71 1 

lkee r r 

K" " 

68 8 
43 3 
39 9 
20 0 

"3 T T 
19 9 
20 0 
26 6 
16 6 
9 9 
9 9 
7 7 
2 2 

15 5 

12 2 

14 4 
9 9 
8 8 
8 8 

1W 1W 
232 2 
60 0 

101 1 
42 2 
40 0 
59 9 
77 7 
5 5 

62 2 

162 2 

45 5 
54 4 
46 6 

105 5 

48 8 
12 2 
21 1 
9 9 
8 8 

12 2 
16 6 
1 1 

13 3 

9 9 
11 1 
10 0 
41 1 

-333 --
484 4 
489 9 
489 9 
484 4 
484 4 
488 8 
484 4 
488 8 
487 7 

333 48 7 

488 8 
487 7 
486 6 
254 4 

TÜ5" " 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 

100 0 

100 0 
100 0 
100 0 
100 0 

2944 Gebaseerd op Chi Kwadraat: * p>.05< 1; ** p<.0S >.01; *** p< .01 >.00S; **** p<.00S>.001; ***** 

p<.001. . 
Cursief:: ook in enquête onder ouders gevraagd. Percentages zijn afgerond op hele getallen. 'Sigaretten gerookt' 
iss alleen gevraagd op het Zernikecollege (T ronde) en in de 2e ronde. Alleen die indicatoren van risicogedrag en 
risicosituatiess zijn opgenomen die interessante verschillen laten zien met de 'kruisvariabelen' en voldoende 
eenhedenn hebben. De relaties afgebeeld in de tabellen laten zo nu en dan een sterker beeld of engszins ander 
beeldd zien als er gecontroleerd wordt voor de invloed van derde variabelen. Het voert te ver om deze nuances 
inn deze bijlage op te nemen. Voor een aantal nuances verwijs ik naar de hoofdstukken 5 tot en met 9. 
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Tabell  3 Schatjes of schurken? Genderspecifieke beelden van ouders (N=240) 

Dee afgelopen 12 maanden: : Neee Weet niet Ja a Totaal l 

N N %% N 
Kindd lastiggevallen door vreemde man of vrouw* 

Kindd lastiggevallen door een leeftijdgenoot* 

Kindd door iemand geslagen of verwond*** 

Kindd muren, bushalte en dergelijke beklad* 

Kindd soft drugs gebruikt" 

Kindd deelgenomen aan een vechtpartij** 

Kindd opzettelijk iets op straat vernield***** 

Kindd opzettelijk mensen lastiggevallen" 

Zoon n 
Dochter r 
Totaal l 
Zoon n 
Dochter r 
totaal l 
Zoon n 
Dochter r 
Totaal l 
Zoon n 
Dochter r 
Totaal l 
Zoon n 
Dochter r 
Totaal l 
Zoon n 
Dochter r 
Totaal l 
Zoon n 
Dochter r 
Totaal l 
Zoon n 
Dochter r 
Totaal l 

85 5 
91 1 

176 6 
45 5 
69 9 

114 4 
71 1 

103 3 
174 4 
92 2 

113 3 
205 5 
101 1 
113 3 
214 4 
82 2 

110 0 
192 2 
79 9 

110 0 
189 9 
90 0 

113 3 
203 3 

78 8 
833 15 
444 14 
599 10 
522 24 
72 2 
90 0 
82 2 

~s—r r 
88 17 
77 22 

144 43 
99 38 

111 81 
44 23 

899 10 
933 7 
911 17 
96 6 
93 3 
94 4 

2 2 
3 3 

10 0 
6 6 
7 7 
2 2 
5 5 
4 4 

10 0 
33 3 
2 2 
1 1 
3 3 
2 2 
3 3 
5 5 

799 11 
922 6 
866 17 
766 21 
922 10 
844 31 
877 12 
944 5 
911 17 

111 11 
55 4 
88 15 

200 4 
8 8 

14 4 
12 2 
4 4 
7 7 

5^ ^ 
15 5 
10 0 
42 2 
33 3 
37 7 
24 4 
9 9 

16 6 
2 2 
1 1 
1 1 
2 2 
3 3 
2 2 

11 1 
3 3 
7 7 
4 4 

2 2 
2 2 
2 2 
2 2 

NN % 
966 1ÖÓ 

1177 100 
2133 100 
1022 100 
1177 100 
2199 100 
988 100 

1155 100 
2133 100 
1044 10 0 
1211 10 0 
2255 10 0 
1055 10 0 
1222 100 
2277 100 
1044 100 
1200 100 
2244 100 
1044 100 
1200 100 
2244 100 
1044 100 
1200 100 
2244 100 

AMeerr dan 20% heeft een verwachte celwaarde kleiner dan vijf. 

