
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Een veilig avontuur : alledaagse plaatsen en vrijetijdsbesteding in de verhalen
van jongeren en ouders

Emmelkamp, R.

Publication date
2004

Link to publication

Citation for published version (APA):
Emmelkamp, R. (2004). Een veilig avontuur : alledaagse plaatsen en vrijetijdsbesteding in de
verhalen van jongeren en ouders. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/een-veilig-avontuur--alledaagse-plaatsen-en-vrijetijdsbesteding-in-de-verhalen-van-jongeren-en-ouders(05b4e9f6-73db-47d8-93b2-7008df174707).html


6.. Het huis 
Grenzenn van eigen tij d en ruimt e 

6.11 inleidin g 
"Forr children in the most highly developed societies, the house is becoming increasingly a haven" (Sibley, 
199S,p.. 136). 

Verhuiselijkingg is in hoofdstuk 3 al aangemerkt als belangrijk kenmerk van de naschoolse 

tijdsbestedingg van jongeren. De oppervlakte en het aantal kamers per persoon binnenshuis 

zijnn in vergelijking met vroegere tijden toegenomen. Veel jongeren hebben een eigen 

kamer.. Bovendien hebben jongeren mede door een eigen financieel budget, allerlei eigen 

spullen,, zoals speelgoed, boeken en cd . ' s. Een eigen stereo-installatie en televisie zijn ook 

geenn uitzonderingen meer. 

Dee etalages in de centrale winkelstraat in Groningen maken snel duidelijk dat jeugd als 

apartee consumentengroep volop in de belangstelling staat. Hetzelfde blijk t uit de grote 

marktt voor interieurbladen, waarin ook aandacht is voor interieuradviezen voor 

jeugdkamers.. Ook een bedrijf als IKEA besteedt al jaren aandacht aan kinderen en 

jongeren.. Een apart katern in de catalogus — 'IKEA Kinderland' — stelt ouders de vraag: 

"Waaromm geef je de kinderen niet de grootste kamer van het hele huis? Een plek om te 

slapen,, huiswerk te maken, te spelen en op te bergen." (IKEA, 2000, pp. 295). Kortom, 

mogelijkhedenn genoeg om niet alleen tijd binnenshuis door te brengen maar ook om de 

persoonlijkee identiteit in ruimtelijke zin te vertalen naar de eigen kamer. 

Tegelijkertijd,, "( . . .) the outside becomes more threatening, populated by potential 

molesterss and abductors" (Sibley, 1995, p. 136). Onderzoek naar het leven van jonge 
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kinderenn en hun ouders laat zien dat deze ideeën ertoe bijdragen dat zij zich hebben 

teruggetrokkenn achter de muren van het huis (zie bijv. Hillman et al., 1990). Verminderde 

toegankelijkheidd van publieke ruimte en (toegankelijke) privé-plaatsen maken het huis niet 

alleenn een omgeving waar jongeren veel tijd doorbrengen, maar ook een belangrijke 

omgevingg voor het ervaren van grenzen. Grenzen tussen privé -en publieke plaatsen, thuis 

enn niet-thuis en veiligheid en avontuur. Zowel de bewegingen, die kinderen maken tussen 

binnenshuiss en buitenshuis, als het huis als fysiek gefixeerde plek zijn daarbij van belang. 

Sibleyy (1995) beargumenteert dat door het (gepercipieerde) gevaar in de publieke ruimte 

dee grens tussen het huis (veilig) en de buurt (bedreigend) sterker gedefinieerd wordt. Het 

huiss wordt tot de veilige plaats bij uitstek, wat tot uitdrukking komt in het de ruimtelijke 

representatiee van 'het veilige huis' (zie hoofdstuk 3). 

Hett profiel van de binnenjongeren, jongeren die voornamelijk thuis zijn zoals Bas, is 

beperktt in omvang (zie hoofdstuk 5). Ook andere sociaalruimtelijke netwerkprofielen 

kenmerkenn zich echter door een centrale positie van het huis; beschermden, uit-en-thuizers 

enn pleiners. In dit hoofdstuk zal duidelijk worden dat het huis voor alle groepen een 

belangrijkk domein is voor de naschoolse tijdsbesteding. Daarbij zijn sekse-, sociaal-

economische,, ruimtelijke en profiel verschillen zichtbaar. 

Inn paragraaf 6.2 wordt een beeld geschetst van het huis als alledaagse plaats in het leven van 

jongeren.. De wijze waarop het huis beschreven wordt in geografische literatuur, hoe de 

jongerenn in het onderzoeksgebied het huis gebruiken en de ruimtelijke differentiatie, 

passerenn de revue. In paragraaf 6.3 'het huis van de jongeren' staan de verhalen van de 

jongerenn uit de provincie Groningen centraal. In 'het huis van de ouders' (par. 6.4) wordt 

dee aandacht verlegd naar de verhalen van de ouders. De bezorgdheid over en regulatie van 

hett tijdruimtelijk handelen van hun kinderen worden nader bekeken. In paragraaf 6.5 

wordenn de verhalen van de jongeren en de ouders met elkaar geconfronteerd. In hoeverre 

komenn de verhalen van de ouders en de jongeren overeen? De wijze, waarop het huis in de 

interactiee tussen ouders en jongeren wordt geconstrueerd als veilige en avontuurlijke 

plaats,, wordt beschreven. Daarbij ga ik zowel in op het regulatieregime als op strategieën 

diee jongeren hanteren om hun zelfstandige bewegingsvrijheid te vergroten. 'De strijd om 

dee ruimte' binnenshuis en de relatie tussen uit en thuis, zoals deze zijn vervat in regels en 

afsprakenn ten aanzien van het tijdruimtelijk handelen, staan centraal. Paragraaf 6.6 bevat 

terr afsluiting een aantal concluderende opmerkingen. 

