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3.. Veilig opgroeien en ruimte 
voorr de jeugd 
Dee relatie verkend 

3.11 Inleiding 
"Teenagerss [therefore] lie awkwardly placed between childhood and adulthood: sometimes constructed and 
representedd as 'innocent children' in need of protection from adult sexuality, violence, and commercial 
exploitation;; at other times represented as articulating adult vices of drink, drugs, and violence" 
(Valentine,, 1996a, p. S87). 

"Whatt it means to be a 'good parent' therefore, is to walk a tightrope between protecting children from 
publicc dangers by restricting their independence, whilst simultaneously allowing them the freedom and 
autonomyy to develop streetwise skills and to become competent at negotiating public space alone" 
(Valentine,, 1997a, p. 38). 

Bovenstaandee tekstfragmenten zijn afkomstig uit artikelen die de bezorgdheid van ouders 

overr de veiligheid van kinderen in het publieke domein beschrijven. Ze betreffen de situatie 

inn de jaren negentig in Groot-Brittannië. De veiligheid van kinderen in openbare ruimten is 

eenn onderwerp, zo blijk t uit deze onderzoeken, waarover afspraken tussen gezinsleden 

wordenn gemaakt en waarover ouders regels stellen. Met het ouder worden vergroten 

kinderenn hun zelfstandigheid. De overgang van de basisschool naar het voortgezet 

onderwijss betekent vaak ook een grotere ruimtelijke autonomie. Het is aannemelijk dat 

ouderss en jongeren op deze leeftijd zo nu en dan verschillen van mening over wat kan en 

niett kan. Ouders bevinden zich in een lastig parket aangezien ze een balans moeten vinden 

tussenn enerzijds het beschermen van hun kinderen tegen gevaren en anderzijds juist het 

gevenn van bewegingsvrijheid aan hun kinderen om zelfstandig te worden. Een bepaalde 
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matee van zelfstandige bewegingsvrijheid hoort, zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven, 

bijj  de ontwikkeling van jongeren. 

Verderr suggereren de citaten een hang naar veiligheid (vanuit het oogpunt van ouders) 

enn indirect wordt er gerefereerd aan 'vrijheid', met andere woorden avontuur (vanuit de 

positiee van jongeren geredeneerd). Naast een risicobewustzijn van ouders dat gepaard gaat 

mett het voorzichtig toekennen van meer zelfstandige ruimtelijke bewegingsvrijheid aan 

jongeren,, is er vanuit het gezichtspunt van jongeren tot op zekere hoogte sprake van een 

'omarming'' van risico's. Ook het ervaren van bepaalde risico's vormt een onderdeel van 

hett zelfstandig worden. Deze spanning tussen vrijheid en veiligheid is volgens een aantal 

auteurss een algemeen kenmerk van het 'alledaagse' handelen in de hedendaagse 

samenlevingg (Bauman, 1997 in: Boutellier, 2002, p. 42; Beek, 1992; Giddens, 1991). De 

ruimtelijkee dimensie van deze door Beek (1992) als risicomaatschappij omschreven 

samenleving,, is in dit denken nog weinig uitgewerkt. 

Inn dit hoofdstuk wordt beschreven hoe in uiteenlopende sociaal-wetenschappelijke 

discipliness gedacht wordt over het streven jongeren veilig op te voeden en tegelijkertijd 

ruimtee te bieden aan de jeugd voor autonome naschoolse tijdsbesteding. In het vorige 

hoofdstukk zijn de concepten sociaalruimtelijke netwerken van jongeren en 

regulatiestrategieënn van ouders gepositioneerd binnen de sociaal-geografische en 

aanverwantee disciplines. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op wat er reeds bekend is over de 

sociaalruimtelijkee netwerken van jongeren en de onveiligheidsgevoelens van en regulatie 

doorr ouders. De doelstellingen van het onderzoek worden nader ingevuld (zie par. 1.3). 

Dee notie van een risicomaatschappij dient hierbij als kader. 

Err wordt een kort overzicht gegeven van datgene wat geschreven is over de alledaagse 

ervaringenn en tijdruimtelijke handelingen van jongeren in de vrije tijd (par. 3.3), de 

interactiess tussen jongeren en ouders binnen de context van het hedendaagse gezin (par. 

3.4.)) en onveiligheid en onveiligheidbeleving (par. 3.5). In de laatste paragraaf wordt er 

specifiekk ingegaan op de ruimtelijkheid van de tijdruimtelijke handelingen van jongeren en 

onveiligheidsgevoelenss en regulatiestrategieën van ouders (par. 3.6). Paragraaf 3.7 vormt 

eenn handreiking voor de operationalisering en interpretatie van de onderzoeksvragen die 

ookk in het empirische deel van het onderzoek terugkomen. Allereerst wordt er stilgestaan 

bijj  de posttraditionele samenleving en de betekenis van 'keuzes' en 'risico's' (par. 3.2). 

3.22 Veranderende samenleving: keuzes en risico's 
Eenn kenmerk van de huidige samenleving is wat wel omschreven wordt als 'institutionele 

reflexiviteit'.. In tegenstelling tot het verleden zijn maatschappelijke instituties en de 

persoonlijkee identiteit continu onderwerp van reflectie. Dit is mede het gevolg van het feit 

datt mensen over veel bredere kennis en informatie beschikken dan in het verleden 

(Giddens,, 1991). Paradoxaal genoeg ondermijnt deze reflexiviteit zekerheden die 

verondersteldd werden samen te gaan met toegenomen kennis: "Science depends, not on the 

inductivee accumulation of proofs, but on the methodological principle of doubt." (Ibid., p. 

21).. "High modernity is characterised by widespread scepticism about providential reason, 

coupledd with the recognition that science and technology are double edged, creating new 
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parameterss of risk and danger as well as offering beneficent possibilities for humankind." 

(Ibid.,, p. 27-28). 

Institutionelee reflexiviteit gaat gepaard met veranderingen in het dagelijkse sociale 

leven,, die belangrijke gevolgen hebben voor het individueel tijdruimtelijk handelen. Waar 

vroegeree samenlevingen individuen een min of meer duidelijke rol boden, moeten we in 

eenn posttraditionele omgeving onze 'rollen' zelf vormgeven: "What to do? How to act? 

Whoo to be? These are focal questions for everyone living in circumstances of late 

modernityy — and ones which, on some level or another, all of us answer either discursively 

orr tiirough day-to-day social behaviour." (Ibid., p. 70). Identiteitsvorming en sociale 

relatiess vinden plaats binnen een context van een veelheid aan mogelijkheden. In deze 

contextt van meervoudige keuzes en daarmee gepaard gaande onzekerheden, zijn 

vertrouwenn ('trust') en risico ('risk') volgens Giddens van bijzonder belang. 

3.2.11 Keuzes en leefstijl 
Watt betekent de toegenomen reflexiviteit en keuzevrijheid voor jongeren en hun ouders? 
Maatschappelijkee processen zoals mondialisering, individualisering, emancipatie en 
verbeterdee sociaal-economische omstandigheden leiden ertoe dat de variatie aan contexten, 
waarinn jongeren in Nederland en andere westerse samenlevingen opgroeien, toeneemt. 
Niett iedere jongere volgt dezelfde gestandaardiseerde levensloop. Niet ieder gezin kent 
dezelfdee vorm en opvoedpraktijk. Er is sprake van talrijke momenten en een veelheid aan 
terreinenn waarop jongeren en hun ouders keuzes kunnen en moeten maken. 

Individuenn zijn steeds minder gebonden aan allerlei 'klassieke' sociale structuren — 
traditiess — en geven bewust vorm aan hun levenspad . Mensen 'kiezen' voor een leefstijl. 
Eenn leefstijl kan opgevat worden als een geïntegreerde set praktijken die een individu 
omarmt57.. "Lifestyles are routinised practices, the routines incorporated into habits of 
dress,, eating, modes of acting and favoured milieux for encountering others; but the 
routiness followed are reflexively open to change in the light of the mobile nature of self-
identity.""  (p. 81). Elke beslissing die jongeren en ouders in het dagelijks leven nemen — wat 
tee doen in de vrije tijd, met wie af te spreken na schooltijd, waar te wonen en naar school 
tee gaan — draagt bij aan deze routines5 . 'Leefstijlkeuze' klinkt al snel als een luxe die 
voorbehoudenn is aan welgestelde groepen. Giddens benadrukt echter dat niemand in onze 
(westerse)) samenleving ontkomt aan het maken van leefstijlkeuzen. Hoewel het zo is dat 
groepenn verschillen in de mogelijkheden die ze hebben, vergroot de toegenomen welvaart 
overr het algemeen de keuzemogelijkheden. Du Bois-Reymond et al. (1998; vgl. Beek, 

566 Er wordt in dit verband gesproken van 'life politics' of idcntiteitspolitiek. 
577 In relatie tot sociaalruimtelijke netwerken (zie hoofdstuk 2) wil ik erop wijzen dat in het moderne dagelijkse 
levenn verschillende leefomgevingen onderdeel kunnen uitmaken (differentiatie publieke en private domeinen) 
vann een leefstijl. Handelen in een bepaalde context kan in strijd zijn met het handelen in een andere context (zie 
hoofdstukk 2). Deze verschillende segmenten noemt Giddens (1991, p. 83) 'lifestyle sectors'. Een leefstijltak is 
eenn specifieke tijdruimteschijf uit alle activiteiten van een individu: "within which a reasonably consistent and 
orderedd set of practices is adopted and enacted."(P. 83). Een sociaalruimtelijk netwerk maakt onderdeel uit van 
eenn bepaalde leefstijl maar kan verschillende tijdruimteschijfjes bevatten. Individuele sociaalruimtelijke 
netwerkenn van jongeren in hun naschoolse tijd - onderwerp in dit boek — is in feite al een tijdruimte schijf. Zie 
voorr de relatie tussen leefstijl en geografie Hemel (2002), Metaal (2002), Nio (2002), Van der Wouden & 
Kullbergg (2002), Vijgen & Van Engelsdorp Gastelaars (1991), Wirth, (1938), Zukin (199S). 
588 Bovendien zijn al deze keuzes niet alleen beslissingen over hoe zich te gedragen maar tegelijk over wie te zijn. 
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1992;; Furlong & Cartmel, 1997; Giddens, 1991) stellen in dit verband dat er in het leven 

vann jongeren sprake is van een overgang van een standaardlevensloop naar een 

keuzebiografie. . 

3.2.22 Risicobewustzij n 
Afgezienn van de verruiming van het denken en de toegenomen pluriformiteit aan 

leefstijlen,, leidt 'reflexieve moderniteit' tot grotere onzekerheid en tot een toename van 

hett bewustzijn met betrekking tot risico's. "Refiexively organised life-planning, which 

normallyy presumes consideration of risks as filtered through contact with expert 

knowledge,, becomes a central feature of the structuring of self-identity." (Giddens, 1991, 

p.. 5). De begrippen vertrouwen en risico zullen hieronder kort aangestipt worden. 

Allereerstt moet er gewezen worden op het belang van vertrouwen voor de persoonlijke 

ontwikkelingg en het alledaagse handelen. Dit vertrouwen bestaat onder andere uit een 

gevoell  van 'ontologische zekerheid' ('ontological security') in het alledaagse handelen. De 

routiness die individuen volgen — in dit onderzoek met name de dagelijkse tijdruimte-paden 

—— maken het leven 'normaal' en 'voorspelbaar'. 

Hett basisvertrouwen bestaat ten eerste uit het vertrouwen dat mogelijke gevaarlijke 

situatiess door het vasthouden aan routines worden vermeden. Ten tweede is deel van de 

ontologischee zekerheid het vertrouwen dat anderen zich voordoen zoals ze zijn. Deze 

ontologischee zekerheid wordt aangeleerd. De simpelste dingen zoals fietsen en oversteken 

zijnn op jonge leeftijd aangeleerd. Dit geldt ook voor het vertrouwen in anderen. Het ene 

soortt gedrag — hulp van een volwassene bij het openen van een deur bijvoorbeeld — wordt 

alss normaal aangeleerd, terwijl het andere — het krijgen van een snoepje — als verdacht 

moett worden gezien. 

Vertrouwenn vormt op deze manier in Giddens termen een basis voor de 'protective 

cocoon'' die het individu beschermt tegen potentiële alledaagse gevaren. Dit beschermende 

schildd maakt alledaags handelen mogelijk, zonder angst te hoeven hebben voor talloze 

kleineree en grotere risico's die men loopt. Zo hebben mensen geleerd te vermijden op 

straatt de ongewenste aandacht van onbekenden te trekken, door te doen alsof ze niets 

horenn en niets zien (Brunt, 1996; Gardner, 199S). Door Lofland (1973) is dit het schild 

vann privacy genoemd. Een leefstijl, die een cluster van handelingen en oriëntaties inhoudt 

eenn specifiek sociaalruimtelijk netwerk — vormt dus een bepaalde geordende eenheid die 

vann belang is voor het voortbestaan van het gevoel van ontologische zekerheid59. 

Dee toegenomen reflexiviteit heeft mensen bewuster gemaakt van de risico's die men 

looptt . Het beschermende schild zou daardoor vaker onvoldoende functioneren. De 

huidigee samenleving wordt gekenmerkt door een risicocultuur (Giddens, 1991). In een 

maatschappijj  die niet langer gericht is op het verleden — op traditionele handelswijzen en 

hett noodlot — komt het begrip 'risico' centraal te staan. Een gerichtheid op de toekomst — 

ordeningg van de toekomst vanuit het heden — betekent dat er voortdurend moet worden 

11 Afgezien van de bijdrage aan het persoonlijk leven is vertrouwenn een belangrijk aspect van het functioneren 
vann sociale systemen. 
600 Dit geldt zowel voor 'gewone' mensen (leken) als technische experts (Giddens, 1991, pp. 123-124). Door 
toegenomenn specialisatie zijn mensen behalve specialist op het ene terrein ook leek op een ander: "The risk 
climatee of modernity is thus unsettling for everyone; no one escapes." (ibid., p. 1 24) 
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nagedachtt over en gekozen tussen uiteenlopende wegen met bijbehorende risico's61, 

waarbijj  traditie en gewoontes ('routines') steeds minder houvast bieden. De snelle 

veranderingenn van moderne instituties in samenhang met de structurele reflexiviteit 

betekenenn voor het alledaagse handelen dat het moeilijk is zaken voor zeker aan te nemen. 

Daarr komt bij dat in de mondiale samenleving van vandaag de dag nieuwe risico's 

directerr tot de leefwereld van 'gewone' mensen zijn gaan behoren62. Beek (1992) spreekt 

zoalss reeds is opgemerkt in dit verband van de ontwikkeling van een risicomaatschappij63, 

waarinn angst een belangrijke leidraad is. Modernisering en mondialisering hebben volgens 

hemm geleid tot voorheen ongekende risico's en gevaren. De technologische ontwikkeling 

heeftt zo snel plaatsgevonden, dat ze tot onbeheersbare risico's heeft geleid. De 

mondialiseringg heeft er voor gezorgd dat deze zich overal en altijd kunnen voordoen64. 

Hierdoorr wordt het steeds moeilijker de eigen begrensde leefwereld te zien en te ervaren 

alss een plek die een zekere geborgenheid biedt (Boomkens, 2002). 

Hett risicobewustzijn brengen volgens Beek en Giddens de ontwikkeling van nieuwe 

manierenn om het dagelijks leven het hoofd te bieden met zich mee. Een van die manieren is 

volgenss Boomkens (2002, p. 16) fundamentalisme. Fundamentalisme omvat bewegingen 

enn ideologieën die de onvoorspelbaarheid en openheid van de mondiale 

netwerksamenlevingg trachten radicaal buiten te sluiten door de eigen lokale condities en 

eigenaardighedenn te verabsoluteren en heilig te verklaren. Als voorbeeld noemt hij de 'zero 

tolerance'' politiek ten aanzien van crimineel gedrag in openbare ruimten. Burgers opnieuw 

inn contact brengen met hun directe leefomgeving door het activeren van sociale lokale 

betrokkenheidd is een ander scenario. Dit 'heel de buurt' scenario, probeert niet de 

netwerksamenlevingg buiten de deur te houden, maar negeert het. "We gaan lekker met 

elkaarr 'opzomeren' of 'opvrolijken', maar dat negeert de pregnante vraag wie wij eigenlijk 

nogg zijn en hoe belangrijk het nog voor ons is dat we nu net in deze ene buurt wonen," 

(ibid.,, p. 17). Voor Boutellier (2002) is het verminderen van (de beleving van) risico's 

alleenn mogelijk als de individuele vrijheid wordt ingeperkt. Meer vrijheid, zo schrijft 

Boutellierr (2002, p. 42), gaat gepaard met meer onzekerheid en meer zekerheid gaat ten 

kostee van individuele vrijheid65. 

'Fatefull  moments' zijn hierbinnen van bijzonder belang (Giddens, 1991, pp. 112-114). 
622 Giddens (1991, p. 119 e.v.) spreekt van 'high-consequence risks'. Omdat de specialisatie eigen aan expertise 
betekentt dat experts het grootste gedeelte van de tijd ook gewoon leken zijn, brengt de komst van abstracte 
systemenn vormen van sociale invloed met zich mee die niemand direct kan controleren. Dit fenomeen ligt ten 
grondslagg aan de ontwikkeling van de nieuwe 'high-consequence risks'. 

Dee 'risicomaatschappij' of 'laatmoderniteit' is een samenleving die gekenmerkt wordt door nieuwe risico's 
enn door reflexiviteit. De analyse in 'Risk Society' toont grote overeenkomsten met het werk van Giddens 
(1991).. Bij het hanteren van het concept risicomaatschappij, moet overigens niet uit het oog verloren worden 
datt definities van risico, gevaar en veiligheid historisch, sociaal en cultureel bepaald zijn en aan verandering 
onderhevigg (zie Douglas & Wildavsky, 1983). In het werk van Beek (1992) daarentegen wordt een realistische 
opvattingg van wetenschappelijke kennis gereproduceerd. 

Beekk gaat er overigens niet vanuit dat de risico's gelijk verdeeld zijn in de samenleving, maar de verdeling 
kentt een andere logica dan de klassenstructuur. 
66 Hij baseert zich hier op het werk van Bauman (1997). Ook Giddens (1991, pp. 124 e.v.) besteedt aandacht 
aann de spanning tussen het bewust nemen van risico's om der will e van de sensatie ("the active courting of 
risks")risks") en het algehele risicobewustzijn dat gekoppeld is aann het mijden van risico's. 
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3.2.33 Opgroeie n In een rislcocurtuu r 
Watt betekent de notie van een risicosamenleving voor dit onderzoek? Ten eerste moet in 

herinneringg worden geroepen wat in het vorige hoofdstuk is geconcludeerd. Jongeren 

wordenn enerzijds afgeschilderd als probleem ('het Dionysische beeld'), anderzijds wordt er 

gerefereerdd aan jeugd in de knel ('het Apollinische beeld'). Volgens Aitken (2001a; 2001b) 

iss een kenmerk van de risicosamenleving dat jongeren vaker gedefinieerd worden op basis 

vann het Dionysische beeld. In zijn ogen maakt dit deel uit van een morele paniek waarin 

allerleii  sociale en ruimtelijke veranderingen van de laatste vijfti g jaar gereflecteerd worden 

(vgl.. Kelly, 2000). "In short, the sense of a so-called disappearance of childhood is, in 

actuality,, about the loss of a stable, seemingly natural foundation for social lif e that is 

clearlyy linked not only to laments over the lost innocence of childhood, but also to a 

growingg anger at and fear of young people." (Aitken, 2001a, p. 595). 

Tenn tweede kan geconcludeerd worden dat leefstijlkeuzes juist voor jongeren van groot 

belangg zijn. Het zijn deze leefstijlkeuzes die gepaard gaan met een groot risicobewustzijn bij 

ouders.. De vraag is in hoeverre dit risicobewustzijn ook verbonden is met meer dagelijkse 

keuzess en routinematig handelen. 

Tenn derde liggen in het tijdruimtelijk handelen van jongeren routines besloten die 

fungerenn als onderdeel van het 'protective cocoon'. Jongeren en ouders zullen deze 

routiness in hun verhalen wellicht niet altijd verbinden aan onveiligheidsgevoelens, maar 

dezee zeggen wel iets over wat hen zekerheid geeft. 

Tenn vierde dringt zich de vraag op hoe de behoefte van jongeren om zelf invulling te 

gevenn aan hun sociaalruimtelijk netwerk, met alle (bewust gezochte) risico's — avontuur — 

diee daarbij horen, zich verhoudt tot het verlangen van ouders inhoud te geven aan het 

opvoedingsideaall  van een veilige jeugd. Dit laatste gaat in de risicocultuur alleen samen met 

hett inperken van vrijheden — consumptie van avontuur —, zoals Boutellier (2002) betoogt. 

3.33 Jongeren, vrije tijd en geografie 
Vrijetijdsbestedingg van jongeren is op het eerste gezicht allesbehalve een onontgonnen 

terreinn in de sociale wetenschappen. Een reeks aan studies is verschenen die ingaan op de 

centralee rol die vrije tijd in het leven van jongeren inneemt, op de verschillende 

jeugdculturenn en op het soort activiteiten en de tijd besteed aan verschillende activiteiten 

(ziee bijv. Beker & Merens, 1994; CBS, 2003; McMeeking & Purkayastha, 1995; Roberts, 

1997).. In de Nederlandse context wordt dit vrijetijdsgedrag bijvoorbeeld herhaaldelijk in 

kaartt gebracht door het Sociaal en Cultureel Planbureau, Centraal Bureau voor de Statistiek 

enn het Scholierenonderzoek van het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). 

Dezee onderzoeken zijn kwantitatief en beschrijvend van aard en bieden daarom weinig 

inzichtt in de belevingswereld van jongeren met betrekking tot alledaagse plaatsen. 

Daarnaastt verschijnen er met regelmaat psychologische en sociologische 

onderzoeksresultatenn met betrekking tot specifieke groepen — probleem — jongeren, zoals 

risicojongerenn en jongeren met ontwikkelingsstoornissen. 

Watt betreft de ruimtelijke component van sociale netwerken — het daadwerkelijke 

gebruikk van verschillende plaatsen, de betekenis van deze plaatsen voor jongeren en de 

interpretatiee van het belang van het gebruik van deze plaatsen voor jongeren — is er echter 
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geenn sprake van een Nederlandse traditie van onderzoek (zie wel Hazekamp, 1985; 

Heinemeijerr & Sitter, 1964), Het laatste decennium is er een aantal onderzoeken naar het 

tijdruimtelijktijdruimtelijk  handelen van jonge kinderen in verschillende stedelijke omgevingen en meer 

inn het bijzonder op bepaalde plekken, zoals speelplaatsen, verricht (Karsten, 1995c; 1997; 

Karstenn et al. 1997; 1998; 2001; Wiggers et al., 1996). Deze onderzoeken zijn ingegeven 

doorr de in het afgelopen decennium, met name in de Angelsaksische wereld, toegenomen 

belangstellingg voor de geografie van jongeren (kinderen en gezinnen). 

Opp basis van dit onderzoek wordt in deze paragraaf beschreven op welke manieren 

jongerenn hun vrije tijd besteden en waar ze dat doen. Duidelijk zal worden dat er een grote 

verscheidenheidd bestaat aan vrijetijdsgedrag van jongeren. Deze verscheidenheid past 

binnenn het kader van de posttraditionele keuzemaatschappij. 