Tabell  4 Risicogedragen risicosituaties naar opleiding, volgens jongeren {N=489) 

Dee afgelopen 12 maanden: Nee e 11 keer 22 keer of 
vaker r 

rötaaT T 

Vmbo o 
Havo/vw o o 
Totaa l l 
Vmbo o 
Havo/vw o o 
Totaa l l 
Vmbo o 
Havo/vw o o 
Totaa l l 
Vmbo o 
Havo/vw o o 
Totaa l l 
Vmbo o 
Havo/vw o o 
Totaa l l 
Vmbo o 
Havo/vw o o 
Totaa l l 
Vmbo o 
Havo/vw o o 
Totaa l l 
Vmbo o 
Havo/vw o o 
Totaa l l 

N N 
142 2 
258 8 
400 0 
119 9 
234 4 
353 3 
131 1 
243 3 
374 4 
81 1 

184 4 
265 5 
136 6 
253 3 
389 9 
143 3 
257 7 
400 0 
91 1 

184 4 
275 5 
44 4 
84 4 

128 8 

% % 
?6 6 
87 7 
83 3 
64 4 
78 8 
73 3 
70 0 
81 1 
77 7 
43 3 
62 2 
55 5 
73 3 
84 4 
80 0 
77 7 
86 6 
83 3 
49 9 
62 2 
57 7 
42 2 
57 7 
51 1 

N N 
23 3 
20 0 
43 3 
30 0 
41 1 
71 1 
36 6 
32 2 
68 8 
28 8 
31 1 
59 9 
17 7 
26 6 
43 3 
16 6 
23 3 
39 9 
39 9 
66 6 

105 5 
11 1 
9 9 

20 0 

% % 
12 2 
7 7 
9 9 

16 6 
14 4 
15 5 
19 9 
11 1 
14 4 
15 5 
10 0 
12 2 
9 9 
9 9 
9 9 
9 9 
8 8 
8 8 

21 1 
22 2 
22 2 
11 1 
6 6 
8 8 

N N 
21 1 
19 9 
40 0 
38 8 
24 4 
62 2 
20 0 
25 5 
45 5 
78 8 
84 4 

162 2 
33 3 
21 1 
54 4 
26 6 
20 0 
46 6 
57 7 
49 9 

106 6 
50 0 
55 5 

105 5 

% % 
11 1 
6 6 
8 8 

20 0 
8 8 

13 3 
11 1 
8 8 
9 9 

42 2 
28 8 
33 3 
18 8 
7 7 

11 1 
14 4 
7 7 

10 0 
31 1 
16 6 
22 2 
48 8 
37 7 
42 2 

N N 
186 6 
297 7 
483 3 
187 7 
299 9 
486 6 
187 7 
300 0 
487 7 
187 7 
299 9 
486 6 
186 6 
300 0 
486 6 
185 5 
300 0 
485 5 
187 7 
299 9 
486 6 
105 5 
148 8 
253 3 

% % 
iö ö ö 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 

Muren,, bushalte en dergelijke beklad**** 

Kindd deelgenomen aan een vechtpartij***** 

Ietss uit winkel meegenomen zonder te betalen*** 

66 of meer glazen alcohol***** 

Ietss op straat vernield**** 

Mensenn lastiggevallen** 

Leeftijdgenoott gepest***** 

Sigaret(ten)) gerookt** 
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Tabell 5 Risicogedragen risicosituaties naar sekse, volgens jongeren (N=489) 
Nee e Totaa l l Dee afgelope n 1 2 maanden : TTe TTe 

"T T T 
•35 " " 

~56~ ~ 
TT T 

-~ RR 95 " 
544 2 4 
977 3 7 

1511 3 1 
411 1 8 
555 2 1 
966 2 0 
422 1 9 
333 1 3 
755 1 6 

22 kee r  o f 
vake r r 

"T T T 
1 3 5 " " 
111 1 
247 7 

13 3 
46 6 
59 9 
23 3 
19 9 
42 2 
38 8 
20 0 
58 8 
43 3 
18 8 
61 1 
85 5 
75 5 

160 0 
27 7 
19 9 
46 6 

i r r 
"67 T T 
42 2 
51 1 
6 6 

18 8 
12 2 
10 0 
7 7 
9 9 

17 7 
8 8 

12 2 
19 9 
7 7 

13 3 
38 8 
29 9 
33 3 
12 2 
7 7 

10 0 

NN % 
2255 iÖ O 
2622 10 0 
4877 10 0 
2255 10 0 
2622 10 0 
4877 10 0 
2233 10 0 
2599 10 0 
4822 10 0 
2244 10 0 
2622 10 0 
4866 10 0 
2233 10 0 
2622 10 0 
4855 10 0 
2244 10 0 
2611 10 0 
4855 10 0 
2233 10 0 
2611 10 0 
4844 10 0 

Eenn vechtpartij(tje) gezien***** 

Lastigg gevallen door vreemde man of vrouw***** 

Doorr iemand geslagen of verwond* 

Omm geld gegokt**** 

Deelgenomenn aan een vechtpartij***** 

66 of meer glazen alcohol* 

Mensenn lastiggevallen***** 

Jongen n 
Meisje e 
Totaal l 
Jongen n 
Meisje e 
totaal l 
Jongen n 
Meisje e 
Totaal l 
Jongen n 
Meisje e 
Totaal l 
Jongen n 
Meisje e 
Totaal l 
Jongen n 
Meisje e 
Totaal l 
Jongen n 
Meisje e 
Totaal l 

544 21 
899 18 

171 1 
161 1 
332 2 
158 8 
207 7 
365 5 
161 1 
220 0 
381 1 
139 9 
214 4 
353 3 

