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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. 
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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 Aanleiding 
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 Ruimte voor de jeugd 
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. 

Figuurr 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 Veilig opgroeien in aparte Jeugddomelnen 
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 soclaalruimtelijke context 
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 Verschillen In soclaalruimtelljke netwerken 
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 Territoriale uitsluiting 
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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INLEIDING G 

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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