3.3.11 'Vrije '  tijdsbesteding 
Watt is vrije tijd? Het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Scholierenonderzoek 
omschrijvenn vrije tijd als de tijd die er van een dag, week of jaar overblijft nadat daaraan de 
tijdtijd  besteed aan verplichte bezigheden (betaalde en onbetaalde arbeid, het volgen van 
onderwijss en het maken van huiswerk) en noodzakelijke dagelijkse behoeften (slapen, eten, 
persoonlijkee verzorging) is afgetrokken (Niphuis-Nell, 1992; Zwart & Warnaar, 1995). 
Mett betrekking tot jongeren wordt ook wel over naschoolse tijd gesproken (Karsten et al., 
2001).. De definitie is een kwantitatieve en enigszins beperkte omschrijving van het begrip 
'vrij ee tijd'66. Voor dit onderzoek biedt de definitie echter een goed vertrekpunt, omdat het 
dee tijd betreft waaraan ouders en jongeren in 'vrijheid' invulling kunnen geven. Hier past 
dee kanttekening bij dat jongeren deze tijd niet geheel als 'vrij ' hoeven te ervaren. Vrij e tijd 
will  geenszins zeggen dat er geen verplichtingen zijn waaraan in die tijd zou moeten worden 
voldaan.. Jongeren zien met name ongestructureerde of informele activiteiten zoals 
rondhangen,, 'niets doen' en tijd doorbrengen met vrienden, als vrije tijd bij uitstek 
(McMeekingg & Purkayastha, 1995). 

Watt kan er gezegd worden over jongeren en tijdsbesteding? Er is sprake van een uitdijend 

aanbodd van vrijetijdsactiviteiten. Als onderdeel van de hierboven beschreven toegenomen 

keuzevrijheidd hebben ook jongeren wat betreft hun naschoolse tijdsbesteding meer te 

kiezen.. Toch blijk t uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat jongeren niet 

meerr vrijetijdsactiviteiten hebben dan vroeger het geval was6 . De diversiteit aan 

naschoolsee 'vrije' tijdsbesteding neemt daarmee, in vergelijking met een aantal jaren 

geleden,, af (Breedveld & Van den Broek, 2001; De Haan & Van den Broek, 2000). 

Tabell  3.1 geeft aan de hand van het tijdsbestedingsonderzoek van het Sociaal en 

Cultureell  Planbureau op hoofdpunten inzicht in ontwikkelingen vanaf 1975 in de 

tijdsbestedingg van jongeren gedurende een gemiddelde week in oktober. Er is een 

onderscheidd gemaakt tussen verplichtingen, persoonlijke verzorging en vrije tijd. Vanaf 

19755 is er sprake van een afnemende hoeveelheid vrije tijd. Wel neemt met name de tijd 

besteedd aan persoonlijke verzorging toe. Dit komt door een toename van de tijd besteed 

666 Zie voor andere definities Du Bois-Reymond et al. (1998); Freysinger (1997); McMeeking & Purkayastha, 
1995;; Ter Bogt (1990). 
677 (1975-1995). 
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1975 5 

8, 2 2 
28, 3 3 
6, 0 0 

81, 4 4 
44, 2 2 

168, 0 0 

1980 0 

5, 5 5 
30, 9 9 
7, 1 1 

82, 7 7 
41, 6 6 

168, 0 0 

iéé S S 

4, 0 0 
33, 7 7 
5, 4 4 

82, 4 4 
42, 6 6 

168, 0 0 

1990 0 

6, 3 3 
35, 2 2 
5, 5 5 

81, 4 4 
39, 6 6 

168, 0 0 

1995 5 

4, 6 6 
35, 5 5 
4, 7 7 

82, 4 4 
40, 9 9 

168, 0 0 

2000 0 

7, 1 1 
35, 3 3 
4, 6 6 

84, 3 3 
36, 8 8 

168, 0 0 

aann lichamelijke verzorging en niet zozeer door een toenemen van de slaaptijd (Breedveld 

&&  Van den Broek, 2001; De Haan & Van den Broek, 2000). 

Di tt algemene beeld geldt in verschillende mate voor de diverse groepen. Meisjes 

beschikkenn over minder vrije tijd dan jongens68. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat 

meisjess meer tijd aan huishoudelijke en verzorgende bezigheden (huishouden, verzorging 

broertjess en zusjes, boodschappen doen) besteden (Niphuis-Nell, 1992), 

Tabell  3.1 Tijdsbesteding van jongeren (12 t /m 19 jaar) in een doorsneeweek in oktober, in uren per 
week,, 1975-200069 

Activiteiten n 
Verplichtingen n 
-arbeid d 
-onderwijs s 
-huishoudelijkee en zorgtaken 
Slapen,, eten en verzorging 
Vrijee tijd 
Totaal l 
Bron:: SCP, Tijdsbestedingonderzoek 1975-2000, website oktober 2001, http://www.scp.nl/onderzoek/tbo 

Watt doen jongeren in hun 'vrije' naschoolse tijd? Jongeren spenderen veel tijd thuis. 

Televisiekijkenn is ronduit de populairste bezigheid van jongeren. Tabel 3.2 geeft een indruk 

vann het aantal uren per week dat jongeren in de leeftijdsgroep van 12 tot en met 19 jaar aan 

activiteitenn besteden. Behalve met televisiekijken houdt een grote groep jongeren zich 

bezigg met sport. Daarnaast wordt een aantal uren per week aan computeren besteed. Dit 

wordtt een steeds belangrijker vorm van tijdsbesteding. Muziek maken en naar radio en 

muziekk luisteren wordt door jongeren veel gedaan. Verder neemt het ontmoeten van 

vriendenn een belangrijke plaats in. Ook het 'nietsdoen', met andere woorden ontspannen 

off  rondhangen als tijdsbesteding individuele of collectief, zijn belangrijke activiteiten. En 

tenn slotte neemt het uitgaan naar kroegen, discotheken en feesten een plaats in de 

vrijetijdsbestedingg van jongeren in (Breedveld & Van den Broek, 2001; Van den Broek, 

2001a;; 2001b; De Haan, 2001; De Haan & Van den Broek, 2000; Huysmans & De Haan, 

2001;; Lieberg, 1997; Niphuis-Nell, 1992; Pare, 1992; Zeijl, 2000; Zeijl & Du Bois-

Reymond,, 1998). 

Niett voor elke jongere zijn deze vormen van naschoolse tijdsbesteding van even groot 

belang.. Er zijn bijvoorbeeld duidelijke verschillen naar sekse en leeftijd70. Meisjes besteden 

duidelijkk minder tijd aan sport en computeren dan jongens en iets minder tijd aan 

televisiekijken.. Jongens hebben een grotere belangstelling voor sport dan meisjes: zij 

bezoekenn vaker een sportwedstrijd en beoefenen ook vaker zelf een sport en zijn vaker lid 

vann een sportvereniging, zoals de voetbalclub. Naarmate ze ouder worden besteden 

Inn 1985 beschikken onder de 12-15 jarigen de meisjes over 5,2 uren minder vrije tijd per week dan de 
jongens.. De belangrijkste oorzaak ligt in de verschillen in huishoudelijke en verzorgende bezigheden 
(huishouden,, kinderverzorging, boodschappen doen). In 1985 besteden 12-15 jarige jongens aan deze 
huishoudelijkee en verzorgende bezigheden 3,0 uren per week; even oude meisjes besteden daaraan 6,5 uren per 
weekk (Niphuis-Nell, 1992). 
h99 N varieert tussen 189 in 2000 en 507 in 1985. 

Verderr laat onderzoek zien dat tijdsbesteding verschilt naar etniciteit, sociaal-economische status en leefstijl 
(Keunee et al., 2002; Lieberg, 1997; Roberts & Parsell, 1994). 
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Tabell  3.2 Tijdsbesteding van jongeren (12 t/m 19 jaar) in aantal uur per week, vrije tijd, persoonlijke 
verzorgingg en huishoudelijke en zorgtaken (onderdeel van verplichtingen) in 200071 

Activiteiten n 

Arbeid: : 

Onderwijs: : 

Huishoudenn en zorg: 

Slapen,, eten en verzorging: 

Vrijee tijd: 

uitoefeningg beroep 
overwerk k 
nevenbaan n 
tijdd voor of na werk 
woon-werkvervoer r 
algemeenn vormend & beroepsonderwijs 
vormingg & cursussen 
onderwegg voor onderwijs en vorming 
werkk aan maaltijden, afwassen etc. 
dagelijkss huishoudelijk werk 
anderr huishoudelijk werk 
wassen,, strijken, kledingonderhoud 
onderwegg voor huishoudelijk werk 
kinderverzorgingg en andere huisgenoten 
kinderbegeleiding g 
inkopenn levensmiddelen 
anderee inkopen.winkelen 
persoonlijkk verzorging buitenshuis 
verkrijgenn van loketdiensten 
wachtenn of onderweg voor boodschappen 
persoonlijkee verzorging 
etenn en drinken 
nachtrust t 
slapen,, dutje overdag 
overige e 
deelnamee politieke organisaties e.d. 
verenigingswerk k 
kerkgang g 
vrijwilligerswerk k 
onderwegg participatie 
socialee kontakten 
etenn in restaurant 
bezoekk sportwedstrijden 
bezoekk evenementen 
cultuurparticipatie e 
feestje,, etentje 
bezoekk café snackbar dancing etc. 
onderwegg voor uitgaan 
sportbeoefening g 
knutselenn handwerken 
computerenn (solitaire hobby's)* 
creatievee activiteiten 
gezelschapsspelen n 
kinderspelen n 
onderwegg voor hobby's e.d. 
karweitjes,, tuinieren, planten verzorgen 
vissenn jagen 
uitstapjess wandelen fietsen 
radioo en muziek luisteren 
muziekk luisteren 
televisie,, teletekst kijken 
boekenn lezen 
krantenn lezen 
tijdschriftenn lezen 
ontspannenn luieren 
Totaall (N) 

Deelname e 
jaar% % 

1990 0 
22 2 

3 3 
22 2 

9 9 
23 3 
92 2 
18 8 
86 6 
72 2 
37 7 
19 9 
14 4 

7 7 
9 9 

16 6 
44 4 
59 9 

7 7 
22 2 
45 5 
99 9 
99 9 
99 9 
26 6 
91 1 

7 7 
6 6 

18 8 
4 4 

19 9 
87 7 
14 4 
16 6 
10 0 
10 0 
25 5 
53 3 
69 9 
58 8 
17 7 
31 1 
25 5 
26 6 
14 4 
56 6 
41 1 

1 1 
19 9 
45 5 
44 4 
97 7 
47 7 
32 2 
60 0 
51 1 

395 5 

122 t/m 

1995 5 
23 3 

2 2 
15 5 

7 7 
20 0 
95 5 
22 2 
86 6 
65 5 
32 2 
19 9 
12 2 
11 1 
7 7 

16 6 
40 0 
53 3 
4 4 

16 6 
51 1 
99 9 
99 9 

100 0 
29 9 
91 1 
10 0 

7 7 
12 2 

7 7 
17 7 
89 9 
18 8 
13 3 
14 4 
14 4 
31 1 
48 8 
71 1 
64 4 
10 0 
44 4 
22 2 
16 6 
23 3 
63 3 
40 0 

3 3 
19 9 
32 2 
34 4 
97 7 
33 3 
31 1 
56 6 
55 5 

382 2 

199 Aantal uur per week 

2000 0 
25 5 

1 1 
21 1 
14 4 
34 4 
90 0 
21 1 
86 6 
61 1 
29 9 
15 5 
8 8 
7 7 
5 5 

22 2 
38 8 
53 3 

4 4 
13 3 
48 8 
97 7 
99 9 

100 0 
29 9 
89 9 

5 5 
9 9 

12 2 
3 3 

16 6 
92 2 
18 8 
10 0 
6 6 

13 3 
35 5 
45 5 
65 5 
63 3 
11 1 
78 8 
20 0 
27 7 
19 9 
51 1 
29 9 

1 1 
15 5 
32 2 
22 2 
97 7 
24 4 
21 1 
41 1 
54 4 

189 9 

1990 0 
4.1 1 
0,0 0 
1,5 5 
0,1 1 
0,5 5 

30,2 2 
0,6 6 
4,4 4 
1.6 6 
0,4 4 
0,3 3 
0,1 1 
0,1 1 
0,3 3 
0,5 5 
0,4 4 
1,1 1 
0,1 1 
0,1 1 
0,6 6 
6,1 1 
7,9 9 

63,0 0 
0,9 9 
3,5 5 
0,1 1 
0,2 2 
0,4 4 
0,1 1 
0,2 2 
6,4 4 
0,3 3 
0,5 5 
0,3 3 
0,3 3 
1,0 0 
2,3 3 
1,7 7 
2,5 5 
0,4 4 
0,9 9 
0,7 7 
0,5 5 
1.0 0 
0,8 8 
1,0 0 
0,0 0 
0,5 5 
0,7 7 
0,9 9 

12,2 2 
1,6 6 
0,4 4 
0,8 8 
1,1 1 

168 8 

1995 5 
3,1 1 
0,1 1 
1.0 0 
0,1 1 
0,3 3 

30,6 6 
0,6 6 
4,3 3 
1,4 4 
0,4 4 
0,3 3 
0,1 1 
0,1 1 
0,0 0 
0,5 5 
0,4 4 
0.8 8 
0,0 0 
0,1 1 
0,5 5 
5,9 9 
7,7 7 

63,9 9 
1,0 0 
3,9 9 
0.2 2 
0,2 2 
0,4 4 
0,2 2 
0,2 2 
6,2 2 
0,3 3 
0,4 4 
0,4 4 
0,3 3 
1,0 0 
2,0 0 
1,5 5 
2,9 9 
0,2 2 
2,0 0 
0,7 7 
0,4 4 
1,4 4 
1,1 1 
0,8 8 
0,1 1 
0,5 5 
0,6 6 
0,7 7 

13,1 1 
0,7 7 
0,3 3 
0,7 7 
1,4 4 

168 8 

2000 0 
4,5 5 
0,0 0 
1,5 5 
0,4 4 
0,6 6 

29,9 9 
0,5 5 
4,9 9 
1,1 1 
0,3 3 
0,2 2 
0,1 1 
0,1 1 
0,1 1 
0,7 7 
0,4 4 
0,9 9 
0,0 0 
0,1 1 
0,7 7 
5,6 6 
7,9 9 

65,2 2 
1,3 3 
4,2 2 
0,1 1 
0,4 4 
0,3 3 
0,1 1 
0,2 2 
5,7 7 
0,2 2 
0,2 2 
0,3 3 
0,4 4 
1,2 2 
1,4 4 
1,2 2 
2,6 6 
0,2 2 
3,5 5 
0,6 6 
0,6 6 
1,1 1 
0,8 8 
0,5 5 
0,1 1 
0,8 8 
0,8 8 
0,3 3 

10,7 7 
0,6 6 
0,2 2 
0.6 6 
1.1 1 

168 8 
Bron:: SCP, Tijdsbestedingonderzoek 1975-2000, website oktober 2001, http://www.scp.nl/onderzoek/tbo 

jongerenn minder tijd aan sport. Meisjes hebben vaker dan jongens creatieve hobby's zoals 

tekenen,, schilderen, het bespelen van een muziekinstrument, zingen, toneel- en 

711 Solitaire hobby's bestaan voor deze leeftijdsgroep vooral uit computergebruik. In 1990 droeg het 
computergebruikk onder 12-19 jarigen 0.8 uur perr week, in 199S 1.9 uur per week, in 2000 3.4 uur per week. 
Dezee leeftijdsgroep die vaak bestaat uit inwonende, schoolgaande of studerende kinderen, is de grootste 
gebruikersgroepp van de pc. Van de 3.4 uur in 2000 werd 0.7 uur aan het internet besteed (Huysmans & de 
Haan,, 2001). 
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mimespelenn en dans. Ook zijn zij vaker lid van een zang-, muziek- of toneelvereniging 

(Niphuis-Nell,, 1992). 

Alss jongeren ouder worden, neemt de tijd besteed aan sociale contacten en uitgaan toe. 

Dertienn jaar is in dit verband een belangrijke leeftijd. Uit onderzoek van Zeijl (2000) komt 

hett beeld naar voren dat jongeren van veertien en vijftien jaar vaker dan jongeren van elf en 

twaalff  jaar in hun naschoolse tijd gericht zijn op samenzijn met leeftijdgenoten en bezoeken 

vann feesten en uitgaan. 

Opp het terrein van de sociale contacten nemen leeftijdsgenoten een belangrijke plaats 

in.. Van belang zijn de kleinere vriendengroep van leeftijdgenoten met wie jongeren sterke 

vriendschapsbandenn voelen en een grotere kring van bevriende en bekende leeftijdgenoten, 

dee jeugdgroep. Uit onderzoek blijk t echter dat meisjes en jongens niet geheel op gelijke 

wijzee in vriendschappen en jeugdgroepen participeren (Hazekamp, 1985; Van der Linden 

&&  Dijkman, 1989; De Waal, 1989; Zeijl, 2000). Dat leeftijdgenoten belangrijke partners in 

dee naschoolse tijdsbesteding zijn is duidelijk. Jongeren spenderen veel tijd met 

leeftijdgenotenn (Van den Broek, 2001b; Zeijl, 2000). Een aantal auteurs wijst op een 

toenemendee invloed van leeftijdgenoten op vrijetijdsbesteding en tegelijkertijd een 

afnemendee invloed van ouders daarop (Van den Broek, 2001b; Zeijl, 2000). Van den Broek 

(2001b)) concludeert bijvoorbeeld dat het aantal sociale contacten tussen leden van een 

huishoudenn vermindert. 

Hett uitgaan betreft verschillende activiteiten en vindt in uiteenlopende omgevingen 

plaats.. Met name een bezoek aan een bioscoop, café, discotheek en het bezoeken van 

feestenn zijn heel populair. Ook popconcerten zijn geliefde doelen voor culturele 

uitstapjess . Meisjes beginnen overigens op jongere leeftijd discotheken te bezoeken dan 

jongenss (Niphuis-Nell, 1992). 

3.3.22 Ruimtegebruik 
Afgezienn van het soort activiteit en de hoeveelheid tijd die daaraan wordt besteed, verschilt 

ookk de plaats waar activiteiten worden ondernomen van persoon tot persoon en van 

activiteitt tot activiteit. Verschillende groepen jongeren gebruiken verschillende plaatsen en 

voorzieningen.. Bovendien worden dezelfde plaatsen en voorzieningen op verschillende 

manierenn gebruikt. Ook wat betreft het ruimtegebruik is sprake van diversiteit. Op basis 

vann de literatuur over het ruimtegebruik door jongeren in hun vrije tijd kan geconcludeerd 

wordenn dat de toegenomen diversiteit zichtbaar is in drie ontwikkelingen. Ontwikkelingen 

diee voor bepaalde groepen meer of minder belangrijk zijn. Ten eerste het toegenomen 

belangg van het huis als plaats voor vrijetijdsactiviteiten. Ten tweede de ontwikkeling dat de 

straatt als zone van vrijheid voor jongeren onder druk komt te staan. Ten derde de 

toenemendee formalisering en tijdsplanning van verschillende activiteiten en het 

'eilandhoppen'' daar tussen. 

Traditionelee culturele evenementen zijn minder in trek. Zo loopt het theaterbezoek onder jongeren terug. 
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VERHUISELIJKING? ? 

Inn een onderzoek naar kinderculturen van jonge tieners in Nederland en Duitsland laat 
Torrancee (1998) zien dat er sprake is van een verhuislijkte kindercuhuur. Zoals we al gezien 
hebbenn brengt een groot deel van de jongeren een substantieel deel van hun vrije tijd 
binnenshuiss door. De mogelijkheden tot vermaak en de ruimte binnenshuis zijn in 
vergelijkingg met vroeger toegenomen. Een eigen kamer en een standaard materiele 
uitrustingg in de vorm van een eigen televisie, stereo en computer blijk t in steeds meer 
gezinnenn aanwezig (Camstra, 1997; Torrance, 1998; Zeijl & Du Bois-Reymond, 1998). 
Di tt zou onder andere het gevolg zijn van de wens van ouders om meer toezicht te houden 
opp hun kinderen. Waar veel jongeren binnenshuis vertoeven, is het toeziend oog van een 
ouderr vaak aanwezig. Waar de eigen slaapkamer jongeren binnenshuis meer zelfstandigheid 
geeft,, kan deze daardoor concurreren met uithuizige activiteiten. Uit onderzoek onder 
ouderss van jonge kinderen (< 12 jaar) blijk t dat ouders kinderen steeds meer aanmoedigen 
hunn tijd thuis door te brengen met vriendjes of vriendinnetjes om zodoende meer controle 
opp de veiligheid van hun kinderen uit te kunnen oefenen (Van der Spek & Noyon, 1993; 
Valentine,, 1997a; Wyness, 1994). 

Resultatenn uit tijdsbestedingsonderzoek lijken de trend van verhuiselijking echter tegen 
tee spreken. De uithuizigheid — het deel van de vrije tijd dat niet thuis wordt doorgebracht — 
neemtt namelijk niet eenduidig af (Van den Broek, 2001a; De Haan & Van den Broek 
2000)73.. Alhoewel jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar als enige 
leeftijdscategoriee geen toename van de uithuizigheid in de periode 1975 - 2000 laten zien, 
blijvenn zij in vergelijking met oudere leeftijdsgroepen in hun naschoolse tijdsbesteding 
meerr op activiteiten buitenshuis gericht (Van den Broek, 2001a; De Haan & Van den 
Broek,, 2000). 

Kortom,, ten aanzien van de verhuiselijking van de naschoolse tijdsbesteding kan 
voorlopigg geconcludeerd worden dat deze twee kanten heeft. Het huis heeft een 
belangrijkee betekenis in vrijetijdsbesteding door onder andere toegenomen ruimte en 
middelen.. De tijd die men na school thuis doorbrengt groeit echter niet. 

Verderr is het beeld divers, doordat er verschillen zijn in de betekenis van het huis naar 

seksee en bepaald door de sociaal-economische status en woonomgeving. Meisjes brengen 

vann oudsher meer tijd door thuis dan jongens. Waarschijnlijk mede verklaarbaar uit de 

eerderr genoemde grotere huishoudelijke en zorgtaak van meisjes. Recent onderzoek geeft 

echterr de duidelijke tendens weer dat jongens zich meer richten op de privé-sfeer en 

meisjess hoe langer hoe meer traditionele mannendomeinen als de straat en clubs opzoeken 

(Lieberg,, 1997; Matthews et al., 2000a; Robert & Parsell, 1994). In het beeld van de 

7JJ Uit het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat er in het algemeen tussen 1975 en 1995 
sprakee is van een toenemende uithuizigheid in de vrije tijd. Het aandeel van de vrije tijd dat men elders dan 
thuiss doorbrengt, steeg tussen 1975 en 1995 voor de gehele Nederlandse bevolking gemiddeld met 10 procent 
(Dee Haan & Van den Broek, 2000). Voor de periode tussen 1995 en 2000 constateert men echter een afname 
vann de uithuizigheid in de vrije tijd. Dit loopt parallel met de afname in de totaal te besteden vrije tijd, het 
vrijetijdsbudget.. De gemiddelde uithuizigheid is met 36 procent terug op het niveau van de jaren tachtig (Van 
denn Broek, 2001a). De mate van uithuizigheid is berekend door allereerst per respondent het aandeel 
buitenshuiss doorgebrachte vrije tijd op de totale hoeveelheid vrije tijd te berekenen. En vervolgens is van deze 
afzonderlijkee berekeningen tezamen het gemiddelde genomen. 
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'girl'ss bedroom culture' treden veranderingen op. Dit betekent overigens niet dat jongens 

enn meiden deze 'nieuwe' plaatsen op dezelfde wijze gebruiken. Jongens die in de privé-

sfeerr vertoeven doen dit in de eerste plaats vanwege hun interesse voor technologie zoals 

video'ss en computers. Dit wil niet zeggen dat zij geen bezoek op hun kamer ontvangen. 