76 6 
62 2 
68 8 
71 1 
80 0 
76 6 
72 2 
84 4 
78 8 
62 2 
82 2 
73 3 

1155 51 
1511 58 
2666 55 
1733 78 
2277 87 
4000 83 

25 5 
22 2 
47 7 
41 1 
30 0 

23 3 
15 5 
38 8 

11 1 
8 8 

10 0 
18 8 
12 2 

711 15 
244 11 
355 13 
599 12 

10 0 
6 6 
8 8 

Tabell 6 Risicogedrag en risicosituaties naar woonmilieu, volgens jongeren (N=489) 
Dee afgelopen 12 maanden: Nee 1 keei Totaal l 22 keer of 

vaker r 

Eenn vechtpartij(tje) gezien 

Gezienn dat mensen drugs gebruikten 
(hasj,, marihuana)* 

Lastigg gevallen door vreemde man of 
vrouw* * 

Softt drugs gebruikt 

66 of meer glazen alcohol * 

Leeftijdgenoott gepest * * * * 

Stedelijk k 
PII .Suburbaan 
Landelijk k 
Totaal l 
Stedelijk k 
PI.suburbaan n 
Landelijk k 
Totaal l 
Stedelijk k 
Pl.suburbaan n 
Landelijk k 
Totaal l 
Stedelijk k 
Pl.suburbaan n 
Landelijk k 
Totaal l 
Stedelijk k 
PLsuburbaan n 
Landelijk k 
Totaal l 
Stedelijk k 
Pl.suburbaan n 
Landelijk k 
Totaal l 

N N 

lö ö 
43 3 
30 0 
83 3 
23 3 
76 6 
53 3 

152 2 
49 9 

147 7 
110 0 
306 6 

65 5 
162 2 
127 7 
354 4 

52 2 
106 6 
94 4 

252 2 
50 0 

114 4 
91 1 

255 5 

46 6 

i i i 
21 1 
20 0 
18 8 
26 6 
37 7 
35 5 
34 4 
55 5 
70 0 
71 1 
68 8 
73 3 
/8 8 
84 4 
79 9 
58 8 
51 1 
61 1 
56 6 
57 7 
55 5 
59 9 
57 7 

N N 
29 9 
64 4 
50 0 

143 3 
13 3 
40 0 
35 5 
88 8 
23 3 
39 9 
29 9 
91 1 

5 5 
13 3 
10 0 
28 8 
15 5 
25 5 
15 5 
55 5 
29 9 
38 8 
33 3 

100 0 

% % 
43 3 
31 1 
33 3 
32 2 
15 5 
19 9 
23 3 
20 0 
26 6 
19 9 
19 9 
20 0 

6 6 
6 6 
7 7 
6 6 

17 7 
12 2 
10 0 
12 2 
33 3 
18 8 
21 1 
22 2 

N N 
50 0 

103 3 
74 4 

227 7 
53 3 
91 1 
64 4 

208 8 
17 7 
24 4 
15 5 
56 6 
19 9 
34 4 
14 4 
67 7 
22 2 
78 8 
44 4 

144 4 
9 9 

57 7 
30 0 
96 6 

% % 
5ê ê 
49 9 
48 8 
50 0 
60 0 
44 4 
42 2 
46 6 
19 9 
11 1 
10 0 
12 2 
21 1 
16 6 
9 9 

15 5 
25 5 
37 7 
29 9 
32 2 
10 0 
27 7 
20 0 
21 1 

N N 
89 9 

210 0 
154 4 
453 3 

89 9 
207 7 
152 2 
448 8 

89 9 
210 0 
154 4 
453 3 

89 9 
209 9 
151 1 
449 9 

89 9 
209 9 
153 3 
451 1 

88 8 
209 9 
154 4 
451 1 

% % 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
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Tabell  7 Risicogedragen risicosituaties naar leeftijd, volgens jongeren (N=489) 
Dee afgelopen 12 maanden: 

Vechtpartij(tje)) gezien***** 

Gezienn dat mensen drugs gebruikten***** 

Doorr iemand geslagen of verwond** 

Softt drugs gebruikt***** 

Deelgenomenn aan een vechtpartij***** 

Ietss uit winkel meegenomen zonder te betalen* 

66 of meer glazen alcohol***** 

Sigaret(ten)) gerookt**** 

14 4 
15 5 
Totaal l 
14 4 
15 5 
Totaal l 
14 4 
15 5 
Totaal l 
14 4 
15 5 
Totaal l 
14 4 
15 5 
Totaal l 
14 4 
15 5 
Totaal l 
14 4 
15 5 
Totaal l 
14 4 
15 5 
Totaal l 

N N 
ës s 
21 1 
89 9 

120 0 
42 2 

162 2 
243 3 
122 2 
365 5 
257 7 
117 7 
374 4 
238 8 
115 5 
353 3 
246 6 
128 8 
374 4 
199 9 
67 7 

266 6 
79 9 
50 0 

129 9 

Nee e 

% % 
22 2 
12 2 
18 8 
39 9 
24 4 
34 4 
79 9 
70 0 
76 6 
84 4 
66 6 
77 7 
78 8 
65 5 
73 3 
80 0 
72 2 
77 7 
65 5 
38 8 
55 5 
60 0 
42 2 
51 1 

lkeer r 

N N 
i ó l l 
49 9 

150 0 
61 1 
29 9 
90 0 
42 2 
33 3 
75 5 
20 0 
13 3 
33 3 
44 4 
27 7 
71 1 
38 8 
30 0 
68 8 
38 8 
21 1 
59 9 
8 8 

