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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. 