Hett sekseverschil bestaat daaruit dat meisjes meestal relaties tussen vrienden en 

vriendinnenn bespreken als zij elkaar ontmoeten, terwijl jongens zich bezighouden met het 

uitvoerenn van activiteiten. 

Behalvee genderspecifïek is de verhuiselijking van de naschoolse tijdsbesteding 

gerelateerdd aan de sociaal-economische positie van de gezinnen waarvan jongeren deel 

uitmaken.. Veel Nederlandse kinderen beschikken over een eigen kamer, maar dit is niet 

voorr elk kind het geval en zeker de uitrusting van de kamer is niet voor iedere jongere 

hetzelfde.. Hoewel huishoudens met kinderen relatief vaak een computer bezitten, hangt 

hett computerbezit bijvoorbeeld af van de sociaal-economische positie waar het huishouden 

inn verkeert (Huysmans & De Haan, 2001). Ook de toegang vanuit huis tot het 'world wide 

web'' is beperkt tot de hogere en midden sociaal-economische groepen in de samenleving. 

Tenn slotte kan de verhuiselijking verschillen naar ruimtelijke omgeving. Het is 

aannemelijkk dat de kenmerken van het huis en de omgeving van invloed zijn op het feit of 

jongerenn hun vrije tijd in huis besteden. Hierover is nog weinig bekend. 

DEE STRAAT ALS 'ZONE VAN VRIJHEID' ONDER DRUK? 

Verschillendee onderzoeken en het maatschappelijk discours lijken te suggereren dat 
'buitenspelen'' een uitstervend verschijnsel is. Dit wordt in verband gebracht met een 
breedd spectrum van maatschappelijke veranderingen (zie 1.2.3). Er moet echter 
geconcludeerdd worden dat er ten aanzien van jongeren en het gebruik en de betekenis van 
openbaree ruimte nog veel te onderzoeken valt (zie Karsten et al. 2001). 

Bestaandd Nederlands onderzoek onder kinderen geeft bovendien geen eenduidig 
beeldd . Een onderzoek van Van der Spek & Noyon (1993) in verschillende 
woonomgevingenn laat zien dat 44 procent van de Amsterdamse kinderen minder dan 1 
keerr per week buiten speelt . Een ander onderzoek (Wiggers et al., 1996) in Amsterdam 
laatt daarentegen zien dat een kwart van de kinderen minder dan 1 keer per week buiten 
speelt.. Onderzoek naar tijdruimtelijk gedrag van kinderen in Groningen laat opnieuw een 
anderr beeld zien (Karsten et al., 1998). Slechts 9 procent van de 7- tot 12-jarigen speelt 
minderr dan 1 keer per week buiten; 58 procent speelt elke dag buiten. Dit komt in de 

Err bestaan verschillende websites en er zijn verschillende congressen geweest waarin buitenspelen als 
bedreigdd fenomeen wordt gepositioneerd (zie bijv. www.ruimtevoordejeugd.nl; www.jeugdinformatie.nl; 
www.vng.nl). . 

Inn het onderzoek van Van der Spek & Noyon (1993) hebben 434 ouders van kinderen tussen 4-12 jaar in 
verschillendee woonomgevingen: Kinkerbuurt in Amsterdam, Leidsebuurt in Haarlem en enkele 
plattelandskernenn enquêtes ingevuld. Tevens zijn enkele groepsgesprekken met ouders die in dezelfde buurt als 
hunn kinderen zijn opgegroeid afgenomen. De vraag was of het vroeger anders was om op te groeien dan nu. In 
hett onderzoek van Wiggers et al. (1996) hebben 454 kinderen tussen 7/8-12 jaar in verschillende buurten in 
Amsterdamm enquêtes in de klas ingevuld. Het onderzoek van Karsten et al. (1998) vond plaats in verschillende 
buurtenn in de stad Groningen. Hier hebben 360 kinderen van 7-12 jaar enquêtes ingevuld in de klas. Tevens is 
ouderss om aanvullende informatie gevraagd. 
766 Door de auteurs en door Karsten et al. (2001) wordt dit geïnterpreteerd als bijna nooit. 
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buurtt van cijfers uit een onderzoek van Peeters & Woldringh (1993) die laten zien dat 78 

procentt van de 8- tot 11-jarigen in Nederland dagelijks buiten speelt. 

Hoewell  over het feitelijk gebruik van de openbare ruimte door jongeren nog veel 

onbekendd is, lijk t er wel overeenstemming te bestaan over de specifieke functie van de 

openbaree ruimte voor jongeren. Het gaat hierbij om het belang van de openbare ruimte als 

'zoness van vrijheid' voor jongeren (Hazekamp, 1985; Lieberg, 1997; Matthews et al, 

1998;; Matthews et al., 2000a). Door bijvoorbeeld controle van ouders, gebrek aan geld en 

hunn leeftijd kunnen jongeren op bepaalde vermaakplaatsen niet komen. Straten, pleinen en 

anderee openbare plaatsen zijn dan vaak de enige plekken die overblijven. Openbare ruimte 

heeftt ruimtelijke en sociale kwaliteiten die tot op zekere hoogte voldoen aan de behoeften 

vann groepen jongeren. Afgezien van de afwezigheid van controle door volwassenen worden 

activiteitenn in de openbare ruimte gekarakteriseerd door de afwezigheid van doelen en 

verplichtingen.. De activiteiten die plaatsvinden worden niet van tevoren bepaald, het 

onder-elkaar-zijnn is het belangrijkste. Kortom, het gebruik van openbare ruimte kenmerkt 

zichh door informele activiteiten. Deze informele activiteiten worden door jongeren, zoals 

gezegd,, bij uitstek opgevat als 'vrijetijd' (McMeeking & Purkayastha, 1995). 

Dee wijze, waarop de straat als vrijplaats onder druk staat, verschilt tussen groepen 

jongerenn en naar ruimtelijke omgeving. Skelton (2000) wijst er op in een onderzoek naar 

ruimtelijkee identiteiten van jongeren in Engeland dat jongeren uit lagere sociale klassen de 

straatt 'opgedreven' worden. Dit is gerelateerd aan de verhuiselijking: het betreft jongeren 

voorr wie de zelfstandige bewegingsvrijheid binnenshuis beperkt is. Tevens bleek dat 

meidenn hoe langer hoe meer de openbare ruimte gebruiken voor naschoolse tijdsbesteding, 

hoewell  er door andere auteurs tevens op wordt gewezen, dat de manier waarop de 

openbaree ruimte gebruikt wordt, verschilt. Meiden zijn voorzichtiger dan jongens. 

Ookk zijn er onderzoeken, die suggereren, dat de ruimtelijke omgeving verschillen in 

betekeniss veroorzaakt. Lieberg (1997) betoogt dat de binnenstad jongeren een publieke 

ervaringg biedt, die in de buitenwijk niet voorhanden is. Enerzijds heeft dit te maken met de 

diversiteitt aan leefstijlen in binnenstedelijke milieus, anderzijds met de aanwezigheid van 

ogenn van ouders en buren in de 'eigen' buitenwijk. Binnensteden kenmerken zich door 

levendigheid,, 'anderen', risico's en beweging. Hier kunnen jongeren ongestoord samen 

zijn.. Verder is er publiek dat ziet en gezien kan worden. Ook is dit bij uitstek de plaats 

voorr onverwachte gebeurtenissen. 

Volgenss Hazekamp (1985) beïnvloedt de omgeving het gebruik van de openbare ruimte 

nogg op een andere manier. Hij wijst op het feit dat de dichtheid van de bebouwingsgraad 

vann invloed is op het tijdruimtelijk handelen van jongeren. Compacte bouw met relatief 

weinigg open ruimte betekent dat er weinig plekken zijn waar jongeren kunnen 

samenkomenn zonder dat anderen hiermee geconfronteerd worden. Hierdoor wordt het 

rondhangenn van jongeren volgens hem veel sneller als verstorend ervaren voor de openbare 

orde. . 

Verderr is het hebben van sociale contacten in de buurt van belang voor actief 

vrijetijdsgedragg op straat in de buurt. Gezinnen met kinderen wonen met name buiten de 

stad,, maar niet in plattelandskernen. Op het platteland bezoeken vrienden elkaar eerder via 
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formeell  geregelde ontmoetingen en minder informeel en spontaan (Jackson, 1993; 

McMeekingg & Purkayastha, 1995; Van Vliet, 1981). 

TOENEMENDEE FORMALISERING EN PLANNING VAN VRIJE TIJD LEIDEN TOT EILANDHOPPEN? 

Verschillendee auteurs betogen dat er voor bepaalde groepen jongeren gesproken kan 
wordenn over een gestructureerd (of georganiseerd) vrijetijdspatroon (Torrance, 1998; Karsten 
1995c;; Zeil & Du Bois-Reymond, 1998). Aspecten van deze structurering zijn 
formalisering,, planning en eilandhoppen. 

Veell  activiteiten van jongeren zijn formeel van aard en vinden plaats in club- of 

verenigingsverband.. Kenmerkend voor deze activiteiten is dat ze een vaste plaats en tijd 

hebben,, dat toezicht en regie in handen zijn van volwassenen, dat ze vaak verplichtend zijn 

enn dat er kosten aan verbonden zijn. Het verenigingsleven wordt vaak gezien als een 

ondersteuningg van de opvoeding door ouders. Deelname aan activiteiten in 

verenigingsverbandd heeft volgens veel ouders een gunstige invloed op de persoonlijke 

ontwikkelingg van kinderen (Du Bois-Reymond et al., 1998). Verder bieden formele 

activiteitenn een veilige setting voor de vrijetijdsbesteding. Net als bij het verhuislijkte 

vrijetijdspatroonn is er immers sprake van toezicht door volwassenen. Uit onderzoek, 

wederomm onder kinderen, blijk t dat ouders hun kinderen stimuleren om aan door 

volwassenenn georganiseerde activiteiten deel te nemen, zoals muziek- en sportlessen, met 

dee intentie veiligheid te creëren (Van der Spek & Noyon, 1993; Valentine, 1997a; Wyness, 

1994). . 

Hett tweede kenmerk van gestructureerde vrijetijdsbesteding is de tijdsplanning. Een grote 

groepp jongeren onderneemt meerdere vrijetijdsactiviteiten en is lid van meerdere 

verenigingen.. Er is dus een groepje jongeren dat niet één maar wel drie sporten beoefent 

enn daarnaast ook nog naar muziekles gaat. Een gevolg van een dergelijk druk 

vrijetijdsbestaann en de ruimtelijke spreiding van voorzieningen en vrienden is een hoge 

matee van organisatie en tijdsplanning. Dit geldt voor zowel jongeren als voor het gezin. De 

verschillendee activiteiten van gezinsleden moeten op elkaar afgestemd worden. Hierbij 

dientt rekening gehouden te worden met zaken als de beschikbaarheid van ouders, 

reistijden,, vervoersmogelijkheden. Spontane afspraken worden schaarser en er is 

bijvoorbeeldd minder tijd voor rondhangen in de buurt. Deze jongeren (en kinderen) met 

drukkee vrijetijdsagenda's worden wel omschreven als 'kleine managers in de dop' 

(Torrance,, 1998). 

Hett scala aan vrijetijdsactiviteiten impliceert een sociaalruimtelijk gedifferentieerd 

netwerk.. Het laatste kenmerk van gestructureerde vrijetijdsbesteding, het eilandhoppen, is 

hierr een gevolg van. Het sociaalruimtelijk netwerk van jongeren met een sterk 

gestructureerdee vrijetijdsbesteding kan omschreven worden als een archipel van 

vrijetijdsdomeinen.. Veel activiteiten vinden plaats op verschillende locaties, soms op grote 

afstandd van elkaar en steeds minder in de eigen buurt. Het mobiliteitsgedrag wordt dan ook 

well  omschreven als 'island hopping' (Torrance, 1998). Afgezien van het sociale proces van 

formaliseringg van de vrijetijdsbesteding wordt het eilandhoppen versterkt door de 
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ruimtelijkee ontwikkelingen in stedelijke en landelijke gebieden. Zo zijn door stedelijke 

verdichtingg en processen van schaalvergroting sportclubs over het algemeen genomen 

steedss vaker gesitueerd aan de randen van grote steden. In het landelijk gebied zijn 

kleinschaligee voorzieningen vaak verdwenen. Jongeren kunnen, maar moeten ook meer 

reizenn dan vroeger het geval was (zie verder 1.2.3). 

Dee mobiliteit van jongeren neemt dan ook toe77. In de periode 1975-2000 is de totale 

hoeveelheidd reistijd van en naar school, winkel, vrijetijdsbestemming of werk in een 

doorsneee week voortdurend gestegen. Voor thuiswonende jongeren (12 tot en met 19 

jaar)) is het gemiddelde wekelijkse tijdsbeslag door verplaatsingen ongeveer met twee uur 

gegroeid,, van 7,8 uur per week in 1975 tot 10,1 uur in 2000 (Van den Broek et al., 2001). 

Dezee mobiliteit is voor veel ouders een bron van zorg, omdat ze in verband wordt 

gebrachtt met sociale en verkeersonveiligheid. Internationaal onderzoek laat zien dat voor 

kinderenn geldt dat ouders hen vanwege bezorgdheid over hun veiligheid in de openbare 

ruimtee minder vaak zelfstandig naar school en clubs laten gaan (Hillman et al., 1990; Van 

derr Spek & Noyon, 1993). Karsten (1995) spreekt met betrekking tot jonge kinderen van 

eenn 'achterbankgeneratie': kinderen worden vaker en op jongere leeftijd dan vroeger het 

gevall  was door ouders in de auto van de ene naar het andere vrijetijdsdomein vervoerd. 

Ookk wat betreft de structurering van de naschoolse tijd zijn er duidelijke verschillen te zien 

tussenn sociale groepen.De structurering van de vrijetijdsbesteding is hoofdzakelijk een 

middenklasse-- en sociale-eliteverschijnsel. Roberts & Parsell (1994) spreken van de 

'middlee class takeover' in Groot-Brittannië: jongeren uit de middenklasse zijn veruit het 
Tf-tinFvctt K r t r o l ' l - n n Ki i n l l r r l r i f o r m e el O P W T I H ' ' " " - ' ' - » ,..̂  H . - /n n n t w i l r l ' r ' l i " " ' 

elitairee activiteiten tot middenklassefenomeen geworden. Dit is niet alleen in de Britste 

contextt het geval, maar geldt ook voor Nederland (Du Bois-Reymond et al., 1998; Zeijl, 

2000).. De sterke formalisering van de vrije tijd geldt voor bepaalde groepen, maar niet 

voorr de meerderheid van de Nederlandse jongeren (Zeijl, 2000; Zeijl & Du Bois-

Reymond,, 1998). Het betreft met name jonge jongeren in hogere-middenklassemilieus en 

mett autochtoon Nederlandse ouders. Het zijn vooral de kinderen uit de hogere sociaal-

economischee (autochtone) milieus die op de achterbank van de auto van de ene naar de 

anderee club worden vervoerd (Broenink & Fooien, 1999; Karsten, 1995a; 1995c; 

Torrance,, 1998; Valentine, 1997c; Wiggers, et al., 1996). 

Verderr is het aannemelijk dat het patroon van eilandhoppen ruimtelijk gedifferentieerd 

is.. Zo zullen voor jongeren in perifere gebieden voorzieningen minder toegankelijk zijn. Ze 

777 Voor alle bevolkingsgroepen tezamen is het aantal uren dat men per week besteedt aan verplaatsingen tussen 
1995-20000 niet verder gegroeid maar gestopt (Van den Broek, Breedveld & Huysmans, 2001). Het gemiddelde 
wekelijksee tijdsbeslag door verplaatsingen van de bevolking van 12 jaar en ouders is in 2000 8,4 uur. 
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hebbenn te maken met een kleiner aanbod van vrijetijdsvoorzieningen in de directe 
omgevingg en meteen minder goed openbaar vervoersnet (Jackson, 1994). 

Off  de structurering van het vrijetijdsgedrag voor veertien- en vijftienjarigen even 

belangrijkk is als voor kinderen, is vooralsnog onduidelijk.. Wel weten we dat, als jongeren 

ouderr worden, het aantal lidmaatschappen van verenigingen afneemt; zij verliezen hun 

interessee in formeel georganiseerde activiteiten. De omslag van gestructureerde naar 

ongestructureerdee vrijetijdsbesteding van Nederlandse jongeren vindt ongeveer plaats rond 

dee dertien jaar (Zeijl, 2000). Verder is het de vraag of het verschijnsel van de 

'achterbankgeneratie'' op dezelfde manier voorkomt bij jongeren als bij kinderen. Over het 

algemeenn genomen verplaatsen jongeren zich het grootste deel van de tijd te voet, per 

fiets,fiets, bromfiets of scooter (Van den Broek et al., 2001). 

3.3.33 Diversiteit : buurt- , huis - en archlpelgeoriënteerd e Jongere n 
Terr afronding van deze paragraaf kan op basis van de literatuurverkenning vooralsnog een 
tweetall  conclusies worden getrokken. Ten eerste dat er een grote variëteit in soorten 
activiteiten,, plaats van activiteiten en mate van structurering van activiteiten bestaat. 

Tenn tweede dat er op basis van hun ruimtelijke oriëntatie verschillende groepen 
jongerenn te onderscheiden zijn. Er is een groep jongeren, waarvan het sociaalruimtelijk 
netwerkk gekenmerkt wordt door een archipelstructuur en uit mobiliteitsgedrag door 
eilandhoppen.. Dit zijn jongeren, die volle vrijetijdsagenda's hebben, veel formele 
activiteitenn op grote afstand van de woning hebben, weinig tijd spenderen in de eigen buurt 
enn meerdere vriendschappen op verschillende plaatsen onderhouden. Dit impliceert een 
versplinteringg van vriendschapsgroepen. 

Voorr een andere groep is het sociaalruimtelijk netwerk veel meer verbonden met de 
openbaree ruimte in de eigen buurt. De straat heeft voor deze groep vooral een functie als 
ruimtelijkee zone van vrijheid of vrijplaats. 

Eenn laatste groep wordt vooral gekenmerkt door verhuiselijking van het 
vrijetijdsgedrag.. Uit onderzoek naar het vrijetijdsgedrag van kinderen is gebleken dat een 
belangrijkee reden hiervoor is gelegen in de behoefte van ouders om veiligheid te 
garanderenn (zie ook par. 3.5). 

3.44 Jongere n en ouder s 

Nuu we zicht hebben gekregen op de vrijetijdsbesteding van jongeren, kan worden ingegaan 

opp het samenspel tussen ouders en jongeren. In de vorige paragraaf stond de eerste 

doelstellingg van dit onderzoek centraal, waar het gaat om het tijdruimtelijk handelen van 

jongeren.. In deze paragraaf verschuift de aandacht naar de tweede doelstelling waarin de 

regulatiee van het tijdruimtelijk handelen van jongeren centraal staat. Voordat inzicht kan 

wordenn gekregen in de manieren waarop deze regulatie tot stand komt, is het nodig na te 

gaan,, hoe ouders en jongeren in onze samenleving met elkaar omgaan. 

Dee hiervoor beschreven kenmerken van de posttraditionele samenleving (zie paragraaf 

3.1)) zijn van grote invloed (geweest) op maatschappelijke praktijken als 

huishoudensvormingg en opvoeding. Er is een grote pluriformiteit aan gezinsvormen en 
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opvoedstijlenn ontstaan. In het bijzonder zijn in veel gezinnen de opvattingen over de 

rolverdelingenn tussen man en vrouw veranderd en is de gezagsrelatie tussen ouders en 

kinderenn anders dan in het verleden. 

Veranderingg betekent niet dat machtsverschillen in de verhouding tussen jongeren en 

ouderss nauwelijks meer een rol zouden spelen. Ouders hanteren regels en stellen grenzen 

enn jongeren aanvaarden deze regels en grenzen tot op zekere hoogte. Wel is het zo dat 

jongeren,, meer dan in het verleden, machtsmiddelen kunnen aanwenden ten opzichte van 

hunn ouders; zij kunnen regels en grenzen veranderen. Ouders beredeneren de regels en 

grenzenn bovendien meer dan vroeger. In veel gezinnen wordt door middel van 

onderhandelingenn vormgegeven aan het sociaalruimtelijk netwerk; regels krijgen het 

karakterr van afspraken . 

Inn deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op de communicatie tussen ouders 

enn jongeren, op zogenaamde 'opvoedstijlen' (par. 3.4.1), op de regulatie van het 

sociaalruimtelijkk netwerk (par. 3.4.2) en op de strategieën, die jongeren aanwenden om 

zelfstandigee bewegingsvrijheid te verwerven (par. 3.4.3). Tot slot wordt een aantal 

conclusiess getrokken over de betekenis van de sociaalruimtelijke omgeving voor de 

communicatiee over het stellen van grenzen aan het tijdruimtelijk handelen van jongeren 

(par.. 3.4.4). 

3.4.11 Van bevelshulshoude n naar onderhandellngshulshoude n 
Uitt de dominante hedendaagse westerse zienswijze dat kindertijd en jeugd een aparte fase 

vormenn vloeit voort dat jongeren recht hebben op vrije tijd zonder verantwoordelijkheden 

enn verplichtingen. Een bepaalde vrijheidsmarge hoort hierbij, maar ook de opvatting dat 

kinderenn kwetsbare, incompetente wezens zijn die verzorging en bescherming nodig 

hebbenn van hun ouders (zie hoofdstuk 2). Dit beeld van een idyllische kindertijd en jeugd 

draagtt bij aan de manier waarop er gedacht wordt over opvoeden (Alanen, 1990). Meer 

specifiekk draagt de conceptie van jeugd en ouderschap bij aan de manier waarop ouders hun 

kinderenn in de gaten houden en de ruimtelijke bewegingsvrijheid van met name jonge 

kinderenn bepalen (Valentine, 1997a), zoals in de volgende paragraaf zal worden 

beargumenteerd. . 

Dee hedendaagse omgang en communicatie tussen jongeren en ouders wordt over het 

algemeenn gekenmerkt door een liberale en informele houding tussen ouders en kinderen. 

Veranderingenn in de communicatie tussen ouders en jongeren - door veranderende 

emotionelee en affectieve bindingen en een verkleining van machtsverschillen tussen ouders 

enn kinderen — zorgen voor een verhouding op basis van gelijkwaardigheid tussen ouders en 

jongerenn en creëren meer ruimte voor discussie en overleg. Opvoedingsdoelen zijn 

veranderd.. Een opvoedingsideaal van veel ouders is tegenwoordig om zelfstandigheid en 

zelfredzaamheidd bij hun kinderen te bevorderen. Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid -

bravee kinderen - is niet langer het belangrijkste ideaal (De Bois-Reymond, 1992). Deze 

788 Zie voor literatuur over deze pluriformiteit aan gezinsvormen en opvoedstijlen: Niphuis-Nell et al. (1997); 
Ambert,, (1994); Brinkgreve & De Regt (1993); Du Bois-Reymond (1993); Du Bois-Reymond et al. (1990); 
Rispenss et al. (1996); Wittebrood (2000); Zeijl (2000); Zeijl et al. (1998). 
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ontwikkelingg van een vrijere opvoeding wordt ook wel omschreven als de overgang van 

eenn bevelshuishouden naar een onderhandelingshuishouden (De Swaan, 1979). 