12 2 
20 0 

fc fc 
33 3 
28 8 
31 1 
20 0 
16 6 
19 9 
14 4 
19 9 
16 6 

7 7 
7 7 
7 7 

14 4 
15 5 
15 5 
12 2 
17 7 
14 4 
12 2 
12 2 
12 2 
6 6 

10 0 
8 8 

— 2 T T 

N N 
14Ö Ö 
108 8 
248 8 
124 4 
106 6 
230 0 

23 3 
19 9 
42 2 
29 9 
47 7 
76 6 
25 5 
36 6 
61 1 
24 4 
20 0 
44 4 
70 0 
90 0 

160 0 
45 5 
58 8 

103 3 

eerr of 
vaker r 

fc fc 
4S S 
61 1 
51 1 
41 1 
60 0 
48 8 

8 8 
11 1 
9 9 

10 0 
27 7 
16 6 
8 8 

20 0 
13 3 
8 8 

11 1 
9 9 

23 3 
51 1 
33 3 
34 4 
48 8 
41 1 

N N 
3Ö9 9 
178 8 
437 7 
305 5 
177 7 
482 2 
308 8 
174 4 
482 2 
306 6 
177 7 
483 3 
307 7 
178 8 
485 5 
308 8 
178 8 
486 6 
307 7 
178 8 
485 5 
132 2 
120 0 
252 2 

Totaal l 

fc fc 
löö ö 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
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Bijlagee VIII 
'Verboden ''  plaatsen 295 

Tabell  1 Ouders die de kinderen verbieden op plaatsen in de buurt en daarbuiten te komen naar 
seksee kind (N=190)296 

'Verboden'' plaatsen Seksee kind 

N N 
57 7 

Jongen n 

% % 
69 9 

N N 
56 6 

Meisje e 

% % 
59 9 

Totaal l 

NN % 
1133 64 Inn de buurt Nee „ „ - » = « 

Jaa 26 31 39 41 65 37 
Totaall 83 100 95 100 178 100 
Neee 31 38 27 30 58 34 
j aa 51 62 64 70 115 67 
Totaall 82 1QQ 9 1 100 173 100 

Buitenn de buurt Nee 31 38 27 30 58 34 
Jaa 51 62 64 70 115 67 

Tabell  2 Ouders die de kinderen verbieden op plaatsen in de buurt en daarbuiten te komen naar 
sociaal-economischee status (N=190) 

'' plaatsen Opleiding ouder 
Basisniv.// lbo/mavo Havo/vwo/mbo Hbo/wo Totaal 

NN % N % N % N % 
"377 66 30 66 M 6U Ï2Ï 54" Inn de buurt Nee - . - - ^ ,_ 

j aa 19 34 21 34 29 40 69 36 
Totaall 56 100 61 100 73 100 190 100 

Buitenn de buurt Nee 24 44 21 36 19 26 64 35 
laa 30 56 38 64 53 74 121 65 
Totaall 54 100 59 100 72 100*** 185 100 

Tabell  3 Ouders die de kinderen verbieden op plaatsen in de buurt en daarbuiten te komen naar 
leeftijdd van het kind (N=190) 

'Verboden'' plaatsen 

Inn de buurt 

Buitenn de buurt 

Nee e 
Ja a 
Totaal l 

Nee e 
Ja a 
Totaal l 

N N 
84 4 
52 2 

136 6 

46 6 
85 5 

131 1 

144 jaar 

% % 
62 2 
38 8 

100 0 

35 5 
65 5 

100 0 

N N 
29 9 
13 3 
42 2 

12 2 
30 0 
42 2 

155 jaar 

% % 
69 9 
31 1 

100 0 

29 9 
71 1 

100 0 

Leeftijdd kind 

N N 
113 3 
65 5 

178 8 

58 8 
115 5 
173 3 

Totaal l 

% % 
64 4 
37 7 

100 0 

34 4 
67 7 

100 0 

2955 Gebaseerd op Chi Kwadraat: * p>.05< 1; ** p<.05 >.01; *** p< .01 >.005; **** p< 005>.001; ***** 
p<.001. . 
Watt betreft de tabellen uitgesplitst naar woonmilieu geldt dat Chi-kwadraat niet significant is. Te veel cellen 
hebbenn een verwachte waarde kleiner dan vijf. 'Buiten de buurt' betekent voluit: zoals de binnenstad van 
Groningen. . 
2%Hett is echter opvallend dat met het toenemen van de leeftijd (vijftien i.p.v. veertien jaar) er voor jongens 
minderr verboden plekken in de eigen buurt zijn (15: 'nee', 78% en 'ja', 21%. 14: 'nee' 66% en 'ja' 34%). 
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Tabell  4 Ouders die de kinderen verbieden op plaatsen in de buurt te komen naar woonmilieu en 
seksee kind (N=190) 
'Verboden'' plaatsen 

ZOON N 
Inn de buurt 

DOCHTER R 
Inn de buurt 

Nee e 
Ja a 
Totaal l 

Nee e 
Ja a 
Totaal l 

N N 
2 2 
3 3 
5 5 

3 3 
2 2 
5 5 

Stad d 

% % 
4ö ö 
60 0 

100 0 

60 0 
40 0 

100 0 

PI.. suburb 

N N 
3ó ó 
13 3 
43 3 

23 3 
21 1 
44 4 

<& <& 
7ó ó 
30 0 

100 0 

52 2 
48 8 

100 0 

Platteland d 
N N 

15 5 
8 8 

27 7 

28 8 
14 4 
42 2 

& & 
70 0 
30 0 

100 0 

67 7 
33 3 

100 0 

Woonmilieu u 

NI I 
51 1 
24 4 
75 5 

54 4 
37 7 
91 1 

Totaal l 

fc fc 
68 8 
32 2 

100 0 

59 9 
41 1 

100 0 

Tabell  5 Ouders die de kinderen verbieden op plaatsenn buiten de buurt te komen naar woonmilieu en 
seksee kind (N=190) 
'Verboden'' plaatsen 

ZOON N 
Buitenn de buurt 

DOCHTER R 
Buitenn de buurt 

Woonmilieu u 

Nee e 
Ja a 
Totaal l 

Nee e 
Ja a 
Totaal l 

N N 
1 1 
4 4 
5 5 

0 0 
4 4 
4 4 

Stad d 

% % 
20 0 
80 0 

100 100 

0 0 
100 0 
100 0 

Pï. . 

N N 
14 4 
29 9 
43 3 

16 6 
28 8 
44 4 

suburb b 

% % 
33 3 
67 7 

100 0 

36 6 
64 4 

100 0 

N N 
13 3 
13 3 
26 6 

9 9 
30 0 
39 9 

Platteland d 

% % 
50 0 
50 0 

100 0 

23 3 
77 7 

100 0 

N N 
28 8 
46 6 
74 4 

25 5 
62 2 
87 7 

Totaal l 

% % 
38 8 
62 2 

100 0 

29 9 
71 1 

100 0 

Tabell  6 Ouders die de kinderen verbieden op plaatsen in de buurt te komen naar woonmilieu en 
opleidingsniveauu ouder (N=190) 
'Verboden'' plaatsen 

BASISNIV./LBO/MAVO O 
Inn de buurt 

HAVO/VWO/MBO O 
Inn de buurt 

HBO/WO O 
Inn de buurt 

Nee e 
Ja a 
Totaal l 

Nee e 
Ja a 
Totaal l 

Nee e 
Ja a 
Totaal l 

N N 
1 1 
0 0 
1 1 

2 2 
2 2 
4 4 

2 2 
3 3 
5 5 

Stad d 

% % 
löö ö 

0 0 
100 0 

50 0 
50 0 

100 0 

40 0 
60 0 

100 100 

PI. . 

N N 
15 5 
9 9 

24 4 

21 1 
11 1 
32 2 

17 7 
14 4 
31 1 

suburb b 

% % 
63 3 
38 8 

100 0 

66 6 
34 4 

100 0 

55 5 
45 5 

100 0 

Platteland d 

N N 
15 5 
7 7 

22 2 

13 3 
7 7 

20 0 

19 9 
18 8 
27 7 

% % 
68 8 
32 2 

100 0 

65 5 
35 5 

100 0 

70 0 
30 0 

100 0 

Woo o 

N N 
31 1 
16 6 
47 7 

36 6 
20 0 
56 6 

38 8 
25 5 
63 3 

nmilieu u 
Totaal l 

% % 
66 6 
34 4 

100 0 

64 4 
36 6 

100 100 

60 0 
40 0 

100 0 

Tabell  7 Ouders die de kinderen verbieden op plaatsen buiten de buurt te komen naar woonmilieu en 
opleidingsniveauu ouder (N=190) 
'Verboden'' plaatsen 

BASISNIV./LBO/MAVO O 
Buitenn de buurt 

HAVO/VWO/MBO O 
Buitenn de buurt 

HBO/WO O 
Buitenn de buurt 

Nee e 
Ja a 
Totaal l 

Nee e 
Ja a 
Totaal l 

Nee e 
Ja a 
Totaal l 

N N 
0 0 
1 1 
1 1 

1 1 
2 2 
3 3 

0 0 
5 5 
5 5 

Stad d 

% % 
0 0 

100 0 
100 0 

33 3 
67 7 

100 100 

0 0 
100 0 
100 100 

PI. . 

N N 
10 0 
14 4 
24 4 

11 1 
21 1 
32 2 

9 9 
22 2 
31 1 

suburb b 

% % 
42 2 
58 8 

100 0 

34 4 
66 6 

100 0 

29 9 
71 1 

100 0 

Platteland d 

N N 
8 8 

12 2 
20 0 

7 7 
12 2 
19 9 

7 7 
19 9 
26 6 

% % 
40 0 
60 0 

100 0 

37 7 
63 3 

100 0 

27 7 
73 3 

100 0 

Woonmilieu u 

N N 
18 8 
27 7 
45 5 

19 9 
35 5 
54 4 

16 6 
46 6 
62 2 

Totaal l 

% % 
40 0 
60 0 

100 0 

35 5 
65 5 

100 0 

26 6 
74 4 

100 0 
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Summary y 

Safetyy is seen as a major social problem in contemporary western society. This is reflected 

inn popular discourses about how parents should raise their children. Public space plays an 

importantt role in the fears parents express about their children's safety. While research 

showss that people are more at risk at home, parents primarily worry about children's safety 

inn public. This concern is translated into a spatial and temporal regulation of the daily 

behaviourr of children. Although a number of studies on this have been done for young 

childrenn in different Western societies, research on teenagers is still lacking. 