Vann een liberale en informele houding tussen ouders en kinderen die kenmerkend is 

voorr de omgang tussen ouders en kinderen vandaag de dag, is echter niet in ieder gezin op 

dezelfdee manier sprake. Ter typering van de verschillende manieren waarop ouders en 

kinderenn met elkaar omgaan keren in de literatuur over opvoedingsgedrag twee elementen 

steedss terug: responsiviteit en controle/eisen. Onder responsiviteit wordt de mate, waarin 

ouderss gevoelig zijn voor de behoeften van het kind en daar adequaat en affectief op 

reageren,, verstaan. De dimensie controle/eisen duidt allereerst op de wijze waarop en de 

matee waarin ouders controle uitoefenen en restricties opleggen. Verder heeft de dimensie 

betrekkingg op de mate waarin ouders hun kinderen aanspreken op de competenties, 

waaroverr ze beschikken. Deze dimensie gaat dus over de mate waarin ouders hun kinderen 

aanmoedigenn van die vaardigheden gebruik te maken en verder te ontwikkelen (Beker & 

Merens,, 1994; Klimidi s et al., 1992; Maccoby & Martin, 1983; Meeus, 1994; Rispens et 

al.,, 1996). 

Opp basis van deze twee dimensies kan een viertal opvoedstijlen worden onderscheiden. 
Hett gaat er in dit onderzoek niet om de verschillende opvoedstijlen strikt te hanteren,om 
zodoendee de typologie te kritiseren, te verwerpen of te bevestigen. Ze moet worden 
opgevatt als 'sensitizing concepts' die attenderend en richtinggevend zijn voor de 
onderzoekerr (Wester, 199S). 

Figuurr 3.1 Typologie van opvoedstijlen 

II RESPONSIVITEIT 

Ja a 

hanterenn strikte regels, op de naleving waarvan strenge controle wordt uitgeoefend. 

Gehoorzaamheidd wordt als een deugd beschouwd en bestraffende maatregelen worden 

gezienn als een legitiem middel om het gedrag te beïnvloeden. Men zou ook kunnen spreken 

vann een bevelshuishouding. 

Inn een gezaghebbend-interactieve opvoedingsstijl vindt de communicatie tussen ouders en 

kindd plaats op basis van wederzijds begrip en respect. Ouders hebben oog voor de 

behoeftenn en de mogelijkheden van het kind. Zij stellen eenduidige eisen en houden vast 

aann duidelijke regels. Overtreding van die regels wordt consequent bestraft. 

Eenn permissief-interactieve opvoedingsstijl wordt gekenmerkt door weinig controlerende 

maatregelen.. Aan het gedrag van het kind worden weinig eisen gesteld en 

gedragsrichtlijnenn worden nauwelijks gegeven. Zij laten de jongere haar of zijn gang gaan. 

Dee ouders reageren in hoge mate responsief op wensen en behoeften van het kind. 

Eenn laatste opvoedingsstijl ten slotte wordt omschreven als permissief-weinig 

geïnteresseerd.geïnteresseerd. Hier zou men ook kunnen spreken van afwezige opvoeding. Kenmerkend 

voorr dit opvoedingspatroon is namelijk een grote onverschilligheid bij de ouders voor het 

Nee e 
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doenn en laten van hun kind. Er worden nauwelijks eisen gesteld, er is geen aandacht voor 

dee behoeften van het kind. (vgl. Beker & Merens, 1994; Meeus, 1994). 

Bijj  de bovenstaande omschrijvingen van opvoedstijlen wordt vaak uitgegaan van de 

zienswijzenn van ouders (Du Bois-Reymond, 1992; Torrance, 1998). Van belang is hierbij 

opp te merken dat de wijze waarop de opvoeding wordt ervaren, sterk kan verschillen bij 

ouderss en kinderen. Ouders blijken de interactie in het gezin eerder te beschrijven in 

termenn van onderhandelingen dan jongeren. Ongeveer eenderde van de jongeren, die het 

voortgezett onderwijs volgt, geeft aan dat er sprake is van een onderhandelingscultuur, de 

helftt beschrijft de relatie met hun ouders in termen van een bevelscultuur (Du Bois-

Reymond,, 1992). 

Dee manieren waarop ouders en kinderen met elkaar 'communiceren' — opvoedingsstijlen — 

zijnn belangrijk voor de regels en afspraken over de naschoolse tijdsbesteding en het 

ruimtegebruik.. De opvoedstijl is op deze manier verbonden met de grenzen van en de 

zeggenschapp die jongeren hebben over hun sociaalruimtelijk netwerk. Zo ligt het voor de 

handd dat in een gezin waarin de opvoeding weinig responsief is en getypeerd kan worden 

doorr veel controle, regels voor het tijdstip van thuiskomst aan de kinderen worden 

opgelegd.. Jongeren hebben hier zelf weinig of niets over te zeggen. Er worden in algemene 

zinn strikte regels gebruikt. De communicatie tussen ouders en kinderen berust op ouderlijk 

gezagg en gehoorzaamheid met beperkte marges om te onderhandelen. 

Inn een gezin, getypeerd door controle en responsief gedrag, zullen de ouders meer 

belangstellingg tonen voor de wensen van jongeren. Binnen dit gezin zal dan ook eerder 

'onderhandeld'' worden over tijden van thuiskomst en de plekken waar de jongere wel en 

niett mag komen. De communicatie vindt plaats op basis van wederzijds begrip. Dit wil 

overigenss niet zeggen dat onderhandelingen niet conflictueus kunnen verlopen. Hoewel er 

sprakee is van samenhang tussen conflicten in gezinnen en het al dan niet onderhandelen — in 

autoritair-autocratischee gezinnen is het conflictpeil hoger — betekent dit niet dat er in 

onderhandelingsgezinnenn geen conflicten zijn (Du Bois-Reymond, 1992). Conflicten tussen 

ouderss en kinderen over verschillende aspecten van het dagelijks leven zijn 'normaal' en 

mett name door jongere jeugdigen kunnen ze intens beleefd worden (Atkinson, et al., 

1993)79.. Roeders & Van der Linden (1983) constateren dat vinden onder derdeklassers in 

hett voorgezet onderwijs elf procent van de scholieren thuis ruzies met een hevig en 

langdurigg karakter heeft (vgl. Van der Linden & Dijkman, 1989)8 . 

Inn de communicatie tussen ouders en kinderen die getypeerd kan worden door 

responsiviteitt en de afwezigheid van controle kan men verwachten dat er belangstelling is 

voorr het vrijeüjdsleven, maar dat er weinig grenzen zullen worden gesteld. 

Gezinnen,, waarin de opvoedstijl overwegend permissief-weinig geïnteresseerd is, 

komenn niet veel voor (Du Bois-Reymond, 1992). Dit duidt erop dat ouders betrokken zijn 

bijj  het leven van hun kinderen (Giddens, 1991). 

799 Jonge jeugdigen zijn in dit geval 11-15 jaar. 
800 Wel moet opgemerkt worden dat in beide gevallen de data betrekking hebben op de belevingswereld van 
jongerenn en niet op die van de ouders (Du Bois-Reymond, 1992). 
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Dee ontwikkeling naar een opvoeding waarin de verhouding tussen ouders en kinderen 

(jongenss zowel als meisjes) gelijkwaardig is, heeft zich in Nederland in alle sociaal-

economischee milieus voorgedaan, maar niet voor alle jongeren en hun opvoeders in 

dezelfdee mate (Beker & Merens, 1994; Du Bois-Reymond et al., 1990; Du Bois-Reymond, 

1992;; 1993; Meeus, 1994; Rispens et al., 1996). In diverse onderzoeken is aangetoond dat 

opvoedingspraktijkenn zowel samenhang vertonen met de sociaal-persoonlijke identiteit van 

dee opvoeders als met sociaal-persoonlijke identiteit van het kind. Zo blijk t bijvoorbeeld uit 

onderzoekk dat moeders meer onderhandelingsgericht zijn dan vaders. Moeders zijn 

flexibelerflexibeler in de opvoeding, zij stemmen hun handelen op de situatie af. Vaders stellen zich 

strengerr en consistenter op in hun opvoedingspraktijk (Best et al., 1994; Du Bois-

Reymond,, 1992; Platz et al., 1994; Valentine 1997a; 1997b). Du Bois-Reymond (1992) 

toontt deze sekseverschillen in een empirisch onderzoek aan: 80 procent van de 

ondervraagdee moeders tegenover 60 procent van de vaders karakteriseert zijn of haar 

opvoedingshoudingg in onderhandelingstermen en tweemaal zoveel vaders als moeders zijn 

bevelsgericht.. Een verklaring hiervoor is dat moeders over het algemeen meer betrokken 

zijnn bij de dagelijkse opvoeding dan vaders. Zij worden vaker met de opvoeding en met een 

groteree variatie aan opvoedingssituaties geconfronteerd en daardoor is het voor hen 

moeilijkerr om altijd op een zelfde manier te reageren. 

Verderr komt uit onderzoek naar voren dat de sociaal-economische status van het gezin 

verbandd houdt met de communicatie tussen ouders en kinderen. In de hogere milieus is 

menn meer onderhandelingsgericht, in de lagere meer gericht op controle en minder gericht 

opp de wensen van het kind, de middenmilieus bevinden zich hier tussenin (Du Bois-

Reymondd et al., 1990; Van der Hoek & Kret, 1992)81. 

Watt betreft de sociaal-persoonlijke identiteit van het kind zijn zowel persoonlijke 

voorkeuren,, leefstijl, de mate van zelfstandigheid, de leeftijd als de sekse van invloed op de 

interactiee tussen ouders en kinderen (Beker & Merens, 1994; Valentine, 1997a). Het 

spreektt natuurlijk voor zich dat de manier van onderhandelen afhangt van de leeftijd van de 

kinderen.. Bij jonge jeugdigen speelt het punt van duidelijk grenzen stellen juist ook in de 

onderhandelingshuishoudingenn een rol van betekenis82. Ook tolerante ouders voeden niet 

opp zonder regels en zonder het stellen van grenzen, en hun kinderen aanvaarden in wezen 

dezee regels (Du Bois-Reymond, 1992). De zelfstandige ruimtelijke bewegingsvrijheid van 

kinderenn blijkt inderdaad samen te hangen met de leeftijd van het kind. Jonge kinderen 

genietenn minder bewegingsvrijheid dan oudere kinderen en jongeren (Hillman et al., 1990; 

Hillman,, 1997; Kytta, 1997; Wiggers, et al., 1996). 

Niett alleen de leeftijd maar ook de gepercipieerde zelfstandigheid van de zoon of 

dochterr is van belang bij het stellen van grenzen. Ouders en kinderen herdefiniëren op 

basiss van het zelfstandige vermogen van het kind als het ware de leeftijd en beslissen op 

grondd daarvan bijvoorbeeld over de toegang tot het publieke domein (Valentine, 1997a). 

11 Zowel onderhandelingsouders als bevelsouders zijn het niet in alle opzichten eens met de partner over de 
opvoeding.. Uit een onderzoek uitgevoerd door Du Bois-Reymond (1992) blijkt dat tweederde van de 
ondervraagdee ouders wel eens onenigheid heeft over opvoedingspraktijken. De meeste ouders geven echter te 
kennenn dat zij ondanks eventueel verschillende opvattingen zoveel mogelijk één lijn tegenover de kinderen 
trekken.. Het is echter de vraag in hoeverre hier niet sprake is van een sociaalwenselijk antwoord. 
822 Jonge jeugdige zijn hier 12-13 jaar (Du Bois-Reymond, 1992). 
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Overr de seksespecificiteit van de opvoeding bestaat minder overeenstemming. De 

tendenss lijk t te zijn naar een opvoeding, waarbij dezelfde soorten gedragsregels ten aanzien 

vann jongen én meisje worden gesteld en dezelfde bewegingsvrijheid wordt verleend (Du 

Bois-Reymond,, 1992; Van der Linden & Dijkman, 1989). Ander onderzoek laat echter 

zienn dat ouders en met name allochtone ouders dochters meer beperken in hun zelfstandige 

bewegingsvrijheidd dan jongens (De Waal, 1989). Het hebben van oudere broers of zusters 

blijk tt ten slotte met zich mee te brengen dat kinderen eerder hun zelfstandige 

bewegingsvrijheidd in het publieke domein kunnen verruimen (Valentine, 1997a). 

3.4.22 Kenmerke n van het opvoedkundi g regim e 
Afgezienn van de opvoedstijl is het opvoedkundig regime van belang voor de vrijheid die 

jongerenn hebben om vorm te geven aan hun sociaalruimtelijk netwerk. De opvoedstijl heeft 

betrekkingg op de manier van communicatie tussen ouders en kinderen. Het opvoedkundig 

regimee is het geheel aan regels — of afspraken — waaraan jongeren zich dienen te houden. In 

dee rest van het verhaal wordt dit ook wel regulatieregime genoemd. 

Err zijn verschillende manieren waarop in gezinnen het handelen van jongeren wordt 

gereguleerd.. Voordat deze aan de orde komen, wordt kort aandacht geschonken aan de 

redenenn voor en mogelijkheden van beïnvloeding van het handelen van jongeren. 

Veiligheidd is slechts één reden waarom ouders het handelen van hun kinderen willen 

reguleren.. Verder kunnen een rol spelen: fatsoensnormen, opvattingen over goede 

vrijetijdsbesteding,, verplichtingen van de jongeren zoals het maken van huiswerk of 

huishoudelijkee taken, en een gebrek aan geld (Jackson, 1990; Jackson & Rucks 1995; 

Hultsman,, 1993a, 1993b; De Waal, 1989). 

Watt betreft de mogelijkheden van beïnvloeding van het handelen van jongeren zijn er 

beperkingen.. De opkomst van het onderhandelingshuishouden heeft ertoe bijgedragen dat 

jongerenn op het vlak van de vrijetijdsbesteding veel vrijheid hebben. Daarbij heeft in 

overeenstemmingg met het idee van een aparte kinder- en jeugdfase, bij veel ouders de 

opiniee post gevat dat jongeren recht hebben op eigen tijd waarin ze vrij zijn van 

verplichtingenn en verantwoordelijkheden. 

Dezee ontwikkelingen hebben mede tot gevolg dat leeftijdsgenoten meer invloed op de 

vrijetijdsbestedingg hebben dan ouders. De onderzoeksresultaten zijn wat dit betreft echter 

niett eenduidig. Volgens Hultsman (1993a) blijf t de goedkeuring van ouders ook in de 

tienerleeftijdd als beperkende variabele belangrijk. Zij laat zien dat ouders van 13- tot 15-

jarigenn in de Verenigde Staten een grote controle uitoefenen op de participatie van hun 

kinderenn in geïnstitutionaliseerde activiteiten. Zeijl (2000) daarentegen betwijfelt de 

sterktee van invloed van ouders op het vrijetijdsgedrag van jongeren. Toch valt ook uit haar 

onderzoekk in de Nederlandse context op te maken dat ouders het vrijetijdsgedrag van 12-

tott 15-jarigen mede vormgeven; met name door het stimuleren van formele activiteiten. 

Tenn slotte bÜjkt uit het eerder aangehaalde onderzoek van Du Bois-Reymond (1992) dat 

eenn substantieel deel van de Nederlandse ouders zich volgens jongeren bemoeit met hun 

vrijetijdsleven.. Met name worden eisen gesteld waar het gaat om het tijdstip van 

thuiskomst. . 
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Watt betreft de manier waarop in gezinnen het handelen van jongeren gereguleerd wordt, 

kunnenn grofweg twee vormen worden onderscheiden (vgl. Cloke et al., 1991; Giddens, 

1984).. Enerzijds kunnen ouders het directe handelen van hun kinderen proberen te 

beïnvloeden,, door duidelijk normen te stellen en sancties te formuleren. 'Voor het 

avondetenn thuis zijn, anders volgt huisarrest' is hiervan een voorbeeld. Anderzijds 

beïnvloedenn ouders het gedrag van hun kinderen op een meer indirecte manier via het 

betekenisgevendd referentiekader - of in Giddens' (1984) termen 'interpretive schemes' -

vann jongeren, door bepaalde beelden en opvattingen over activiteiten of plaatsen ingang te 

doenn vinden. Een voorbeeld hiervan is het benadrukken van onveiligheid in relatie tot de 

rossee buurt. 

Overigenss zijn deze twee vormen van regulering wel analytisch te onderscheiden maar 

inn de praktijk sterk met elkaar verbonden en bovendien doortrokken van 

machtsverschillen.. De macht van ouders kan zowel gebaseerd zijn op hun autoriteit als 

volwassenee en ouder als op het feit dat ze beschikken over 'materiele hulpbronnen' zoals 

geld.. In het eerste geval doen kinderen wat hun ouders zeggen omdat dit zo hoort. In het 

tweedee geval zetten ouders hun zeggenschap over bijvoorbeeld het huishoudbudget in om 

sanctiess te stellen — het inhouden van het zakgeld — of om gedrag te bevorderen het 

toestaann van het lidmaatschap van een sportvereniging. 

Inn onderzoek van De Waal (1989) komt het belang van beïnvloeding in het 

betekenisgevendd referentiekader van 12- tot 16-jarige meisjes duidelijk naar voren. Uit het 

onderzoekk blijk t dat het opvoedkundige regime, waarmee deze meisjes te maken hebben, 

sterkk gebaseerd is op het bijbrengen van bepaalde opvattingen over 'hoe het hoort'. De 

meisjess vertellen dat hun ouders hen 'verantwoordelijkheidsgevoel' proberen bij te 

brengen.. Ze hebben dat in de ogen van hun ouders, wanneer ze zich gedragen, zoals de 

ouderss vinden dat het hoort. 

Hett betekenisgevend referentiekader wordt op deze manier 'voor het leven' 

gereproduceerdd in het doen en laten van hun kinderen. Dit wil overigens niet zeggen dat 

regelss waaraan sancties worden verbonden geen rol zouden spelen in het opvoedkundig 

regime.. Er worden zowel regels geformuleerd ten aanzien van de begrenzing van het 

sociaalruimtelijkk netwerk als beschermingsmaatregelen die de meisjes moeten treffen. Naar 

matee de meisjes ouder en 'verantwoordelijker' worden, neemt het belang van regels en 

sanctiess af als onderdeel van het opvoedkundig regime. 

Tott slot van deze paragraaf over het opvoedkundig regime worden de verschillende 

terreinenn waarop regels en sancties worden geformuleerd en die voor dit onderzoek van 

belangg zijn, op een rij  gezet. Hierbij gaat het zowel om beschermende als begrenzende 

maatregelen.. Het in het vorige hoofdstuk aangebrachte onderscheid tussen territoriale en 

niet-territorialee strategieën wordt hiermee verfijnd. 

Eenn eerste terrein is de ruimte (vgl. De Waal, 1989). Door bepaalde plaatsen voor 

gebruikk uit te sluiten worden jongeren in hun zelfstandige bewegingsvrijheid begrensd. 

Anderzijdss kan het sociaalruimtelijk netwerk van kinderen territoriaal gereguleerd worden 

doorr andere plaatsen toegankelijk te maken. 

Eenn ander terrein waarop regulatie van toepassing kan zijn is tijd. De buitenruimte is 

voorr veel jongeren maar een deel van de dag toegankelijk. Veel meisjes mogen niet 
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buitenshuiss komen als het donker is, of alleen vroeg in de avond onder bepaalde 

voorwaardenn (niet lopend maar op de fiets, met een groepje, langs een bepaalde route, 

bellenn zodra je aangekomen bent), laat op de avond worden de meisjes gehaald en gebracht 

doorr een ouder of een grotere broer (De Waal, 1989). 

Verderr kan het sociaalruimtelijk netwerk beperkt worden naar activiteiten. De Waal 

(1989)) geeft het voorbeeld van 'jongensachtige' bezigheden die niet meer kunnen als 

meidenn de tienerleeftijd bereiken (ruige spelletjes, vuile kleren en grove taal worden 

taboe).. Ook te volwassen activiteiten zijn niet toegestaan zoals roken, drinken en vrijen. 

Dee sociale contacten van jongeren vormen een vierde regulatieterrein (vgl. De 

Waal,, 1989). Bepaalde vrienden kunnen een slechte invloed hebben. Verder dienen meisjes 

zichh gereserveerd op te stellen tegenover jongens (je weet nooit of ze alleen maar op 'dat' 

uitt zijn) en tegenover mensen die ouder zijn en 'onbekend' (niet tot de kennissenkring van 

dee ouders behoren). 

Eenn vijfde terrein is de mobiliteit van jongeren. Ouders kunnen toestemmen in een 

vrijetijdsactiviteitt mits hun kinderen zich met de auto laten halen en brengen of voor het 

openbaarr vervoer kiezen in plaats van voor de fiets. 

Verderr kunnen, op de zesde plaats, wapens, geld en mobiele telefoon als hulpmiddel ter 

beschermingg dienen. 

Tott slot, vormt het lichaam een terrein ten aanzien waarvan regels worden 

geformuleerd.. Hierbij valt te denken aan bescherming van het lichaam tijdens sporten of 

hett dragen van 'fatsoenlijke' kleding tijden het uitgaan. 

3.4.33 Strategieë n van Jongere n ter vergrotin g van de bewegingsvrijhei d 
Overschrijdingg van de grenzen van het opvoedkundig- of te wel regulatieregime door 

jongerenn kan angst, maar ook uitgelatenheid en avontuur betekenen (Sibley, 1995, p. 123). 

Grenzenn die ouders trekken worden daarom 'goedschiks' of 'kwaadschiks' opgerekt of 

ontdoken.. Hiermee vergroten jongeren hun zelfstandige bewegingsvrijheid. Zij kunnen 

sterkk zijn in het onderhandelen, het afdwingen van wat mag en toch tevens de ouders te 

vriendd houden (Punch, 2000; De Waal, 1989). Deze strategieën hebben betrekking op de 

verschillende,, hierboven onderscheiden terreinen waarop ouders regels formuleren. 

Err zijn verschillende manieren waarop jongeren het ouderlijk gezag ontduiken. De 

Waal,, (1989: pp. 63) onderscheidt de volgende manieren: 'het rookgordijn', 'de halve 

waarheid'waarheid' en 'de vertaling'. Bij de eerste methode, het rookgordijn, worden thuis allerlei 

gefantaseerdee verhalen verteld en antwoorden op vragen van de ouders zijn vaak leugens. 

Dee tweede metfiode de halve waarheid, houdt in dat thuis alleen bepaalde verhalen worden 

verteldd en slechts een beperkt deel van de vriendenkring wordt aan de ouders 

bekendgemaakt.. De jongeren censureren zo de informatie die de ouders via hen krijgen. 