Researchh into the social spatial behaviour of this age group is of particular significance 

forr a number of reasons. The time young people spend away from home, especially 

independentt from parents, is generally seen as positive for the development of cognitive, 

creativee and social skills. At this age, the life of young people is subject to relatively large 

changes.. The transition from primary to secondary education coincides with the increase of 

independentt mobility. From a geographical point of view this means travelling larger 

distancess without the company of adults and the adventure of the discovery of new 

environments.. Public space in the neighbourhood is of particular importance to this age 

group.. Due to limited financial resources and legal restraints (e.g. no money for public 

transportt and no right to drive), teenagers turn to the streets to experience the freedom 

thatt results from anonymity. Parents of young teenagers try to find a balance between 

recognizingg the need of their children for independent mobility and protecting them from 

dangerr by restricting their independence. 

Thiss research elaborates on the issues raised above and focuses on the spare time of 

teenagers.. The aim is twofold. The first is to give insight into the time-space behaviour of 

youngg people and the way the context enables and constraints them. Specific notice is given 

too the role of the social-spatial environment, in particular the place of residence. The 

secondd aim is to provide insight in the meaning of places in relation to parental concerns 

aboutt the safety of their children, and the way this is translated into the regulation of their 

children'ss time-space behaviour. Attention is paid to the extent and form of negotiations 

betweenn caretakers and children on determining access to everyday locations. Particular 

considerationn is given to the way in which young people are active in the process (i.e. 

contestingg constraints) in order to create their own geographies. 

Thee book contains four parts. The first part focuses on theory, methodology and 

methods.. The second part discusses the social-spatial networks of young people. Parental 

concernss and the protective and restrictive measures parents impose, are the focus of part 

three.. Conclusions are drawn in the last part of the book. Before the discussion turns to the 

summaryy of the different parts, the methodology and methods are reviewed. 

Methodolog yy and method s 
Thee findings presented in this book are based on a range of research methods intended to 

exploree the relationship between parental concerns and the use and experience of space by 
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teenagers.. Both quantitative and qualitative methodology and methods have been used to 
conductt the extensive empirical part of this project. The use of different methods allowed 
forr a triangulation of the results. In addition to a review of the literature and secondary 
statistics,, the methods of data collection included questionnaires, diaries kept by young 
people,, in-depth interviews and field notes. A questionnaire was distributed to parents and 
theirr children through secondary schools. At a later stage 51 parent-child couples were 
selectedd to take part in in-depth interviews. In total 489 young people and 240 of their 
parentss completed the questionnaire. 

Thee teenagers who took part in the research were aged fourteen and fifteen. The 
respondentss lived in different localities in the province of Groningen. These localities vary 
withh respect to their social-economic and physical characteristics. Five different 
environmentss can be distinguished: the city centre of Groningen, a working class inner city 
neighbourhoodd in the city of Groningen (Oosterparkwijk), a high income residential area in 
thee city of Groningen (De Wijert-Zuid), a suburban town in the countryside to the south
westt of the city of Groningen (Leek) and a number of rural villages around Leek. Besides 
thee differences in residential context, the gender and social-economic background of 
respondentss have been focal points in this research. 

Situatin gg youn g peopl e in thei r context s 

Partt one elaborates on the relationships between young people, dieir parents and places. It 

startss with a short discussion of Hagerstrand's time geography (chapter 2). This theory 

illuminatess the time-space constraints on our daily behaviour. The relationships between 

youngg people, their parents and places are more complicated than this theory suggests 

however.. The deeper individual motives of people as purposive beings are underexposed in 

thiss tradition. For a good comprehension of time-space behaviour it is necessary to 

understandd how young people and their parents come to construct the world around them. 

Thiss brings the focus in this chapter to social-constructivism. To understand the behaviour 

off young people and their parents it is necessary to take stock of the collective 

interpretativee schemes that guide their actions. In particular the spatial representations of 

safetyy and youth, as mobilised by individual agents and social groups are important issues 

forr this research. Four powerful spatial representations are: the home as a safe 

environment,, dangerous streets, the rural idyll and the city as a jungle. 

Partt one (chapter 3) also develops a number of key issues and trends on the basis of 

recentt literature: the emergent risk culture, the way teenagers spend their spare time, 

parentingg practices, parental feelings of insecurity, shifting public and private domains and 

thee changing geography of rural and urban areas. Following Hajer and Reijndorp it is 

concludedd that people increasingly hop from one protected domain to the other. The urban 

fieldfield has become an archipelago of enclaves in which people with different backgrounds 

havee developed effective spatial strategies to meet those they want to meet, while avoiding 

others.. On the basis of the literature, one would expert an expanding group of families 

constructt the social-spatial networks of their children around carefully chosen safe and 

homogeneouss places supervised by adults and easy to reach by car. 
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Socia ll  spatia l network s and the meanin g of everyda y place s 
Partt two describes the social-spatial networks of 14 and 15 year olds in the province of 

Groningen.. This is done from two different perspectives. In the first place, profiles of 

social-spatiall networks are constructed. Secondly, the meaning of important everyday 

placess is singled out: the home, the leisure club, the street and the discotheque. For each of 

thesee places, the meaning for youngsters as well as their parents and the negotiations 

betweenn the both of them on determining access to these everyday locations is discussed. 