Onderr de derde mediode, de vertaling, wordt verstaan dat de kinderen hun ouders 

manipuleren.. Zoals ouders verklaren waarom allerlei vervelende maatregelen 'om eigen 

bestwil'' zijn, zó presenteren de meisjes uit het onderzoek van De Waal ook hun eigen 

gedrag.. Zij nemen de werkwijze van hun ouders over. Daarmee dwingen zij goedkeuring 

af. . 
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3.4.44 De geografi e van communicati e en regulati e 
Dee besproken opvoedstijlen en de grenzen van het tijdruimtelijk handelen van jongeren 

beïnvloedenn de (betekenis van de) relatie tussen jongeren en hun sociaalruimtelijke 

omgeving.. Met andere woorden, het regulatieregime creëert grenzen die de kwaliteit van 

hett individuele sociaalruimtelijk netwerk bepalen. Sibley (1995, p. 123) raakt aan een 

belangrijkk punt, als hij concludeert dat de relatie tussen jeugd en ruimte binnen de 

geografiee bestudeerd wordt en de rol van grenzen binnen het gezin aandacht krijgt in de 

psychologiee (en jeugdstudies), maar: "nowhere are children situated at the same time in the 

contextt of the family, domestic space and the larger spaces of the locality and the city". In 

dezee paragraaf werd duidelijk dat de communicatie tussen ouders en jongeren -

opvoedstijlenn - , het opvoedkundig regime en strategieën die jongeren hanteren, invloed 

hebbenn op de manier waarop jongeren hun autonomie ontwikkelen en daarmee ruimte 

gebruikenn en beleven. Maatschappelijke, sociaalruimtelijke processen, zijn hierop van 

invloed.. De in paragraaf 3.3 geschetste kenmerken van de vrijetijdsbesteding van jongeren 

suggererenn onder andere dat met de inperking van publieke ruimten voor jongeren, het 

huiss en in mindere mate de semi-openbare vrijetijdsclub, belangrijke omgevingen worden 

voorr het ontwikkelen van zelfstandigheid en identiteit. 

Afgezienn van deze relatie met ruimte is er sprake van een andere relatie met plaats die 

ikk hier kort wil noemen. De opvoedpraktijken zijn lokaal gesitueerd en ruimtelijk 

geconstrueerd.. Ten eerste kan de lokale gemeenschap van invloed zijn op de 

opvoedpraktijkenn in een gezin (Aitken, 1998). Ouderschap is dus niet een puur individueel 

fenomeen.. In de gemeenschap van een dorp of buurt kunnen ouders bijvoorbeeld 

aangesprokenn worden op de daden van hun kinderen. Wat dit betreft kan het dus zaak zijn 

jezelff  maar ook je kinderen zich te laten gedragen conform de regels van de gemeenschap. 

Ouderss komen tijdens de opvoeding voor steeds meer keuzen te staan die risico's met 

zichh meebrengen. Daarom hebben ouders behoefte buiten het gezin informatie te 

verzamelenn over 'opvoeden'. Ook de onderhandelingscultuur kan er toe bijdragen dat er 

behalvee binnen het gezin ook buiten het gezin gepraat wordt over de keuzes waar ouders 

voorstaann wat betreft de zelfstandige mobiliteit van hun kinderen83. De 'onderhandelingen' 

betreffendee de zelfstandige bewegingsvrijheid van jongeren vinden plaats op verschillende 

niveaus.. Discussie tussen ouders en kinderen, maar ook discussies tussen ouders en andere 

ouders,, vrienden, familieleden en de publieke opinie dienen als referentiekader om te 

bepalenn wat kinderen op een bepaalde leeftijd mogen doen, wat goed voor hen is en tevens 

omm te bepalen wat het betekent om een 'goede ouder' te zijn. Regels uit discoursen over 

jeugd,, vrije tijd, veiligheid, ruimte en ouderschap functioneren als onzichtbare leidraad (zie 

hoofdstukk 2). 'Time-space compression' (zie hoofdstuk 2) heeft ertoe geleid dat het niet-

Onderr meer Rispens et al. (1996) wijzen erop dat hoewel er met anderen in het informele netwerk - familie 
enn kennissen - wordt gesproken over een aantal issues binnen de opvoedpraktijk, de opvoedpraktijk 
voornamelijkk met de partner wordt besproken. Negen en 7 procent van de moeders van 12- tot 18-jarigen 
geeftt aan respectievelijk vrienden of kennissen en de ouders een paar keer per maand of vaker te gebruiken als 
steunbron.Hett meest populaire onderwerp is de wijze waarop anderen de opvoeding aanpakken, 
opvoedingsondersteuningg heeft vooral de betekenis van uitwisseling van ervaring (67 procent van de moeders 
vann 13- tot 18-jarigen geeft aan hierover informatie te vragen). Ik kan me voorstellen dat deze uitwisseling van 
ervaringg vaker plaatsvindt dan het aanwenden van steunbronnen laat zien. Steunbronnen heeft een andere 
connotatiee dan uitwisselen van ervaring. 
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individuelee karakter van het opvoedkundig regime niet beperkt blijf t tot de lokale 

gemeenschapp van de buurt. Het strekt zich uit over verschillende ruimtelijke schaalniveaus. 

Tenn tweede is op een zeer concrete manier de directe omgeving van invloed op de 

communicatiee en het regulatieregime. Denk aan de nabijheid en toegankelijkheid van 

vrijetijdsvoorzieningen.. Lokale gevaren en onveiligheidsgevoelens kunnen het 

regulatieregimee beïnvloeden. In de volgende paragraaf zullen deze gevaren en het belang 

daarvann voor de constructie van regulatiestrategieën van ouders en het sociaalruimtelijk 

netwerkk van jongeren centraal staan. 

3.55 Jongeren , ouder s en veilighei d 
"Inn every single industrialized country, injury has now become the leading killer of children 

betweenn the ages of 1 and 14. Taken together, traffic accidents, intentional injuries, 

drownings,, falls, fires, poisonings and other accidents kil l more than 20,000 children every 

yearr throughout the OECD" (Unicef, 2001). Ondanks deze statistieken is de kans dat een 

kindd sterft door (opzettelijk of onbedoeld) letsel klein en wordt bovendien steeds kleiner. 

Voorr een kind dat nu in een geïndustrialiseerd land wordt geboren is de kans dat het sterft 

doordatt het voor het vijftiende levensjaar een vorm van letsel oploopt, één op 750. Dit 

aantall  is minder dan de helft vergeleken met dertig jaar geleden. De kans op dood door 

mishandelingg of opzettelijk letsel is één op 5.000. Ook op de wegen in de westerse 

samenlevingg neemt de laatste twee decennia het aantal kinderslachtoffers gestaag af. 

Onderzoekk laat echter tegelijkertijd zien dat ouders zich zorgen maken over de 

veiligheidd van hun kinderen. De bezorgdheid en het aantal beschermingsmaatregelen lijken 

juistt toe te nemen (Hulman et al., 1990; Van der Spek & Noyon, 1993; Valentine, 1997c). 

Veiligheid,, hoewel de risico's niet toenemen, wordt collectief beleefd als een belangrijk 

sociaall  probleem in de laatmoderne samenleving. Veiligheid is daarmee een belangrijk deel 

vann het opvoedingsdiscours in onze samenleving. Het idee van een universele kindertijd, 

vrijj  van verantwoordelijkheden, brengt met zich mee dat kinderen en jongeren recht 

hebbenn op een beschermde, veilige jeugd. Die tussenpositie van jongeren — geen kinderen 

enn geen volwassenen - is, waar het gaat om veiligheid, van betekenis. Jongeren worden 

namelijkk niet alleen gerepresenteerd als Apollinische schatjes, maar tegelijkertijd als 

Dionysischee schurken. Deze concepties zijn bovendien verstrengeld met opvattingen over 

ruimte. . 

Inn deze paragraaf staan relaties tussen jongeren, ouders, veiligheid en plaats centraal. 

Alvorenss in te gaan op onveiligheidsgevoelens (en slachtofferschap) in de Nederlandse 

samenlevingg wordt een aantal begrippen uit de veiligheidsliteratuur verduidelijkt. Binnen 

dee geografie en aanverwante disciplines wordt al geruime tijd aandacht geschonken aan 

ruimtelijkee componenten van veiligheid, onveiligheidsgevoelens, risico's en criminaliteit. 

Hierbijj  wordt aansluiting gezocht (par. 3.5.1). Vervolgens zal ik in paragraaf 3.5.2 

specifiekk ingaan op de relatie tussen de bezorgdheid van ouders en het tijdruimtelijk 

handelenn van jongeren. Hierbij baseer ik mij overigens grotendeels op onderzoek dat 

betrekkingg heeft op kinderen (0-12 jaar). De dubbele positie van jongeren — enerzijds als 

probleemm voor anderen, anderzijds zelf in de knel — in relatie tot veiligheid wordt in 
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paragraaff  3.5.3 belicht. In de slotparagraaf (par. 3.5.4) onderscheid ik ruimtelijke 
representatiess van veilig opgroeien. 

3.5.11 Criminaliteit , onveilighei d en onveiligheidsgevoelen s 
Onveiligheid,, onveiligheidsgevoelens en risico's hebben binnen de risicomaatschappij een 

belangrijkk plaats. Wat kan er worden verstaan onder veiligheid en wat onder de keerzijde 

onveiligheid?? Veilig zijn is buiten gevaar zijn, beschermd zijn tegen gevaren. Onveilig wordt 

doorr Van Dale (1993) omschreven als 'niet veilig, gevaar opleverend'. Onveiligheid 

verwijstt naar de omstandigheid dat er geen veiligheid is, dat er sprake is van gevaar, dat de 

mogelijkheidd bestaat dat er een nadelig gevolg optreedt. Gevaar verwijst naar bedreigingen 

diee niet direct gerelateerd zijn aan eigen handelingen/beslissingen en moet onderscheiden 

wordenn van risico's. Bij risico's gaat het specifiek om de mogelijke negatieve gevolgen in de 

toekomstt van een beslissing die in het heden wordt genomen (Giddens, 1991; Luhmann, 

19866 in: Huysmans & Steenbekkers, 2002, p. 22). Er bestaat met andere woorden 

onzekerheidd ('uncertainty') over de mogelijke gevolgen van beslissingen voor toekomstige 

situatiess . 

Omm algemene onveiligheid buitenshuis te onderscheiden van verkeersveiligheid is het 

begripp 'sociale onveiligheid' ontstaan. In de literatuur wordt het begrip sociale onveiligheid 

alss een verzamelbegrip gebruikt, waar allerlei vormen van criminaliteit en de gevoelde 

dreigingg van criminaliteit mee worden bedoeld (vandalisme, straatroof, diefstal, 

fietsendiefstal,fietsendiefstal, vechtpartijen, seksueel geweld). Wat nu precies criminaliteit en 

onveiligheidd is, is lastig te bepalen. De verschijnselen zijn sociaal-cultureel geconstrueerd 

enn historisch specifiek (zie bijv. De Haan, 1997)85. 

Angstt of onveiligheidsgevoel is het gevoel van beklemming en vrees, veroorzaakt door 

eenn wezenlijk of vermeend gevaar. Het verwijst expliciet naar de beleving van onveiligheid 

-- het gevoel van onzekerheid ('insecurity')86. In deze zin wordt het begrip vaak 

omschrevenn als 'subjectieve' onveiligheid, in tegenstelling tot 'objectieve' onveiligheid. De 

objectievee onveiligheid is in deze opvatting de feitelijke criminaliteit en de kans om 

slachtofferr te worden (Elsinga & Wassenberg, 1991; Hoefnagels, 1987). 

Socialee onveiligheid heeft te maken met het voorkomen van criminele delicten, maar is 

tevenss verweven met talloze andere factoren. Er bestaat geen rechtlijnige relatie tussen 

onveiligheidsgevoelenss en de statistische kans om slachtoffer te worden. Een bekend 

Onzekerheidd verwijst in deze betekenis naar het wel of niet beschikken over kennis over een bepaalde 
toekomstigee situatie. 
855 Boutellier (2002, p. 10-11) wijst aan de hand van het werk van Garland (2001) op het verschil in culturele 
betekeniss van misdaad. Criminaliteit was tot in de jaren zeventig in morele zin een kwestie van deprivatie. 
Criminaliteitt werd gezien als de resultante van ongelukkige opvoeding en slechte sociaal-economische 
omstandigheden.. Criminaliteit is echter in het afgelopen decennium geherdefinieerd tot een 
veiligheidsvraagstuk.. Het betreft een risico dat iedereen kan treffen. Criminaliteit is niet langer het lot van 
daders,, maar het lot van slachtoffers. 

Onveiligheidsgevoelenss betreffen een specifiek gesitueerd fenomeen dat gepaard gaat met risico of gevaar. 
Bezorgdheidd verwijst naar het algemene gevoel van ongerustheid. In het engels 'anxiety' zie Giddens (1991, p. 
433 e.v.). "Since anxiety, trust and everyday routines of social interaction are so closely bound up widi one 
another,, we can readily understand die rituals of day-to-day life as coping mechanisms. This statement does not 
meann that such rituals should be interpreted in functional terms, as means of anxiety reduction (...), but that 
theyy are bound up with how anxiety is socially managed."(Giddens, 1991, p. 46). In de literatuur worden deze 
termenn overigens vaak door elkaar gebruikt. 
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voorbeeldd hiervan betreft het feit dat het vooral oudere mensen en vrouwen zijn die 

onveiligheidd ervaren in openbare ruimten, terwijl deze groepen het minste met geweld of 

anderee vormen van straatcriminaliteit worden geconfronteerd. Jonge mannen, die minder 

onveiligheidd ervaren, blijken een grotere kans te lopen om slachtoffer van geweldsdelicten 

tee worden (Van Alteren et al., 1990; Miethe, 1995; Valentine, 1989; 1992)87. De 

aangehaaldee paradox tussen enerzijds de afname van het aantal dodelijke slachtoffers onder 

jongerenn en anderzijds de groeiende bezorgdheid van ouders vormt een ander voorbeeld. 

Opp basis van individuele factoren, sociale identiteiten en collectieve verbeelding van 

angst,, worden onveiligheidsgevoelens gevormd. Verschillende onderzoeken gaan hierop in. 

Eerderr slachtofferschap, psychische angsten en de gepercipieerde fysieke kracht zijn van 

invloedd op de onveiligheidsbeleving (zie bijv.Huysman & Steenbekker, 2002; Valentine, 

1992).. Hetzelfde geldt voor sociale identiteiten zoals sekse, leeftijd, sociaal-economische 

statuss (zie bijv. Droogleever Fortuijn et al., 1988; Gardner, 1995; Huysmans & 

Steenbekker,, 2002; LaGrange & Ferraro, 1989; Madge, 1997; Skogan, 1995; Valentine, 

1989). . 

Ookk informatie over criminele delicten en ongevallen via media en van horen zeggen, 

speeltt een belangrijke rol in de constructie van onveiligheidsgevoelens (zie bijv. 

Hoefnagels,, 1987; Miethe, 1995; Sacco, 1995; Smith, 1985; Valentine, 1992; Vasterman, 

2001). . 

Tenn slotte kunnen fysieke, sociale en symbolische omgevingskenmerken bijdragen aan 

onveiligheidsgevoelenss (zie bijv. Alteren et al., 1990; Coleman, 1985; Droogleever 

Fortuijnn et al., 1988; Lewis & Maxfield, 1980; Jacobs, 1996; Newman, 1972; Smith, 

1987). . 

gevoelstemperatuur8""  van onveiligheid zijn belangrijk voor een analyse van 

onveiligheidsgevoelenss en bezorgdheid. Hoewel er kritische opmerkingen te plaatsen zijn 

bijj  de constructie en interpretatie van cijferreeksen, geven periodieke metingen wel 

degelijkk interessante inzichten in bijvoorbeeld de dynamiek van verschijnselen. De in 

tabellenn 3.3 en 3.4 en in Bijlage I gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op vragen naar 

slachtofferschapp van veelvoorkomende criminaliteit en gevoelens van onveiligheid in 

verbandd met criminaliteit onder de Nederlandse bevolking. De gegevens komen uit het 

Permanentt Onderzoek Leefsituatie (POLS) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Onveiligheidsgevoelenss en slachtofferschap onder de Nederlandse bevolking zijn de 

afgelopenn tien jaar redelijk stabiel (zie bijlage I). Een kwart van de mensen is hett afgelopen 

jaarr slachtoffer geworden van veelvoorkomende criminaliteit. Geweldsdelicten zijn daarbij 

Voorr de grotere onveiligheidsgevoelens bij vrouwen is als verklaring bijvoorbeeld aangedragen dat zij 
frequentt lastig worden gevallen in de openbare ruimte (Gardner, 1995; Stanko, 1995). Denk bijvoorbeeld aan 
naroepenn en fluiten. Overigens kan men zich daarbij afvragen of het fenomeen niet sterk samenhangt met de 
wijzee waarop in het wetenschappelijk onderzoek vragen wat betreft veiligheidsbeleving worden geformuleerd. 
888 Begrip gebruikt door Boomkens (2002). 
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minderr belangrijk dan diefstal en vernielingen. Ruim twintig procent van de bevolking 

voeltt zich wel eens onveilig. Meer dan de helft doet s avonds na tien uur niet of niet 

zonderr voorzichtigheid te betrachten de deur open als er onverwachts wordt aangebeld en 

menn alleen thuis is. Ongeveer dertig procent van de bevolking vindt dat er plekken in de 

buurtt zijn waar men 's avonds liever niet alleen komt. Dit percentage is de afgelopen tien 

jaarr gegroeid. De kans dat er in de woning wordt ingebroken, is daarentegen de afgelopen 

jarenn kleiner geworden. Het is voorstelbaar dat techno-preventieprojecten van de politie in 

verschillendee gemeenten om woningen veiliger te maken, hieraan bijgedragen hebben. 

Nett als bij vrijetijdsbesteding en de communicatie tussen ouders en kinderen, hangen 

onveiligheidsgevoelenss samen met verschillende achtergrondkenmerken: sekse, opleiding 

enn leeftijd (zie bijlage I). Duidelijk blijkt dat meer vrouwen onveiligheid ervaren dan 

mannen.. Hoger opgeleiden geven relatief minder vaak aan 'bang alleen thuis' te zijn, 'angst 

tee hebben bij het opendoen' en 'het uitgaansgedrag aan te passen' dan lager opgeleiden. 

Watt betreft de leeftijd blijk t dat ouderen zich over het algemeen genomen onveiliger 

voelen.. Interessant voor dit onderzoek is dat ook jongeren (12-17 jaar) op verschillende 

terreinenn relatief veel angst ervaren (zie tabel 3.3). 

Tabell  3.3 Onveiligheidsgevoelens onder de Nederlandse bevolking in 1999 naar leeftijd (%) 

Voeltt zich wel Bang alleen Angst bij het Onveilige Aanpassing Grote kans op 
eenss onveilig thuis opendoen plekken in de uitgaansgedrag inbraak 

_ _ ^^ buurt 
Leeftijd d 
12-17 7 
18-24 4 
25-34 4 
35-44 4 
45-54 4 
55-64 4 
65-74 4 
755 > 
Bron:: Centraal Bureau voor de Statistiek (2000), http://statline.cbs.nl. Voorburg/Heerlen 2002-07-23. 

Tabell  3.4 Slachtofferschap van geweldsdelicten onder 12-17 jarigen in 1999 naar sekse (%)89 

Totaall geweldsdelicten Seksuele delicten Mishandeling Bedreiging" 
irT^Tvan" " 
dee bevolking van 12 jaar en ouder 

12-177 totaal 12,2 3,8 5,0 6,8 
Mannenn 12-17 13,8 0,3 7,9 7,9 
Vrouwenn 12-17 10,5 7,6 1^ 5,6 
Bron:: Centraal Bureau voorde Statistiek (2000), http://statline.cbs.nl. Voorburg/Heerlen 2002-07-23. 

Zijj  geven relatief vaak aan bang te zijn alleen thuis (42,5 procent) en voorzichtigheid te 

betrachtenn bij het openen van de deur als zij 's avonds alleen thuis zijn (72 procent). Ook 

gevenn zij relatief vaak aan dat er in hun eigen buurt onveilige plekken zijn (46,5 procent). 

Opvallendd genoeg passen zij niet vaker hun gedrag buitenshuis aan op basis van 

onveiligheidsgevoelenss dan andere leeftijdsgroepen (14,3 procent doet dit wel). Ten slotte 

geldtt ook voor de categorie jongeren dat de mannen onder hen relatief vaker slachtoffer 

22,5 5 
29,1 1 
23,0 0 
21,8 8 
19,4 4 
19,9 9 
19,8 8 
19,6 6 

42,5 5 
26,9 9 
23,7 7 
18,5 5 
13,2 2 
16,0 0 
15,4 4 
16,2 2 

72,0 0 
49,8 8 
53,2 2 
46,8 8 
48,0 0 
61,2 2 
80,9 9 
88,6 6 

46,5 5 
35,0 0 
29,8 8 
28,3 3 
27,0 0 
30,7 7 
32,6 6 
36,7 7 

14,3 3 
16,5 5 
14,4 4 
14,1 1 
13,8 8 
19,9 9 
27,7 7 
47,0 0 

3,0 0 
5,8 8 
5,9 9 
7,2 2 
8,0 0 
8,5 5 
6,1 1 
4,4 4 

Inn totaal is in 1999 35,8 procent van de jongeren tussen 12-17 jaar in de afgelopen 12 maanden slachtoffer 
gewordenn van veelvoorkomende criminaliteit (totaal geweld, diefstal en vernielingen). Opgesplitst naar sekse 
geldtt dat voor 32,4 procent van de meiden en voor 38,9 procent van de jongens. 
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zijnn van veelvoorkomende criminaliteit dan vrouwen. Specifiek voor geweldsdelicten blijk t 
bovendienn dat ook het soort delict, waarvan men slachtoffer wordt, verschilt tussen 
jongenss en meiden. Voor meiden betreft het met name seksueel geweld, voor jongens 
mishandelingg (zie tabel 3.4). 

GEOGRAFIEE VAN ONVEILIGHEIDS(GEVOELENS) 

Criminaliteit,, onveiligheid en onveiligheidsgevoelens zijn ruimtelijke verschijnselen. 
Kenniss over onveiligheid en criminaliteit vormt een belangrijke bron van ruimtelijke 
informatie.. Mensen vormen aan de hand van informatie — eigen ervaringen, van horen 
zeggen,, of 'terror talk' in de media - 'mentale kaarten'. Locaties van misdaden of van 
anderee ongewenste gedragingen en ongevallen worden gebruikt om beelden van gevaarlijke 
plekkenn en tijdstippen te construeren (Smith, 1985; Valentine, 1992; vgl. Lynch, 1984). 
Dezee mentale kaart helpt een zekere veiligheid te creëren: de 'protective cocoon'. Voor 
ouderss betekent dit dat ze routinematig ideeën over veilige en onveilige plaatsen, routes en 
tijdstippenn vertalen naar specifieke regulatieregimes, die uiteindelijk de toegang van hun 
kinderenn tot het publieke domein mede bepalen. 

Binnenn de geografische wetenschap bestaat een traditie van onderzoek naar 
onveiligheid.. Verschillende benaderingen zijn gekozen door onderzoekers in de geografie -
enn andere disciplines — om de relatie tussen onveiligheid(sgevoelens) en plaats te 
beschrijvenn en verklaren90. Smith (1987), Pain (1997; 2000), Bannister en Fyfe (2001) 
biedenn goede overzichten van in het vakgebied verschenen literatuur. Hieruit blijk t dat het 
leggenn van eenduidige causale relatie tussen de gevoelens van onveiligheid, onveiligheid en 
criminaliteitt enerzijds en anderzijds bepaalde sociaalruimtelijke omstandigheden 
onmogelijkk is (zie ook: Boomkens, 2002; Emmelkamp, 1997; Wittebrood & Van der 
Wouden,, 2002). Het begrip onveiligheid vormt een complex van problemen. 