Abovee all, it becomes clear that the meaning of places is not static. It differs for teenagers, 

childrenn and their parents, and varies in time and space. 

Returningg to die first perspective, the social-spatial networks were analysed on the 

basiss of a wide range of variables, such as spatial orientation and the degree of independent 

mobility.. The heterogeneity of the networks has been reduced by using a principal 

componentss analysis for categorical data. Five different profiles of social-spatial networks 

havee been distinguished. 

Thee largest group has been dubbed 'in-and-out youngsters' (uit-en-thuizers). This group 

iss characterised by a divers leisure pattern. The young people in this group move in and out 

thee home. They spend time in the neighbourhood and in places further away. Part of their 

timee is used for organised activities supervised by adults, and another part is used for 

informall independent activities. A relatively large share of the teenagers with this profile 

livess in the inner city. It concerns both boys and girls. 

Inn size, the 'street kids' (pleiners) comprise the second largest group. Their behaviour is 

characterisedd by a large share of informal activities (not controlled by adults) on the street 

inn their own neighbourhood. A relatively large number of teens with this profile live in the 

working-classs inner-city neighbourhood Oosterparkwijk. The group almost exclusively 

consistss of boys. Within this group a subdivision has been made between 'players' (spelers) 

andd 'clubbers' (stappers), but both go out in weekends. Their leisure time is almost 

exclusivelyy spent with peers. 

Thee group 'protected youngsters' (beschermden) has similar characteristics as the in-and-

outt youngsters. However the protected youngsters' use of time and space is more 

controlledd and organised. They spend relatively little time in public spaces. Movement 

outdoorss at night takes place in the company of parents. Middle-class girls, especially from 

thee countryside, are over-represented. 

Thee profile of die 'planners' (planners) is characterised by a large amount of formal and 

organisedd leisure activities in clubs. These fixed club appointments tightly structure the use 

off all the spare time available and the use of space. 

Finallyy a relatively small group spends its time predominately at home: the 'at-homers' 

(binnenjongeren)(binnenjongeren). . 

Thee spatialit y of parenta l concerns , protective - and restrictiv e measure s 
Partt three discusses the concerns of parents and the ways they try to regulate the behaviour 

off their children. It is concluded that that safety is an important issue for parents of 

fourteenn and fifteen year olds. In general, parents do not see their children as completely 

capablee to preserve their own safety. Nevertheless there is a difference between these 
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parentss and the parents of younger children. The first give their children more freedom of 

movement.. An increase of independence is considered to be an integral part of growing up. 

Thee stories recorded clearly indicate that parents perform a balancing act between their 

desiree to provide freedom and their anxiety about the dangers that go along with it. 

Thesee anxieties have two different origins. In the first place parents express concerns 

relatedd to the vulnerability of children regarding contact with strangers and traffic. This 

concernn is based on the idea of the innocent child in need of protection. (The so-called 

Apolloniann image of childhood). Secondly, parents are concerned about the consumption 

off alcohol and drug abuse, violent behaviour and sexual activities. These worries refer to 

thee concept of youth as troublemakers (The so called Dionysian image of childhood). In 

general,, parents emphasize the Apollonian image of childhood for their own children whilst 

thee Dionysian image is predominantly used to represent the other children. Moreover, the 

precisee nature of anxieties and the way these are translated into regulation are related to 

social-spatiall environment, personal characteristics and gender and class identity. 

Whilee teenagers possess a degree of freedom of movement, parents to a larger or lesser 

extent,, structure this freedom. In interacting with their children, parents regulate the 

social-spatiall networks. The basic tactic followed by parents is a combination of protective 

andd restrictive measures. The following measures can be distinguished: territorial 

regulation,, bodily regulation, regulation by modes of mobility, regulation of activities, 

regulationn of social contacts, temporal regulation and the deployment of aids. 

Fromm a geographical point of view territorial regulation forms a specific category. 

Parentss structure space into safe versus dangerous places and routes. In so doing, they 

constructt a scalar hierarchy in which the home forms the centre. In general the saying 

'unknown,, unloved' is applicable. Close to home, forbidden dangerous places are narrowly 

defined.. Further away these forbidden places become entire areas. The scalar hierarchy is 

alsoo recognizable in the way parents define the direct environment of the home as a safe 

area.. In most cases the neighbourhood is considered safe. If parents consider their own 

neighbourhoodd dangerous, 'the neighbourhood' shrinks down to their own street. The 

curtailedd neighbourhood encompasses the scale of the street. By fencing off the 

neighbourhoodd at a lower scale, parents order the space surrounding them as a safe place 

forr their children. 