Eenn geografische aanpak bij uitstek om zicht te krijgen op de ruimtelijke patronen van 
onveiligheidsgevoelenss vormt het in kaart brengen van gebieden waar criminaliteit 
voorkomtt en van gebieden waar mensen aangeven het meest te vrezen voor 
slachtofferschapp (vgl. Pain, 1997)91. Uit dergelijke analyse blijk t bijvoorbeeld dat 
criminaliteit,, onveiligheid en onveiligheidsgevoelens niet evenredig verdeeld zijn over 
ruimtelijkee omgevingen. Stedelijke omgevingen zijn onveiliger dan meer landelijke 
omgevingenn (zie bijlage I). Binnen het stedelijk gebied zijn bepaalde wijken en stadscentra 
weerr onveiliger dan andere (Bontje et al., 2001; Wittebrood & Van der Wouden, 2002). 

Verklaringenn voor de spreiding van onveiligheid, criminaliteit en 
onveiligheidsgevoelenss worden vaak gezocht in de aan- respectievelijk afwezigheid van 
socialee cohesie in een buurt (Alteren et al., 1990; Cater & Jones, 1989; Van Delft & Van 
derr Ven, 1989; Hajonides, et al., 1987; Hirschfïeld & Bowers, 1997; Savornin Lohman, 
1986;; Skogan & Maxfïeld, 1981, in: Smith, 1987; Van Soomeren, 1986; Van Soomeren et 
al.,, 1987; Tesser et al., 1995; Van der Voordt & van Wegen, 1990; Wittebrood & Van der 
Wouden,, 2002). Er wordt verondersteld dat er in buurten met een lage economische 

Inn het Angelsaksische taalgebied wordt 'fear of crime' of 'geography of fear' gebruikt (zie bijv. Aitken, 
2001a;; Pain, 1997; 2000). 

Omm op basis van deze methode conclusies te trekken over een causale relatie tussen het risico dat men loopt 
opp slachtofferschap en de angst hiervoor is, zoals hierboven duidelijk gemaakt is, problematisch. 
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status,, grote etnische heterogeniteit en een hoge verhuisgeneigdheid, weinig sociale 

samenhangg is. De (informele) sociale controle werkt niet goed . Naast het feit dat een 

bepaaldee mate van sociale controle het gevoel geeft te kunnen vertrouwen op de hulp van 

anderenn indien nodig, is de sociale controle van belang voor de preventie van criminaliteit. 

Socialee controle weerhoudt daders van het plegen van bepaalde delicten. 

Eenn tweede typisch geografische aanpak is gericht op het markeren van kenmerken van 

dee gebouwde omgeving en openbare ruimte die onveiligheidsgevoelens zouden creëren. 

Ui tt onderzoek blijk t dat plekken met specifieke fysieke (en sociale) kenmerken relatief vaak 

wordenn gevreesd. Denk bijvoorbeeld aan tunnels, donkere steegjes en verpauperde 

gebiedenn (zie figuur 3.2). 

Figuurr 3.2 'Enge' plaatsen 

Tunnels,, viaducten, parkeergarages, steegjes 
Slechtt onderhouden gebieden; 
Semi-openbaree ruimten in wooncomplexen, zoals brandgangen, galerijen, trappenhuizen en binnenterreinen; 
Donkere,, afgelegen en verlaten plekken waar weinig mensen komen en toezicht ontbreekt, zoals groengebieden, 
Braakliggendee terreinen, geïsoleerd gelegen loop- en fietsroutes, haltes voor het openbaar vervoer, gebieden zonder 
woningen; ; 
Drukbezochtee plaatsen zoals uitgaansgebieden met veel cafés en kroegen die door hun functie bepaalde mensen 
Aantrekkenn (jongeren, drugsverslaafden, prostituees enn dronken mensen). 

Bron:: Van derr Voordt & Van der Wegen, 1990 

Eenn bekend voorbeeld van deze aanpak is het 'defensible space' concept van Newman 
(1972;; vgl. Coleman, 1985). Dit concept veronderstelt dat, door met fysieke aanpassingen 
ruimtee verdedigbaar te maken, de mogelijkheden om sociale controle uit te oefenen 
toenemen,, wat uiteindelijk het criminaliteitscijfer en de onveiligheidsgevoelens beïnvloedt. 
r)p7oo a.innak van 'design out' rrirm'"^'i^ :<  ' '' ' 

aangegevenn berovingen plaatsvond in gebieden met "veilige arcnitectuur : "Spaces may be 

defensiblee but not defended if die social apparatus for effective defense is lacking. Residents 

wil ll  not look out well-positioned windows if there is nothing to see. Even if buildings are 

low,, entrances and public spaces clearly linked to particular apartments, residents wil l not 

respondd to crimes if they feel that the space belongs to another ethnic group, if they believe 

thatt the police wil l come too late or they wil l incur retribution for calling them, or if they 

aree unable to distinguish a potential criminal from the neighbor's dinner guest." (Merry, 

1981,, pp. 419). Pain (1997) suggereert dat onveiligheidsgevoelens altijd tot uitdrukking 

komenn in bepaalde plaatsen, maar dat ze nauwelijks variëren naar type gebouwde omgeving 

922 Er worden vaak twee of drie vormen van sociale controle onderscheiden: informele, semi-formele en 
formelee sociale controle (Van Delft & Van der Ven, 1989; Elsinga & Wassenberg, 1991). Onder informele 
socialee controle wordt de controle die binnen een 'groep' wordt uitgeoefend op basis van betrokkenheid en 
overeenkomstigee waarden verstaan, bijvoorbeeld door bewoners van een buurt of passanten. Bij formele 
controlee zijn mensen aangesteld met als taak het uitoefenen van controle, zoals politie of particuliere 
bewakingsdiensten.. Bij semi-formele sociale controle is dit niet het geval, maar betekent de aanwezigheid van 
mensenn vanwege een bepaalde functie wel controle; denk aan huismeesters, winkelmedewerkers en 
conducteurs. . 
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off  andere landschapskarakteristieken. Volgens haar kan de omgeving op een relatief kleine 

schaall  onveiligheidsgevoelens herverdelen, maar moeten de verklaringen voor angst elders 

gezochtt worden. 

Ui tt het voorafgaande blijk t dat het noodzakelijk is naast het 'waar' meer in te gaan op 

'wat'' er nu gevreesd worden 'wie' er nu te vrezen is en 'waarom'. Het zijn namelijk niet 

dee gebieden (als absolute ruimte) zelf die criminaliteit creëren of beangstigend zijn. Zo 

spelenn angstgevoelens bijvoorbeeld met name 's avonds als het donker is, op (Miethe, 

1995;; Valentine, 1989), en zijn het met name de gewelddadige tegen de persoon gerichte 

vormenn van criminaliteit die men vreest (Grayson & Young, 1994; Miethe, 1995). 

Inn de laatste decennia van de vorige eeuw is er groeiende aandacht voor de 

ruimtelijkheidd van onveiligheidsgevoelens en de effecten die onveiligheidsgevoelens op het 

gedragg van mensen en op de kwaliteit van het (stedelijk) leven kunnen hebben 

(Droogleeverr Fortuijn et al., 1988; Emmelkamp, 1997; Keane, 1998; Lavrakas & Lewis, 

1980;; Madge, 1997; Pain, 1997; Valentine, 1989; 1992). Dit zou je een derde 

geografischee aanpak kunnen noemen. Onveiligheidsgevoelens zijn verbonden met het 

alledaagsee tijdruimtelijk handelen van mensen. Naast emoties als onrustgevoelens, 

onzekerheidd en woede, kan de onveiligheidsbeleving ook beperkingen in leefstijl 

veroorzakenn door aanpassingen van het activiteitenpatroon. Zo kan men van bepaalde 

activiteitenn afzien of voorzorgsmaatregelen treffen als men de straat op gaat. 

Hiervoorr heb ik in paragraaf 4.4.2 de begrippen 'begrenzing' en 'bescherming' 

gebruikt.. Deze komen overeen met een veel gehanteerd onderscheid in strategieën om 

angstt voor slachtofferschap te verkleinen: 'avoidance tactics' en 'risk management tactics' 

(Duboww et al., 1979, p. 31, in: Riger & Gordon, 1982). De eerste verwijst naar het zich 

terugtrekkenn uit situaties waar het geschatte risico op criminaliteit hoog is, met inperking 

vann de activiteiten als gevolg. Men kan bijvoorbeeld 's avonds niet naar buiten gaan. De 

tweedee strategie duidt op de wijze waarop men met deze risico's omgaat als men ze niet 

fysiekk wil of kan vermijden. Te denken valt aan niet met vreemden praten, je 's avonds 

doorr iemand laten begeleiden. 

Afgezienn van aanpassingen in het activiteitenpatroon kan men zijn toevlucht nemen tot 

preventievee maatregelen ter bescherming en afscherming van de woning en 

woonomgeving.. Maatregelen kunnen zowel op individueel niveau als collectief 

plaatsvinden,, betrekking hebben op openbare ruimte en op privé-plaatsen, 

geïnstitutionaliseerdd zijn of niet (Van Engelsdorp Gastelaars, 1995). Voorbeelden betreffen 

hett beveiligen van de woning, instellen van burgerwachten, huren van wijkbeveiliging, 

vormenn van een vereniging van bewoners-eigenaren en de 'gated community'. 

Achterr deze derde aanpak schuilt een visie op ruimte met een fysieke, sociale en 

symbolischee component93. Het individuele handelen wordt in een groot aantal studies 

duidelijkk gekoppeld aan collectieve interpretatiekaders. De aanpak richt zich in deze zin 

ookk op de 'waarom'-vraag. Valentine (1989; 1992) wijst bijvoorbeeld op de ruimtelijkheid 

vann onveiÜgheidsgevoelens van vrouwen. Zij beargumenteert dat de verbondenheid van 

933 De aanpak past bij de kritiek die er de laatste decennia geweest is vanuit sociaal-wetenschappelijke theorie op 
hett absolute ruimtebegrip zo kenmerkend voor de jaren vijfti g en zestig. Lange tijd was er geen aandacht voor 
dee dialectische relatie tussen sociale en ruimtelijke processen (Lefebvre, 1991; Soja, 1985; 1989). Zie ook 
hoofdstukk 2 en het 'thirdspace'-begrip (Soja, 2000). 
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angstt met openbare ruimten en de voorzorgsmaatregelen die vrouwen vanwege deze 

onveiligheidsgevoelenss treffen, deel uitmaken van een ruimtelijke uitdrukking van 

patriarchalee verhoudingen. Onveiligheidsgevoelens en begrenzings- en 

beschermingsstrategieënn reproduceren 'traditionele' noties van de rol van vrouwen en 

plaatsenn die voor vrouwen geschikt zijn. Collectieve verbeelding van privé- en openbare 

plaatsenn staat centraal in dit proces: "(.. .) the ideology of the family and the gender division 

off  urban space create an implicit awareness that women are not safe in public space and 

needd the protection of one man from all men within a family unit" (Valentine, 1992, p. 

27).. De ruimtelijke spreiding van onveiligheidsgevoelens van vrouwen versterkt op deze 

manierr dominante patronen van sociale, culturele en politieke relaties. Overigens zijn deze 

relatiess en de percepties van vrouwen aan verandering onderhevig en beïnvloeden zij 

elkaar. . 

Dee dagelijkse leefomgeving van jongeren en hun ouders bestaat — zoals in het vorige 

hoofdstukk duidelijk is gemaakt uit meer dan hun lokale fysieke omgeving. Bij een 

geografischee benadering van onveiligheid(sgevoelens) moet rekening gehouden worden 

mett netwerktheoretische concepten. Individuen zijn alert op signalen die de activiteiten in 

hett hier en nu verbinden met mensen en gebeurtenissen die zich ruimtelijk en in tijd op 

afstandd bevinden. Het individu creëert in feite een bewegende leefwereld van dingen die 

belangrijkk worden geacht, die gebeurtenissen ordent in relatie tot risico en gevaar. 

Dee mentale kaart van ouders op basis waarvan ze veiligheid — 'protective cocoon' — 

voorr hun kinderen creëren, is niet alleen ingebed in de lokale omgeving. Informatie rond 

criminaliteitt en onveiligheid wordt verkregen uit een internationaal netwerk van media. 

Di tt netwerk voedt de collectieve verbeelding met informatie die grotendeels los staat van 

dee specifieke lokale leefwereld, maar daarin wel degelijk een belangrijke ideologische rol 

speelt.. Boomkens (2002) komt tot de conclusie dat de alledaagse cultuur van lokale roddels 

enn berichtgeving wordt vervangen door een bovenlokale mythe, een verbeeldingswereld 

diee weinig verbindingen heeft met de lokale leefwereld (vgl. Davis, 1992a). Empirisch 

onderzoekk naar de wijze waarop de verhouding tussen het lokale en het bovenlokale in de 

alledaagsee praktijk uitwerkt, is schaars. 

3.5.22 Bescherm d opgroeie n 
Recentelijkk is er in de geografie aandacht voor de relatie tussen de bezorgdheid van ouders 

overr de veiligheid van hun kinderen en de betekenis van ruimte (Björklid, 1997; Blakely, 

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

Noyon,, 1993; 1995; 1997; Valentine 1996a; 1996b; 1997a; 1997b; 1997c; 1997d; 

Valentinee & Holloway, 2001;Valentine & McKendrick, 1997). Dit werk valt over het 

algemeenn onder de derde onderscheiden aanpak. Zowel de ruimtelijkheid van 

onveiligheidsgevoelenss als de effecten die onveiligheidsgevoelens op het gedrag van 

kinderenn hebben, worden beschreven. De verwevenheid van alledaags handelen met 

collectievee interpretatiekaders wordt zo nu en dan geëxpliceerd. 

Dee onderzoeken laten allereerst zien dat ouders bezorgd zijn over de veiligheid van hun 

kinderen.. Ten tweede blijk t dat ouders vanuit deze onveiligheidsgevoelens de 

bewegingsvrijheidd van hun kinderen in tijd en ruimte beperken. 
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Eenn aantal studies zet de bezorgdheid van huidige ouders af tegen de herinneringen die 

zijj  hebben aan hun eigen jeugd en de bezorgdheid van hun ouders. Hulman et al. (1990), 

Valentinee (1997d), Van der Spek & Noyon (1993) concluderen dat de bezorgdheid in 

vergelijkingg met die van een generatie geleden is toegenomen. 

Slechtss een beperkt aantal studies gaat in op de ervaringen van kinderen en de rol die zij 

hebbenn in het bepalen en oprekken van de grenzen van hun zelfstandige bewegingsvrijheid 

(Valentine,, 1997a; 1997b). Dit is opvallend gezien het belang dat in de psychologie en 

sociologiee wordt toegekend aan het onderhandelingshuishouden en de in hoofdstuk 1 

geconstateerdee verschuiving - het kind als zelfstandige actor — in de wetenschappelijke 

benadering. . 

Dee geciteerde onderzoeken zijn gericht op het leven van kinderen tot 12 jaar. Ook voor 

adolescentenn en hun ouders is de relatie tussen ouderlijke bezorgdheid en zelfstandige 

bewegingsvrijheidd van groot belang. In paragraaf 3.3 is geconstateerd dat juist publieke 

plaatsen,, zoals de straat voor jongeren, een belangrijke functie hebben als 'vrije' plaatsen. 

Plaatsenn waar jongeren tijd kunnen spenderen vrij van ouderlijke controle; waar ze een 

'eigen'' identiteit kunnen vormen. Ouders zoeken, als hun kinderen tieners zijn, naar de 

juistee balans tussen enerzijds het beschermen van hun kinderen tegen gevaar door het 

tijdruimtelijkk handelen te reguleren en anderzijds het verminderen van de controle vanuit 

hett besef dat tieners zelfstandige bewegingsvrijheid nodig hebben. (Demo, 1992; Valentine 

&&  McKendrick, 1997). Het is daarom interessant kort stil te staan bij een aantal 

bevindingenn uit de studies naar onveiligheidsgevoelens van ouders met betrekking tot hun 

kinderenn en de consequenties hiervan voor het sociaalruimtelijk netwerk van deze 

kinderen. . 

Dee bezorgdheid van ouders uit zich in zowel angsten met betrekking tot 

verkeersveiligheidd als tot sociale veiligheid (Björklid, 1997; Hillman, et al., 1990; Van der 

Spekk & Noyon, 1993; Valentine & McKendrick, 1997). Hillman, Adams en Whitelegg 

(1990)) beschrijven een dramatisch terugtrekken van kinderen binnen de muren van het 

huiss in Groot-Brittannië en in minder grote aantallen in Duitsland tussen 1971 en 1990. Zij 

gevenn hier verschillende redenen voor. Ten eerste noemen ze de toename van het aantal 

auto'ss die de kans op ongelukken vergroot en van de straat een gevaarlijke speelplaats 

maakt94.. Een andere reden is de angst van ouders voor vreemden die volgens Sibley (1995, 

p.. 136) en Valentine (1997c) gevoed wordt door "stranger danger' campaigns and 

stereotypicall  images of threatening urban environments projected by die media'. Waar 

Hillmann en anderen tot de conclusie komen dat verkeersonveiligheid de belangrijkste reden 

iss achter de bezorgdheid van ouders, komt Valentine (1997c) een aantal jaren later in een 

onderzoekk in Groot-Brittannië tot de slotsom, dat de belangrijkste reden gepercipieerde 

socialee onveiligheid betreft. 

Verderr valt de sociale veiligheid op te splitsen in een bezorgdheid over (seksueel) 

geweldd door onbekenden — zogenaamde 'stranger-dangers' — en angsten over de 'changing 

naturee of 'childhood" (Valentine, 1996a). In het eerste geval zijn ouders bezorgd dat hun 

kinderenn slachtoffer van geweld worden en proberen ze hen zo min mogelijk aan gevaar 

944 Hierboven werd reeds duidelijk dat terwijl het aantal auto's toeneemt het aantal ongevallen in het verkeer 
afneemt.. Het verkeer is veiliger geworden. 
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bloott te stellen. Dit refereert aan het zogenaamde Apollinische jeugdbeeld: jeugd in de knel. 

Inn het tweede geval zijn ouders, vanuit een Dionysische visie, bang dat hun kinderen zelf in 

aanrakingg komen met drank, sigaretten, drugs of seks, of betrokken raken bij geweld of 

vandalisme:: jeugd als probleem. Ook om deze reden kunnen ouders proberen de 

vrijetijdsactiviteitenn van tieners in het publieke domein te controleren zodat het risico dat 

zijj  zichzelf of anderen beschadigen, verkleind wordt (Valentine, 1996a). 

SEKSE,, SOCIAAL-ECONOMISCHE STATUS EN PLAATS 

Dee wijze waarop de onveiligheidsgevoelens van ouders verschillen naar sociale en 
persoonskenmerkenn van zowel de kinderen als ouders en naar de omgeving wordt in 
verschillendee studies uitgewerkt. Ik zal hier kort ingaan op gender- en sociaal-economische 
verschillenn en plaats. 

Valentinee (1997a) suggereert dat de ideeën die ouders hebben over de persoonlijke 

identiteit,, sekse en de leeftijd van hun kinderen in relatie tot de veiligheid in de openbare 

ruimte,, zeer complex en uiteenlopend zijn. Haar onderzoek wijst er bijvoorbeeld op dat 

tott de puberteit ouders geen verschil zien in de kwetsbaarheid van hun zonen en dochters 

tenn aanzien van seksuele misdrijven. In tegenstelling tot eerder onderzoek dat er van 

uitgaatt dat ouders er meer vertrouwen in krijgen dat hun zonen in de puberteit fysieke 

mogelijkhedenn ontwikkelen om zichzelf tegen vreemden te verdedigen en daarmee de 

bezorgdheidd over hun veiligheid verdwijnt, wijzen de resultaten uit haar onderzoek niet op 

eenn verdwijnen van de angst, maar op een veranderen van de angst. 

Waarr ouders van tienermeisjes vrezen voor seksueel geweld, beschouwen zij hun zonen 

alss een gemakkelijk doel voor alledaags geweld op het voetbalveld, in de kroeg en op 

straat.. Tevens wijst Valentine (1997a) op een veranderende houding van ouders met 

betrekkingg tot de mate waarin zonen en dochters zichzelf zouden kunnen verdedigen in de 

openbaree ruimte. Kinderen moeten volgens ouders 'common sense' ontwikkelen voordat 

zijj  zich zelfstandig in het publieke domein kunnen begeven (Valentine, 1997a; Wyness, 

1994).. Meisjes, zo blijk t uit haar onderzoek, dragen meer verantwoording, zijn rationeler 

enn hebben een grotere zelfcontrole . De consequentie hiervan is dat ouders hun dochters 

alss minder kwetsbaar in de openbare ruimte beschouwen dan hun zonen: "girls are 

perceivedd to have the 'nous' to anticipate danger and to take appropriate action to avoid or 

copee with a dangerous or threatening situation. Boys of this age, in contrast, were 

repeatedlyy portrayed as immature and irrational, and consequently as unable to take 

responsibilityy for negotiating public space safely. (...) Üieir sons had littl e perception of 

dangerr and would immediately forget all the stranger-danger warnings that had been 

drummedd into them if they were offered a football sticker or a model car" (Valentine, 

1997a,, p. 42). 

Watt betreft de sociaal-economische achtergrond concludeert Valentine (1997a) dat 

ouderss uit buurten met een lagere sociaal-economische status hun zonen zien als makkelijk 

tee verleiden door leeftijdsgenoten om te participeren in 'ongewenste' risicovolle 

activiteiten.. Hillman et al. (1990) wijzen erop dat zowel in Duitsland als in Groot-

Meisjess in de leeftijd van 8-11 jaar {Valentine, 1997a). 
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Brittanniëë de beperking van de zelfstandige bewegingsvrijheid van kinderen vanwege 

onveiligheidsgevoelenss van ouders een (hogere-)middenklassefenomeen is. 

Tenn slotte wijst opnieuw het onderzoek van Valentine (1997b; 1997d) op het belang 

vann lokale plaatsen in zowel de constructie van angsten van ouders als de regulatie van het 

tijdruimtelijkk handelen van jongeren. Hoe onveiliger de wijk des te meer beperkingen de 

jongee kinderen opgelegd krijgen door hun ouders. De frequentie van het buitenspelen 

hangtt op deze manier samen met de kwaliteit van de woonomgeving. Uit Nederlands 

onderzoekk blijk t dat in de ruim opgezette nieuwbouwwijken, waar relatief weinig 

doorgaandd verkeer is, meer wordt buiten gespeeld dan in de oudere, dicht bebouwde 

buurtenn (Wiggers et al. , 1996). Op deze manier krijgt de inperking van de zelfstandige 

bewegingsruimtee van kinderen een duidelijk (vooroorlogs)stedelijk accent (Van der Spek & 

Noyon,, 1993). 

Naastt de onveiligheidsgevoelens die ingebed zijn in de lokale omgeving, speelt ook de 

collectievee verbeelding van angst die niet lokaal bepaald is, een rol. De in deze subparagraaf 

aangehaaldee onderzoeken besteden hier niet of nauwelijks aandacht aan. De verwevenheid 

vann het mondiale met het lokale in angsten van ouders spreekt uit een onderzoek van 

Valentinee en Holloway (2001) naar "online-gevaren". De auteurs exploreren in hoeverre 

enn waarom ouders zich zorgen maken over de veiligheid van hun kinderen op verschillende 

websites.. Ook hier betreffen de angsten zowel de kwetsbaarheid van kinderen ten aanzien 

vann gevaarlijke vreemden als de gevaren die het kind zelf opzoekt. 

3.5.33 De negatiev e en positiev e betekeni s van gevaar in het leven van Jongere n 
Uitt de informatie die men krijgt in de media kan het beeld ontstaan dat er al op zeer jonge 

leeftijdd ruim wordt geëxperimenteerd met alcohol en drugs (de jongere geportretteerd als 

schurkachtigee types). Veel onderzoek is verbonden met deze negatieve invloed die het 

nemenn van risico's kan hebben voor het leven van jongeren en hun omgeving (France, 

2000).. Voor jongeren in Nederland geldt dat op de leeftijd van 11-12 jaar ruim de helft 

ooitt alcohol heeft gedronken. Het drinken van alcohol neemt vooral toe op de leeftijd van 

15-166 jaar, de leeftijd waarop het uitgaan een belangrijk deel van de vrije tijd in beslag gaat 

nemenn (Niphuis-Nell, 1992). Op 15- en 16-jarige leeftijd drinkt 64 procent van de meisjes 

enn jongens met een zekere regelmaat, dat wil zeggen tenminste één keer per maand. 

Inn de samenleving heerst, afgaande op mediaberichten, tevens het idee dat geweld op 

straatt en dan met name tijdens het uitgaan schrikbarende vormen aanneemt. Nieuws over 

zinlooss geweld, over het vervagen van normen en over de jonge leeftijd van sommige 

wetsovertrederss wordt breed uitgemeten in de media. Het is moeilijk uit politiecijfers een 

preciess beeld te krijgen van de toename van wetsovertredingen door jongeren. Deze 

politiecijferss kunnen aangevuld worden met zogenaamde 'zelfrapportages'. Criminaliteit 

lijk tt vooral een aangelegenheid van jongens te zijn. Als meisjes deelnemen aan criminele 

activiteiten,, dan is het vooral op het terrein van winkeldiefstal. Ook bij jongens staan 

vermogensdelictenn op de eerste plaats, maar zij zijn meer dan meisjes geneigd tot 

vernieling,, schendingen van de openbare orde en het gebruiken van geweld. Zwartrijden, 

winkeldiefstall  en het bekladden of vernielen van objecten blijken hoog te scoren (Junger-

Tass & Kruissink, 1990, in: Bakker et al., 1993, pp. 113). Tweeëntwintig procent geeft aan 

ooitt iets beklad te hebben, 25 procent geeft aan wel eens iets vernield te hebben. Inbraak, 
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pesterijj  of werkelijke fysieke gewelddadigheid komen minder voor. Zeventien procent van 

dee jongeren geeft te kennen wel eens iemand lastiggevallen te hebben, vier procent van hen 

heeftt ten minste eens iemand in elkaar geslagen. 

Risico'ss en risicogedrag zoals hierboven vermeld en zoals in de media en door onder 

meerr Beek (1992) en Giddens (1991) in de context van de risicomaatschappij benoemd, 

zijnn negatief gedefinieerd. Risico's kunnen, zoals reeds in de inleiding gesteld, ook een 

avontuurlijkee lading hebben. France (2000), Kelly (2000) en Rasmusson (1997) wijzen op 

hett feit dat in het leven van jongeren risico's, gevaar en onveiligheidsgevoelens ook een 

positievee betekenis kunnen hebben. Sommige vrijetijdsactiviteiten — denk bijvoorbeeld aan 

drugsgebruik,, 'bungeejumpen', 'survivallen' en joyrijden — zijn gevaarlijk te noemen. Met 

namee bij het uitgaan komen gewoonten en gedragingen als roken, alcohol- en druggebruik 

kijken.. Ook geweld en vandalisme zijn vaak verbonden met drank en uitgaan. 

Volgenss France (2000) geeft de psychologische en sociologische literatuur over 

risicogedragg weinig inzicht in de positieve bijdrage die risico's kunnen hebben voor 

jongerenn bij het zoeken naar hun eigen identiteit. Het nemen van risico's gaat gepaard met 

plezierr en kan hen een bepaalde sociale status verlenen. 'Edgework' (Lyng, 1990 in: France 

2000,, p. 328) is een begrip dat verwijst naar de acties van mensen die vrijwilli g deelnemen 

aann gevaarlijke vrijetijdsactiviteiten. Deze activiteiten worden als plezierig ervaren en zijn 

nodigg voor persoonlijke ontwikkeling. Green et al. (2000) wijzen er in een onderzoek op 

datt in een industriestad in Groot-Brittannië dat jongeren tussen 11-24 jaar risicovolle en 

gevaarlijkee praktijken ondernemen onder andere uit verveling. Vrijetijdsvoorzieningen 

werdenn als onvoldoende beschikbaar ervaren. Verder waren het vooral de mannen voor 

wiee het element gevaar belangrijk was omdat het garant stond voor avontuur. 

Veell  discussie over veiligheid, gevaren en risicogedrag van jongeren vindt plaats in een 

volwassenendiscours.. Kelly (2000) laat zien dat onderzoek naar het leven van jongeren 

bepaaldd wordt door de notie van jeugd als sociaal probleem. Enerzijds leidt dit tot een 

herbevestigingg van het idee van jongeren als probleemgroep. Anderzijds resulteert dit in 

eenn gebrek aan inzicht in de houding van jeugdigen zelf. Wat onveiligheid en het nemen 

vann risico's betekenen voor jongeren en wat het belang hiervan is voor jeugdidentiteiten, 

krijgtt relatief weinig aandacht in het wetenschappelijk onderzoek (zie wel France, 2000; 

Greenn et al., 2000). Het onderzoek van Green et al. wijst erop dat jongeren allerlei 

gevarenn normaliseren als onderdeel van hun alledaagse leven. Bovendien, schrijven zij (pp. 

123-124):: "young people are constantly engaged in risk assessment, actively creating and 

definingg hierarchies premised upon different discourse of risk as 'normal' and acceptable or 

'dangerous'' and out of control". 

Dee lokale context van de eigen ervaring is hierbij van groot belang. In het geval van 

drugsgebruikk wordt er door jongeren een belangrijk onderscheid aangebracht tussen 

'normaal'' recreatief softdruggebruik door henzelf en 'gevaarlijk', niet gecontroleerd, 

drugsgebruikk van drugsverslaafden. In het eerste perspectief wordt drugsgebruik dus niet 

gezienn als gevaarlijk, maar als horend bij de vrije tijd en het samenzijn met vrienden. Wat 

uitt dit voorbeeld verder duidelijk wordt, is dat de jongeren een gemeenschappelijke taal 

bezigenn voor veilig en risicovol gedrag, die verschilt van de taal (lees wetten) van de rest 

vann de samenleving. 
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3.5.44 Veili g opgroeie n ruimtelij k verbeel d 
Dee in dit hoofdstuk beschreven terreinen jeugd, vrije tijd, opvoedpraktijken en veiligheid 
zijnn met elkaar verbonden in een aantal ruimtelijke representaties. Deze ruimtelijke 
beeldenn hebben, behalve dat ze terug te vinden zijn in materiële zaken een duidelijke 
'ideologische'' lading . In navolging van Holloway en Valentine (2000) vallen 'het veilige 
huis',, Van de straat' en 'het idyllische platteland' als ruimtelijke beelden te onderscheiden. 
Aangezienn uit de geografische onveiligheidsliteratuur blijk t dat de stad een bijzondere 
positiee inneemt in het denken van mensen over ruimte en veiligheid, onderscheid ik in het 
vervolgg 'de stad als jungle' als apart ruimtelijk beeld (zie figuur 3.3). Wellicht ten 
overvloedee wil ik er nogmaals op wijzen dat het onderzoek dat er ligt met name gebaseerd 
iss op jonge kinderen waar het veiligheid en de constructie van jeugd in de knel betreft. Waar 
jeugdjeugd als probleem wordt geconstrueerd gaat het in de media en in het onderzoek vaak om 
jongeren. . 

Figuu rr  3.3 Ruimtelijke representaties van een (on)veilige kindertijd en jeugd 
RUIMTELIJKEE DICHOTOMIEËN: 
Stad-landd | Openbaar-prlvé 

JEUGDIDENTITEITEN:: Apollinische Rurale idylle Het veilige huis 
schatjes s 
Dionysischee Stad als jungle Van de straat 
schurken n 

'HETT VEILIGE HUIS' 

"Forr children in the most highly developed societies, the house is becoming increasingly a haven. Some 
childrenn appropriate more of their won space in the home and constitute an important market for home-
basedd leisure. At the same time, the outside becomes more threatening, populated by potential molesters 
andd abductors, so the boundary between the home (safe) and the locality (threatening) is more strongly 
defined""  (Sibley, 1995, p. 136). 

Zowell  jeugd als ouderschap zijn de afgelopen eeuwen gedomesticeerd (Aitken, 1998; 

Hollowayy & Valentine, 2000b). Kinderen vertoeven veel binnenshuis zoals de tendens van 

verhuiselijkingg liet zien. Dit proces kan niet alleen gezien worden als materieel in de zin dat 

kinderenn steeds meer tijd binnenshuis vertoeven, maar is ook ideologisch, in de zin dat er 

eenn gevoel bestaat dat het ook de plaats is waar kinderen horen te verblijven. Thuis 

opgroeienn wordt, hoewel veranderingen op til lijken te zijn, door velen als het beste 

ervarenn voor hun kleine kinderen97 (Droogleever Fortuijn, 1993; Holloway, 1998). 

Dee representatie van het eigen huis wordt afgezet tegen het openbare gebied. Openbare 

ruimtee wordt als onveilig en ongeschikt voor kinderen en jongeren gezien, zij kunnen beter 

hunn vrije tijd in de privé-sfeer doorbrengen (Katz, 1998; Lieberg, 1997; Pare, 1992). De 

Waall  (1989) merkt op dat de ouders door begrenzing en bescherming de 

bewegingsvrijheidd van hun dochters, wanneer ze in de puberteit komen, in de 

openbaarheidd beperken, maar dit compenseren door haar binnenshuis meer vrijheid te 

geven.. De conclusie van Wyness (1994) voert nog een stap verder. Het privé-domein 

wordtt geopend voor de vrienden van de kinderen: "The street was brought into the home 

Hett gebruik van de term ideologie veronderstelt niet dat er sprake is van één absolute waarheid. Zie voor 
toelichtingg verder hoofdstuk 2. 

Tochh zijn er ook tekenen zichtbaar dat dit idee aan veranderingen onderhevig is (Holloway, 1998). 
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wheree parents were able to keep an eye on who their children where associating with" 

(Wyness,, 1994: pp. 206). 

'VANN DE STRAAT' 

Off  de kinderen nu als Apollinische schatjes of als Dionysische schurken beschouwd 

worden,, het op straat vertoeven wordt met bezorgdheid gade geslagen (Jenks, 1996; 

Valentine,, 1996a; 1996b): "Although the understandings of children as either angels or 

devilss are in some ways contradictory, both 'stories' reproduce the same spatial ideology 

thatt children's place is in the home, and in staying outside they either place themselves at 

riskk in adult controlled space, or their unruly behaviour threatens adult hegemony of public 

space.. These stories are important because responses to them — curfews in extreme 

circumstances,, but more often attempts by parents to encourage their children into more 

home-basedd or formally organized events outside the home — reinforce adults' control of 

'public'' space" (Holloway & Valentine, 2000b, pp. 16). 

Inn beide vormen van bezorgdheid — 'stranger dangers' en veranderende aard van de 

kindertijdd — neemt openbare ruimte een belangrijke plaats. Ondanks het feit dat het risico 

vann (seksueel) geweld thuis groter is, hebben de angsten van ouders uitsluitend betrekking 

opp de openbare ruimte (Van Dijk et al., 1997; Goody, 1995; Van Kesteren et al., 2001; 

Valentine,, 1995). Deze bezorgdheid wordt vertaald in regulatie van tijdruimtelijk handelen 

doorr jongeren in openbare gebieden (Blakely, 1995; Hillman et al., 1990; Kytta, 1997; 

Noyonn et al., 1996; Van der Spek & Noyon, 1997; Valentine, 1995; 1996b; 1997b). 

Ouderss drukken bijvoorbeeld hun kinderen op het hart risicogebieden te mijden of zichzelf 

tee beschermen door zich samen met anderen te verplaatsen in de openbare ruimte. 

Verderr waarschuwt Sibley (1995, p. 136; vgl. Hillman et al., 1990) voor het gevaar dat 

(...)) the locality is more likely to be experienced from the car, necessarily in the company 

off  adults, rather than alone or in the company of other children. The car then functions as a 

protectivee capsule from which the child observes the world but does not experience it 

directlyy through encounters with others." Daarnaast zou deze bezorgdheid ertoe kunnen 

leidenn dat ouders deelname aan formeel georganiseerde activiteiten van hun kinderen 

stimuleren.. Onderzoek van Zeijl (2000) laat zien dat ouders deze vorm van 

vrijetijdsbestedingg als beter voor de 11- tot 15-jarigen beschouwen. In hoeverre deze als 

veiligerr wordt gezien is de vraag. Ten slotte moet opgemerkt worden dat dit beeld het 

beeldd van 'het veilige huis' raakt. Vanuit het gezichtspunt dat jongeren deugdzaam horen 

opp te groeien wordt 'de straat' als gevaarlijk gezien en het huis als veilig. 

'DEE STAD ALS JUNGLE' 

Ookk op een ander schaalniveau is de representatie van-de-straat zichtbaar. De stad wordt 

alss een onveilige, verderfelijke plaats om op te groeien afgeschilderd. Stedelijke ruimte 

heeftt als connotatie 'onveilig', 'vreemd', 'anoniem', 'vies' en 'dichtbebouwd', en dus 

gevaarlijkk en ongezond voor kinderen. Dit beeld van 'de stad als jungle' wordt geplaatst 

tegenoverr andere niet-stedelijke omgevingen, tegenover een romantisch, idyllisch beeld 

vann suburbane woonomgevingen en plattelandsgebieden: een paradijs voor kinderen om in 

opp te groeien (Bonner, 1997; Camstra, 1997; Heins, 2002; Mumford, 1961; Valentine, 

1997d;; Williams, 1973; Wirth, 1938). De representatie is zichtbaar in het vertrek van 
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mensenn die een gezin gaan stichten uit stedelijke leefomgevingen naar suburbane of 

plattelandsgebieden.. Onderzoeken laten zien dat criminaliteitscijfers in de centra van 

stedenn hoger liggen en dat men zich onveiliger voelt in bepaalde stedelijke wijken dan in 

suburbanee of plattelandsomgevingen (CBS, 2000). 

Dee ruimtelijke representatie 'de stad als jungle' is — net als 'het veilige huis'-, 'van de 

straat'-- en 'het idyllische platteland'- in potentie krachtig, aangezien het zowel de beslissing 

vann individuele ouders kan beïnvloeden om hun kinderen op te voeden op het platteland of 

inn een suburbane omgeving, als haar uitwerking op het beleid kan hebben. Het zou 

bijvoorbeeldd in de stad kunnen leiden tot een verwaarlozing van ouders en kinderen als 

groepp op de woningmarkt bij de planningsprocedures van nieuwe wijken (zie bijvoorbeeld 

Karstenn & Van Kempen, 2001). Daarnaast zou het kunnen leiden tot verminderde aandacht 

voorr de belemmeringen die kinderen kunnen ervaren op het platteland (Holloway & 

Valentine,, 2000b; Jones, 2000; Philo, 1992; Valentine, 1997d). 

'HETT IDYLLISCH E PLATTELAND ' 

Plattelandsgebiedenn worden ten opzichte van stedelijke gebieden afgeschilderd als 
idyllischee plaatsen voor kinderen om te spelen en te wonen (Bonner, 1997; Jones, 2000; 
Matthewss et al., 2000b; Valentine, 1997d; Ward, 1990; 1994; Williams, 1973). Uit een 
studiee van Jones (2000) naar kinderen die op het Engelse platteland opgroeien, blijk t dat 
diee kinderen worden afgeschilderd als schatjes, van wie onschuld wordt geproduceerd door 
hunn hechte band met de natuur. Kinderen worden afgeschilderd als vrij en blij 
buitenspelendd met vriendjes en vriendinnetjes in harmonie met de natuur zonder toezicht 
vann ouders. In de plattelandsidylle worden dus Apollinische concepten van jeugd 
gekoppeldd aan een geïdealiseerd beeld van het platteland waaruit dan een nieuw discours 
overr de ideale kindertijd op het platteland ontstaat. Uit een onderzoek van Valentine 
(1997d,, p. 140) blijk t dat ook plattelandsouders zelf dit beeld hanteren: tta rural location 
providess children with a more innocent, less worldly and purer experience of childhood 
thann that offered by the city". De ouders zijn van mening dat hun kinderen veiliger 
opgroeienn dan kinderen uit stedelijke gebieden. De constructie van jongeren als probleem 
ontbreektt in deze representatie 

3.66 Voorbi j stad versu s land en uit versu s thui s 
Dee onderscheiden ruimtelijke representaties zijn verbonden met ruimtelijke en sociaal-

economischee processen in de mondiale samenleving. Ze zijn dus niet los te zien van 

ruimtelijkee en sociaal-economische veranderingen. In de eerste twee representaties, 'het 

veiligee huis' en 'van de straat,' is de openbaar-versus-privédichotomie opgenomen. Beide 

zijnn verbonden met de notie "zeggenschap over plaats" (zie hoofdstuk 2). De beelden van 

'dee stad als jungle' en 'het idyllische platteland' verraden een stad-versus-landdichotomie. 

Beidee dichotomieën vormen belangrijke thema's in het sociaal-geografisch onderzoek. 

Daaromm zullen ze in deze paragraaf kort, maar kritisch besproken worden. Deconstructie 

vann de dichotomieën betekent enerzijds de erkenning van de vervaging van grenzen tussen 

stadd en land en tussen openbaar en privé-domeinen en anderzijds een aantasting van de 

begrippenn an sich (Burr, 1995; Skelton, 2000). 
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Inn paragraaf 3.6.1 wordt kort ingegaan op de veranderingen van stad en land en hun 

onderlingee relaties en het stedelijk en plattelandsleven in een post- of laatmoderne 

risicomaatschappij.. In paragraaf 3.6.2 zal de betekenis van openbaarheid en privacy en hun 

relatiee met plaats centraal staan. De slotparagraaf dient om een aantal handreikingen te 

gevenn voor de verfijning van de onderzoeksvragen (par. 3.6.3). 

3.6.11 Stad én land In het stedelij k veld 
Dee stad wordt van oudsher gecontrasteerd met het platteland, het centrum met de 

periferie,, het stedelijk leven met het landelijke leven. Lange tijd werd de stad vanuit dit 

dichotomee denken, zowel in de wetenschap als meer in het algemeen, afgeschilderd als 

onveilige,, ongeschikte woonomgeving voor kinderen om op te groeien, zoals tot 

uitdrukkingg komt in de ruimtelijke representatie van 'de stad als jungle'. Tegenover de stad 

werdd het land geplaatst: een idyllische plaats voor de jeugd. 

Gezinnenn met kinderen zijn conform deze ruimtelijke representaties niet evenredig 

overr de ruimte verdeeld. De opkomst van het gemotoriseerde vervoer, de toegenomen 

welvaart,, die er voor heeft gezorgd dat de tram, de trein (introductie halverwege de 19de 

eeuw)) en de auto (introductie begin 20ste eeuw) steeds massaler werden gebruikt, en de 

korteree werktijden hebben een ruimtelijke scheiding tussen wonen en werken doen 

ontstaan.. In eerste instantie vestigden welgestelde gezinnen zich in suburbs buiten de stad 

(eindd 19de eeuw), terwijl de kostwinner dagelijks forensde naar zijn werk in de stad. Met 

namee vanaf de jaren zestig van de 20ste eeuw nam de suburbanisatie in Nederland enorm 

toee (Van Engelsdorp Gastelaars, 1993; Zonneveld, 1993)98. 

Dee ruimtelijke scheiding tussen werken en wonen en de stad-landdichotomie - of liever 

gezegdd stad en suburbane omgeving — kent een duidelijke leeftijds- en gendercomponent 

(Aitken,, 1998; Droogleever Fortuijn, 1993; Karsten, 1992; Verhetsel et al., 2003). De 

dichotomiee komt tot uiting in een patriarchale samenleving. De suburbane en rurale 

omgevingg is (overdag) de omgeving van vrouwen en kinderen (zie hoofdstuk 2). De 

omgevingg kan verder worden getypeerd door: ruimte, groen, laagbouw, natuur, 

eengezinshuizen,, consumptie, homogeniteit, privacy. Suburbane gebieden zijn vooral 

woongebiedenn van huishoudens voor wie de verblijfskwaliteiten van de woning ('site'-

kenmerken)) zwaar wegen, van traditionele gezinnen. Stedelijke gebieden zijn 

woongebiedenn voor huishoudens die 'situation'-kenmerken (de woning als uitvalsbasis) 

belangrijkk vinden (Droogleever Fortuijn, 1993). 

Inn de inleiding is reeds geschetst dat steeds meer gezinnen in Nederland tot het 

tweeverdieners-- of liever gezegd het anderhalfverdienerstype behoren. 

Tweeverdienersgezinnenn zijn ambivalent. Als gezin met kinderen hechten ze waarde aan 

eenn kindvriendelijke woonomgeving (rustig, ruim, groen, veilig en leeftijdgenoten voor de 

kinderen)) en aan de kwaliteit van de privé-ruimte (comfortabele woning met tuin). Als 

tweeverdieners,, die betaald en onbetaald werk combineren, hebben zij veel belang bij een 

omgevingg waar werk, huishouding en kinderverzorging in het dagelijkse tijdruimtebudget 

passen.. Onderzoek (Droogleever Fortuijn, 1993; Kersten & Van Kempen, 2001; Vijgen & 

Hett proces van suburbanisatie baarde planners zorgen. Het antwoord was gebundelde deconcentratie, het 
concentrerenn van de overloop uit de steden in een beperkt aantal groeikernen (Tweede nota over de ruimtelijke 
ordening).ordening). Het groeikernenbeleid werd in de jaren '70 van de vorige eeuw operationeel. 
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Vann Engelsdorp Gastelaars, 1991) laat zien dat tweeverdienersgezinnen in verschillende 

woonomgevingenn voorkomen. In grote lijnen geldt dat carrièregerichte huishoudens kiezen 

voorr een stedelijke en gezinsgerichte huishoudens voor een suburbane woonomgeving. De 

carrièregerichtee huishoudens uit onderzoek van Droogleever Fortuijn (1993) zijn stedelijk 

georiënteerd,, maar zij leveren in de stedelijke leefomgeving nauwelijks in op 

verblijfskwaliteiten.. Zij kunnen een hoge prijs voor de schaarse combinatie van 'site'- en 

'situation'-kenmerkenn betalen. 