Inn defining the spatial boundaries of their children's life, parents mobilize the dominant 

spatiall representation of safety and youth. The city is represented as a 'jungle' and die 

countrysidee as an idyllic place to raise kids. Likewise, parents refer to an image of youth 

thatt is better off indoors (the home as a safe environment) than wasting time on the streets 

(dangerouss streets). That these representations strongly influence the thinking and acting of 

parentss is shown by the fact that parental concerns are often related to public space. By 

regulatingg the mobility of their children in the public domain and at the same time 

privatisingg and formalising leisure time, the representations of 'dangerous streets' and 'the 

housee as a safe environment' are mobilised. With respect to die representations 'the rural 

idyll'' and 'the city as a jungle' the following can be remarked. Parents in all residential 

environmentss express worries about dieir children's safety. However parents in die 

countrysidee are the most positive about their direct environment considering the safety for 

theirr sons and daughters. In their stories diey systematically confront the period of youth in 
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thee countryside with that in the city. The social-spatial network of young people from rural 

localitiess shows that visiting the city is strictly regulated in time and space. At night the 

wholee city is dangerous and off-limits. 

Itt should be noted that parents selectively use (and contest) these representations. This 

iss clearly visible in the representation of youngsters as streetwise. The parents that hold diis 

vieww put trust in their children that they are wise enough to stay out of trouble on the 

street.. Not just dangerous streets, but also the rural idyll is contested. Parents in the 

countrysidee are the most protective with regard to the mobility of their children, mainly by 

frequentlyy acting as chauffeurs. Parents from urban areas juxtapose the 'dangers' of the city 

againstt the inconveniences of the rural areas. At the same time, they emphasize the 

advantagess of city life. While the idea of streetwise does not challenge the idea of the city as 

aa jungle, this brings another image of the city to the fore: the city as an attractive place to 

livee for young people because of the facilities offered and the safe routes ('eyes on the 

streets'),, that allow for a independent safe experience. 

AA safe adventure 
Partt four of the dissertation contains concluding remarks and a brief discussion of the 

findings.findings. It can be concluded that time-space behaviour of young people is diverse. For a 

largee proportion of young people in die Netherlands, the home, the neighbourhood and 

moree remote enclaves play an equally important role (in and out youngsters). Hence, the 

ideaa that an increasing number of families construct social-spatial networks of their children 

aroundd carefully chosen safe and homogeneous places supervised by adults and easy to 

reachh by car, is not indicative of for the majority of youngsters in diis research. Although 

modernisationn and individualisation, lifestyle and expanded opportunities are considered 

important,, the structuring of individual spare time is still clearly dependent on traditional 

sociall identities such as age, gender, class and the residential environment. Social-spatial 

networkss must be seen as a chain of different places that cannot be appropriately described 

byy classic dichotomies such as neighbourhood/city centre, rural/urban or public/private. 

Indeed,, it is the places that do not fit the traditional orientation of geographers that are 

importantt in die lives of young people. Mega-discotheques in rural areas are public 

domainss par excellence, although traditionally associated with the urban realm. Sport 

complexess are also important places for young people, although these sites are often 

locatedd at a distance from residential neighbourhoods and the city centre. This reflects the 

spatiall fragmentation of functions described under different names in die geographical 

literature,, such as urban field, urban networks and archipelago of enclaves. 

Neverthelesss it is remarkable diat for most fourteen and fifteen year olds, die 

neighbourhoodd remains vital for hanging around and having fun. A particular group, that is, 

boyss with a working-class background in die inner city, almost entirely turn to the streets 

off dieir neighbourhood in dieir leisure time. 

Thee social-spatial network of young people is influenced by parents who, amongst odier 

rationales,, are guided by concerns about dieir children's safety. (Nevertheless, this is not a 

straightforwardd process. Children are active agents in die process determining die 
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boundariess of their time-space behaviour.) With respect to these concerns, places have 

multiplee meanings. For one, parents mobilise different spatial images of childhood, safety 

andd leisure time (such as the rural idyll) to determine the boundaries of social-spatial 

networks.. In addition, anxieties are locally embedded. Fears are attached to concrete 

physicall and social environmental characteristics. Yet parental concerns are not exclusively 

basedd on the places where their children go: here the influence of the mass media becomes 

apparent.. In their stories, parents refer to violence and dangerous places in the Netherlands 

andd abroad. Furthermore, they contrast the lives of their children with the time when they 

weree young. In general, they consider society to be more dangerous now than in those 

days.. In this sense, there is a general sense of risk awareness that is not locally restricted. 

Protectivee and restrictive measures eventually structure the social-spatial network of 

youngg people into what I call 'a safe adventure'. In using this term, emphasis is placed on 

thee balance between giving young people freedom and the desire to protect them from 

perceivedd dangers. Several approaches can be distinguished that try to strike a balance 

betweenn protecting and enabling. The first is privatisation: parents can offer their children 

aa degree of freedom at home, which normally is associated with the public domain. An 

extremee example is the transformation of the family garage into a youth club. Secondly, 

parentss can encourage fixed appointments in time and space preferably under supervision 

off adults (sports club, music lessons, etc.). Third, parents include and exclude certain 

activitiess and (trustworthy or untrustworthy) people with respect to their children. An 

examplee is the active promotion and organisation of peer networks, which play an 

importantt role in improving the safety of independent mobility. Finally, technological 

controll mechanisms can be introduced. A mobile phone enables youths to warn their 

parents,, while at the same time giving parents the opportunity to monitor their child's 

time-spacee behaviour. 
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