Dee dichotomie stad versus land of urbaan versus suburbaan, is echter een 'ideaaltype'. Stad 

enn land zijn gedifferentieerd en de grenzen tussen stad, land en suburbane gebieden 

vervagen.. Verschillende auteurs wijzen op een nieuwe verhouding tussen stedelijkheid en 

dee fysieke omgeving en pleiten daarmee voor een nieuwe definiëring. Door toegenomen 

mobiliteit,, schaalvergroting en decentralisatie van voorzieningen en werkgelegenheid heeft 

zichh volgens hen een stedelijkheid ontwikkeld die niet aan een plek gebonden is. Deze 

denkwijzee wordt vertaald in concepten als 'stedelijk veld', 'netwerkstad', 

'stadslandschappen'' en 'nevelstad' (Asbeek Brusse et al., 2002; Castells, 1996; Friedmann 

&&  Miller , 1965; Kloosterman & Musterd, 2001; Van der Knaap & van der Laan, 1991; 

Musterdd & Van Zelm, 2001; Metaal, 2002; Reijndorp et al., 1998). 

Err is veel geschreven over de transformatie van de vorm en type steden, van de 

stedelijkheidd en relaties tussen stad en land in Europa en Noord-Amerika (zie bijv. Bontje, 

2001;; Dear, 1988; Dear & Flusty, 1999; Hall, 1997; Musterd & Van Zelm, 2001; Philo et 

al.,, 1991; Soja, 1989; Reijndorp et al., 1998). De complexiteit van de hedendaagse stad en 

dee relaties tussen stad en omgeving in een stedelijke samenleving worden binnen dit debat 

aangeduidd als 'postmodern', 'post-Fordistisch' of 'post-industrieel'. De postmoderne stad 

iss duidelijk anders dan de moderne stad qua vorm, stedelijk leven, landschap en relaties 

mett andere plaatsen. De stad kan niet langer gezien worden als bestaande uit verschillende 

homogenee zones qua functie, grondwaarde en sociaal-culturele groepen. De stad is niet 

netjess opgedeeld in verschillende stekken, die gebruikt worden door verschillende 

gemeenschappenn (zie Hall, 1997; Philo et al., 1991). De hedendaagse stedelijke 

samenlevingg is een complexer sociaalruirntelijk fenomeen dan beschreven in de 'centrale 

plaatsentheorie'' van Christaller en door bijvoorbeeld auteurs uit de 'Chicago school' en de 

marxistischee geografie. 

Hett stedelijk veld betreft sociaalruimtelijke configuraties waarin allerlei soorten mensen 

enn allerlei soorten plaatsen samen komen. De nieuwe steden en de relaties tussen stad en 

landd zijn gefragmenteerd, chaotisch qua structuur en tot stand gekomen door verschillende 

urbanisatie-- en suburbanisatieprocessen. Los Angeles wordt vaak als voorbeeld genoemd 

vann postmoderne stad bij uitstek (Boomkens, 1998). Niet iedere Amerikaanse, laat staan 

Europesee stad is te vergelijken met Los Angeles. De mate waarin moderne stedelijkheid en 

eenn moderne stedelijke vorm zijn vervangen door postmoderne stedelijkheid en een 

postmodernee stedelijke vorm verschilt aanzienlijk tussen steden. Zoals Hall (1998) stelt, 
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latenn veel steden een combinatie van moderne en postmoderne stedelijke karakteristieken 
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zienn . 
Stadd en land of stedelijk veld? De veranderende — niet perse fysieke — aard van 

stedelijkheid,, de veranderende relaties van stad en land, en de kritische blik kenmerkend 

voorr geografische benaderingswijzen van dit moment, betekenen dat de stad-versus-

landdichotomiee - en daarmee samenhangende beelden van 'het idyllische platteland' en 'de 

stadd als jungle' - wel eens ontoereikend zou kunnen zijn. De stad heeft buitenwijken die 

zowell  stedelijk als landelijk zijn. Het suburbane gebied kent landelijke dorpjes al dan niet 

mett uitbreidingswijken, uitgestrekte uniforme nieuwbouwwijken met eengezinswoningen 

enn groeikernen, die wat betreft de woningvoorraad en de werkgelegenheid veel variatie 

latenn zien. Het is belangrijk met nieuwe concepten, zoals het stedelijk veld en het idee dat 

verschillendee plaatsen verschillende identiteiten kunnen herbergen, nuances aan te brengen 

inn de gangbare ruimtelijke representaties. Er bestaat echter weinig empirisch onderzoek dat 

dee ervaringen en het gedrag van ouders en kinderen zelf in het stedelijk veld - in 

verschillendee meer stedelijke en meer landelijke configuraties — op dit moment in 

Nederlandd beschrijft. 

3.6.22 Van uK versu s thui s naar uK én thui s 
Verschillendee wetenschappers zijn van mening dat de hierboven geschetste verschillen, 

zichtbaarr in de hedendaagse risicosamenleving niet kunnen bestaan zonder toenemende 

onveiligheidsgevoelens,, sociale onrust en daarmee verwante pogingen tot het controleren 

off  uitsluiten van bepaalde individuen en groepen (zie bijv. Aitken, 1998; Davis, 1992a, 

1992b;; Hubbard, 1999; Judd, 1995). Waar Los Angeles staat voor de postmoderne 

ruimtelijkheidd bij uitstek, laat de stad zich ook typeren door onzekerheid, risico's en angst: 

"privitisationn has become the dominant trend in Los Angeles as people search for 

ontologicall  stability by securing their own space" (Hubbard, 1999, p. 97). 

Dee privatisering van openbare ruimte wordt door veel auteurs opgevat als een 

verwerpelijkee ontwikkeling. Twee hoofdstromingen vallen in de literatuur over openbare 

ruimtee te onderscheiden. Enerzijds heeft men het over publieke ruimte als een 'site of 

contact'' (Jacobs, 1961; Sorkin, 1992), anderzijds ziet men openbare ruimte als 'site of 

representation'' (Kilian, 1998; Mitchell, 1995). Beide visies hebben gemeen dat ze het 

verliess aan publieke ruimten en afkalving van het openbare leven benadrukken. Davis 

(1992a,, 1992b) wijst in dit verband op 'carceral spaces' zoals 'gated communities' en 

geprivatiseerdee winkelcentra in Los Angeles als symptomen van 'the death of public space' 

(zowell  metaforisch als materieel). De essaybundel 'Variations on a Themepark' (1992) van 

Sorkinn vormt voor veel wetenschappers, die openbare ruimte analyseren, een 

referentiekader.. In dit boek trekt Sorkin de vergelijking tussen themaparken zoals 

Disneylandd en stedelijke gebieden die worden gekenmerkt door consumptie, vermaak en 

Menn zou kunnen beargumenteren dat deze variatie in en onevenwichtige spreiding van 'postmoderne 
stedelijkheid'' juist kenmerken zijn van een postmoderne samenleving. Eigenlijk is het de vraag in hoeverre er 
sprakee is/was van een 'moderne stedelijkheid' als men hier een 'postmoderne' blik op werpt. Zijn stad, relaties 
tussenn stad en land, stedelijkheid en landelijkheid, enzovoorts niet al lange tijd veel complexere 
sociaalruimtelijkee fenomenen dan waarvoor ze werden aangezien of hoe ze werden begrepen? 
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controle.. De homogenisering, privatisering en 'disneyfication' van deze gebieden gaan 

gepaardd met het verloren gaan van de functie van (stedelijke) openbare ruimte als plaats 

vann vrijheid, democratie en ontmoeting. Niet alleen Sorkin maar ook anderen pleiten, 

vanuitt het normatieve idee dat het stedelijk leven het samenzijn van vreemden betekent, 

voorr een open en democratische openbare ruimte als een plaats waar verschillende groepen 

enn individuen conflictloos kunnen samenzijn (Cresswel, 1996; Davis, 1992a; Gadet, 1999; 

Mitchell,, 1995; Zukin, 1995, p. 260). In dit verband wordt vaak gewezen naar de agora of 

hett forum. De openbaar-privédichotomie is hier, zoals in de vorige paragraaf uit de 

verbinteniss van 'land' met 'privacy' bleek, verweven met de stad-landdichotomie. 

Dezee vervanging van open en democratische ruimte door plaatsen waar bepaalde 

groepenn en individuen niet welkom zijn - 'out of place' — wordt gezien als aantasting van 

hett burgerschap in de zin van gelijke mogelijkheden tot participatie en toegang tot de 

samenlevingg (Davis, 1992a; Mitchell, 1995). Jongeren, zoals de representaties 'van de 

straat'-- en het 'veilige huis' laten zien, worden afgeschilderd als 'social undesirables'. Het 

werenn van tieners uit winkelcentra en het instellen van straat-'curfews' zijn voorbeelden 

hiervann (zie hoofdstuk 2). Valentine (1996b) concludeert op basis hiervan dat openbare 

ruimtee voor volwassen is. 

Err is echter om verschillende redenen kritiek op de benadering, zoals die hierboven 

kortt uiteengezet is. Deze kritiek richt zich op de vraag hoe openbaar kan openbare ruimte 

zijn?? Ten eerste kan gezegd worden dat, alhoewel publieke ruimte en privé-ruimte zeer 

reëlee en noodzakelijke categorieën zijn , publieke en privé-ruimte als zodanig niet bestaan 

(Kilian,, 1998; Derrida, 1974; 1978; 1981 in: Burr, 1995). Het is ook onvoldoende om 

publiekee en privé-ruimten te beschouwen als tegenover elkaar staande einden van een 

continuüm.. Volgens Kilian karakteriseren openbaarheid en privacy niet de ruimte, maar 

zijnn het uitdrukkingen van machtsrelaties in ruimte en komen zij daarmee op alle plaatsen 

voor:: "I am arguing that publicity and privacy are power relationships that play out in 

space,, and that both publicity and privacy exist as part of all spaces. Ignoring this duality 

(reall  physical space and socially constructed publicity or privacy) dooms any definition of 

publicc space to insufficiency." En verderop: "I would argue that far from being a 

contradictionn even to die normative vision of public space, privacy, die power of exclusion 

iss a necessary part of all space along with publicity, the power of access. It is impossible to 

envisionn a space in which people interact witiiout both exclusion and access as part of its 

sociall  structure." (Kilian, 1998, p.9). 

Openbaarheidd kan in zijn zienswijze gedefinieerd worden als macht (zeggenschap) over 

toegangg en privacy als macht over uitsluiting. Deze beide krachten zijn dus in conflict met 

elkaarr met betrekking tot een en dezelfde plaats. Een straat moet om als openbaar gezien te 

wordenn voldoen aan bepaalde regels en uitsluitingen, die paradoxaal genoeg grenzen stellen 

aann de openbaarheid. Hoe kan bijvoorbeeld een buurtbewoner die tijdens het passeren van 

eenn groep jongeren ervaart dat deze groep een deel van de straat inneemt en hem 

intimideert,, deze straat dan als openbaar beschouwen? Aan de andere kant, als jongeren 

verwijderdd worden van de straat met het doel andere buurtbewoners te beschermen, dan is 

1000 «Collapsing these categories, if it were to become more than an academic exercise, would eliminate a 
powerfull  conceptual framework which has served many marginal political movements" (Kilian, 1998, p. 9). 
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hett maar de vraag, hoe openbaar dezelfde straat is vanuit het gezichtspunt van degenen, die 

opp basis van leeftijd en groepsvorming als ongewenst worden gezien. Kilian (ibid., p. 11) 

vatt het probleem als volgt samen: "We do not move from public to private, rather we are 

constantlyy within both, simultaneously protecting ourselves from absorption into the 

publicc through the power of privacy (exclusion) and asserting ourselves into the public 

spheree —the realm of political power. Without access to the public, we are politically and 

sociallyy marginalized, but without a basis in privacy, we enter the public sphere with no 

basiss — we are there without being there." 

Hett gezichtspunt van openbaarheid en privacy als machtscategorieën verwijst naar het 

inn het vorige hoofdstuk geïntroduceerde relationele machtsbegrip. Macht is een relatie 

tussenn sociale actoren. Deze relatie staat constant onder druk. Dit betekent dat een actor 

eenn bepaalde mate van macht bezit om uit te sluiten of juist toegang tot verschillende 

plaatsenn af te dwingen, afhankelijk van de machtsrelaties in een specifieke situaties. In 

relatiee tot plaats werd in het vorige hoofdstuk gesproken van territorialisatie. 

Hajerr en Reijndorp (2001) wijzen in hun analyse van het publieke domein erop dat het 

ideee dat openbare ruimte een 'conflictloze' democratische ontmoetingsruimte zou moeten 

zijnn voor iedereen — van alle maatschappelijke groeperingen —, een overspannen idee is. 

Di tt is de leidende gedachte achter de twee aangehaalde gangbare visies op openbare 

ruimte.. Hajer en Reijndorp benadrukken dat het paradoxaal genoeg juist de dominantie van 

bepaaldee groepen is, die de ervaring van publiek domein produceert — en dus niet uitsluit. 

Menn ervaart ruimte als publiek domein, omdat men niet tot de dominante groep behoort 

enn omdat het gedrag en de activiteiten van die groep verschillen van de eigen leefstijl; de 

alledaagsee 'business as usual' houding wordt doorbroken. Hajer en Reijndorp geven er de 

voorkeurr aan te spreken van publiek domein in plaats van openbare ruimte. Onder publiek 

domeinn verstaan ze: "die plaatsen waar een uitwisseling tussen verschillende 

maatschappelijkee groepen kan plaatsvinden ook daadwerkelijk plaatsvindt." (ibid., p.11). 

Concreett betekent dit dat ook besloten ruimten zoals de eerder genoemde 'shopping mail' 

alss publiek domein ervaren kunnen worden101. 

Dezee kritische visie op de openbaar-privédichotomie laat onverlet dat er zich een 

tendenss tot afscheiden en uitsluiten, tot het vermijden van conflicten en ontwijken van 

gevaarr manifesteert. Deze vermijdingstendens is niet alleen zichtbaar in het functionele 

ontwerpp en in de controlemechanismen van ruimtes. Denk aan de nieuwe besloten ruimtes 

zoalss de 'shoppingmall', het themapark en camerabewaking in de binnensteden. Op het 

schaalniveauu van het stedelijk veld is vermijding en uitsluiting tevens zichtbaar. Hajer en 

Reijndorpp schetsten het stedelijk veld als een archipel van monoculturele enclaves, 

opgebouwdd uit zorgvuldig gekozen, comfortabele, veilige en sociaal homogene plekken. 

Boomkenss (1998; 2002) koppelt deze tendens, die hij capsulaire beschaving of stedelijkheid 

noemt,, direct aan de verhoogde gevoeligheid voor veiligheid102. Steeds meer stedelijke 

ruimtenn worden ontworpen en ingericht als capsules — gesloten ruimten: pretparken, 

Openbaree ruimte is in hun visie in essentie een ruimte die wettelijk voor iedereen vrij toegankelijk is: 
openbaarr is wat niet privé is. Het publieke domein is een bijzondere plaats in de samenleving. Het is de sfeer 
waarr men 'andere' tegenkomt en waar men zich moet verhouden tot 'andere' gedragingen en ideeën. 

Ditt is in feite een vertaling van datgene wat Davis (1992) de 'ecologie van angst' noemt. 

102 2 



VEILIGG OPGROEIEN EN RUIMTE VOOR DE JEUGD 

winkelcentra,, vliegvelden en woongebieden. Dit capsulaire stedelijk veld is de ruimtelijke 

neerslagg van de verbeelding van de angst. 

Hett is belangrijk om in de empirische analyses niet uit te gaan van aannamen dat 

bepaaldee plaatsen zoals de straat, de club of de disco, of het huis, publiek of privé zijn, 

maarr in plaats daarvan ook in de analyses te erkennen, dat in plaatsen zowel sprake is van 

openbaarheidd als van privacy. Publiek domein wordt via uitwisseling — 'strijd' — gecreëerd. 

Kortom,, in ruimte komt een bepaalde mate van zeggenschap tot uitdrukking, zeggenschap 

diee niet los gezien kan worden van andere individuen en groepen, niet los gezien kan 

wordenn van zowel openbaarheid als van privacy. De machtsrelaties tussen ouders en 

kinderen,, concrete uitsluiting en concrete toegankelijkheid van plaatsen zijn onderwerp in 

dee volgende hoofdstukken. 

3.77 Naar een empirische analyse 
Dee geschetste tendensen in de besteding van de vrije tijd van jongeren, de invloed die 
ouderss op het tijdruimtelijk handelen hebben en de bezorgdheid van ouders die zich met 
namee concentreert op bepaalde plaatsen, betekenen een selectieve ervaring met 
openbaarheid.. Hajer en Reijndorp (2001) wijzen op het feit dat mensen zich in het 
alledaagsee handelen steeds vaker begeven van het ene beschermde domein naar het andere. 
Mensenn stellen hun eigen 'stad' samen uit allerlei elementen en plekken in het stedelijk 
veld.. Deze archipellisering van het dagelijkse leven, die Hajer en Reijndorp constateren, is 
dee ruimtelijke neerslag van de in de inleiding geschetste individuele risicomaatschappij. Een 
maatschappijj  waarin mede door de context van meervoudige keuzemogelijkheden het 
risicobewustzijnrisicobewustzijn groot is. Een maatschappij waarin individuen keuzes maken op basis van 
hett mijden van de confrontatie met 'anderen'; het mijden van gevaar . Ook de 
vormgevingg van de openbare ruimte staat in het teken van angst en daarmee van controle. 
Dee Middeleeuwse citadel komt terug in het ruimtelijk ontwerp van woongebouwen of 
bouwblokken.. In verschillende welgestelde wijken worden particuliere bewakingsdiensten 
ingehuurdd en in de uitgaanscentra van de binnensteden doet videobewaking haar intrede. 

Uitt de in dit hoofdstuk geschetste ruimtelijke en sociaal-economische ontwikkelingen, 
tendensenn in de naschoolse tijdsbesteding van jongeren en onveiligheidsgevoelens van 
ouderss komt het beeld naar voren dat er gezinnen zijn die door de (collectief) ervaren 
onveiligheidd en overlast kiezen voor gereguleerde individuele sociaalruimtelijke netwerken 
vann jongeren. Deze sociaalruimtelijke netwerken zijn opgebouwd uit zorgvuldig gekozen, 
veilige,, sociaal homogene plekken, die gekenmerkt worden door toezicht van volwassenen 
enn met de auto te bereiken zijn (vgl. Hajer & Reijndorp, 2001; Karsten, 2002a). Meer 
concreett bleek in dit hoofdstuk dat er veel tijd thuis wordt doorgebracht. Ouders 
moedigenn formele activiteiten in club of verenigingsverband aan. 'Van de straat' lijk t het 
structurerendee principe achter de handelingen van ouders. 

Inn hoeverre deze archipelstructuur van homogene, veilige enclaves, een structuur die 
samenhangtt met de vervaging van grenzen tussen stad en land, in de individuele 

1033 En op basis van de consumptie van culturele ervaringen. Men ontwikkelt een identiteit door naar bepaalde 
plaatsenn (gekoppeld aan gebeurtenissen) toe te gaan. 
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sociaalruimtelijkee netwerken zichtbaar is, is echter de vraag. Ten eerste is er weinig 

empirischh onderzoek gedaan naar de beelden en het tijdruimtelijk handelen van ouders en 

jongerenn in het stedelijk veld in de huidige Nederlandse samenleving. Bovendien betreft 

hett onderzoek dat er ligt naar onveiligheidsgevoelens van ouders en de wijze waarop zij het 

tijdruimtelijkk handelen van jongeren reguleren, jonge kinderen. 

Verderr blijk t dat 'andere' groepen jongeren wel degelijk de straat gebruiken als 'vrije 

ruimtes',, dat jongeren naar mate ze ouder worden het formeel georganiseerde 

vrijetijdspatroonn en daarmee een deel van het eilandhoppen vaarwel zeggen, dat jongeren 

risico'srisico's ook als avontuur kunnen ervaren. Experimenteren met alcohol, drugs en het 

opdoenn van ervaringen in bijzondere omgevingen zoals houseparty's, coffeeshops en 

discothekenn horen hierbij. Binnen de context van het hedendaagse gezin, waarin ouders 

invloedd op het sociaalruimtelijk netwerk kunnen uitoefenen, maar jongeren zeker ook over 

autonomiee beschikken, kunnen de verschillende betekenissen van veiligheid en avontuur 

tott onderhandelingen over de inrichting van het sociaalruimtelijk netwerk leiden. Om zicht 

tee krijgen op de betekenis van plaats in het tijdruimtelijk handelen van jongeren en op de 

regulatiestrategieënn van ouders is het interessant verschillende plaatsen nader te 

bestuderen.. De alledaagse ervaringen van jongeren en ouders in zowel het huis, de club, de 

straatt als de disco dienen van dichtbij bekeken te worden. 

Tenn slotte dient het brede kader van een individuele risicosamenleving waarin het 

wegvallenn van vanzelfsprekendheden betekent, dat men in het 'stedelijk veld' voortdurend 

keuzess maakt, van een kritische noot voorzien te worden. De zoektocht van Hajer en 

Reijndorpp naar nieuw publiek domein kan opgevat worden als optimistisch relaas wat op 

zichzelff  risico's met zich meebrengt. Archipellisering, vermijding en uitsluiting van 

maatschappelijkee groepen lijken als processen inherent aan onze postmoderne samenleving 

onontkoombaarr en niet te veranderen. Problematisering ontbreekt wat dit betreft. 

Bovendienn zijn de individuele tijdruimtelijke netwerken van jongeren wel zo 

individueell  als men uit het werk van Beek (1992) en Hajer en Reijndorp zou kunnen 

opmaken?? In het vorige hoofdstuk en ook in dit hoofdstuk is keer op keer gewezen op de 

structurerendee werking van sociale identiteiten gebaseerd op bijvoorbeeld specifieke 

sociaal-economischee achtergrond en gender. De wijze waarop lokale sociale dimensies en 

'plaats'' de onveiligheidsgevoelens en regulatiestrategieën van ouders en het tijdruimtelijk 

handelenn van jongeren bepalen, zal daarom een centrale plaats krijgen. 

Iss de beschermde ervaring met openbaarheid — de archipellisering van het sociaal 

ruimtelijkk netwerk — de ervaring van alle jongeren of van een groep beter gesitueerden 

jongeren?? Is de bezorgdheid van ouders en zijn tijdruimtelijke regulatiestrategieën 

überhauptt items voor jongeren die de overgang naar het voortgezet onderwijs gemaakt 

hebben?? Is de houding die ouders hebben ten opzichte van de veiligheid van hun zoons en 

dochterss inderdaad aan het veranderen? Leidt dit tot vergelijkbare sociaalruimtelijke 

netwerkenn van jongens en meiden? En wat kan gezegd worden over de invloed van de 

lokalee omgeving? Is een sociaalruimtelijk netwerk gekenmerkt door een hoogmodeme 

kindcultuurr toegankelijk voor iedereen ongeacht waar men woont? Of treedt er ruimtelijke 

differentiatiee op en vinden jongeren uit plattelandsgebieden bijvoorbeeld meer 

hindernissenn op hun pad? Welke betekenis ten slotte hebben de stad-landdichotomie of het 

stedelijkk veld en de begrippen 'openbaarheid' én 'privacy' in de verhalen en het handelen 
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vann jongeren en hun ouders? In het volgende hoofdstuk worden de in de inleiding gestelde 
onderzoeksvragenn aan de hand van deze vragen gepreciseerd. 
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