6.22 Het huis als alledaagse plaats 
Inn deze paragraaf volgt een eerste kennismaking met het huis als alledaagse plaats. Eerst sta 

ikk kort stil bij de positie van het huis als persoonlijke en veilige (par. 6.2.1) plek in de 

geografischee literatuur. Daarna volgt een beknopte schets van de positie van het huis als 

alledaagsee plaats in het profiel van binnenjongeren en een aantal andere sociaalruimtelijke 

netwerkprofielenn (par. 6.2.2). Ten slotte wordt de ruimtelijke differentiatie van woningen 

inn het onderzoek belicht (par. 6.2.3). 
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6.2.11 Het huis als persoonlijke en veilige plaats 
Vergelekenn met studies die handelen over openbare ruimte zijn er relatief weinig 

geografischee studies over het tijdruimtelijk handelen in en de betekenis van het huis voor 

verschillendee bevolkingsgroepen. Dit wil niet zeggen dat er op dit terrein geen onderzoek 

iss verricht en bovendien groeit de aandacht voor het huis in de geografie (zie bijv. Bush, 

1999;; Christensen et al., 2000; Sibley, 1995; Valentine, 2001). Kearns et al. (2000) 

biedenn een recent overzicht van literatuur die het huis in verband brengt met ontologische 

zekerheid,, de voorspelbaarheid van het alledaagse handelen en de familie. 

Dee omgeving van het huis is in de Westerse samenleving in sterke mate geassocieerd 

mett de privé-sfeer en het gezinsleven (Christensen et al., 2000; James et al., 1998). Door 

dee industriële revolutie is er, ten gevolge van de scheiding van werkplek en huis, 

langzamerhandd een situatie ontstaan waarin het huis de plek werd, geassocieerd met het 

persoonlijkee leven; de plek die privacy garandeert. Het huis is zo de context van het 

familielevenn geworden, wat Allan en Crow (1989, p. 1, op citaat in: Christiansen et al., 

2000,, p. 142) als 'the modern domestic ideal' van ouders en kinderen binnen het nucleaire 

gezinn benoemen. Dit nucleaire gezin is in onze samenleving nog steeds de standaard (zie 

hoofdstukk 3). 

Zoalss in hoofdstuk 3 duidelijk werd, is de opvoedingsnorm in de westerse wereld 

gekoppeldd aan het idee van het opvoeden tot een zelfstandig functionerend individu. Het 

huiss neemt hierbinnen een speciale plaats in. "Through the familial social bonds of care and 

love,, the physical space of the house thus becomes transformed in and through time into a 

'home',, the space and place where identities are worked on: children develop their social 

competencee and demonstrate and enact their growing maturity at home and in movements 

inn and away from this space" (Christensen, et al., 2000, p. 143). De fysieke omgeving van 

hett huis valt in deze zin dus samen met een thuis . De eigen kamer reflecteert de gedachte 

datt privacy van individuele gezinsleden van belang is. Aangezien het huis in de westerse 

samenlevingg de fysieke context van het familieleven vormt, is het opvallend dat in een boek 

getiteldd 'Geography of Home' (Bush, 1999) de fysieke ruimtes van jongeren afwezig zijn. 

Naastt de verwevenheid met het gezin is het begrip huis verweven met het gevoel van 

ontologischee zekerheid en de hiermee verbonden privé-sfeer. Literatuur in met name de 

omgevingspsychologiee schetst het huis als privé-domein, als een persoonlijke en 

controleerbaree plaats. Het huis staat daarmee in contrast met openbare ruimte (niet-huis) 

1899 Let op betekenis van het Engelse woord home: thuis (familiekring, gezin); (te) huis (verblijf; hok; huis, 
woning).. Zie uitdrukkingen als: home and dry ~ veilig thuis, of joys of home ~ huiselijke genoegens, of make 
yourselfyourself at home ~ doe alsof je thuis bent (zie Van Dale, derde druk, 1998; Wolters' Woordenboek, twintigste 
druk,, 1990). In de Nederlandse taal is de voornaamste betekenis van huis: bouwwerk of bouwsel dat mensen 
tott woning dient of als zodanig geschikt is. Daarnaast wordt het ook frequent gebruikt in relatie tot de 
bewonerss van iemands woning (zonder dat bepaaldelijk aan een gebouw wordt gedacht) (Van Dale, twaalfde 
uitgave,, 199S). Ook kan het verwijzen naar de bewoners, het huisgezin. Het huis alleen hebben , alleen diuis zijn; 
dandan is het huis te klein, dan gaat hij/zij verschrikkelijk te keer; hij is er ah kind aan huis, wordt behandeld als eigen 
kind.. Interessant: van een Indo Germaanse basis met de betekenis 'bedekken', waarvan ook zijn afgeleid het 
Latijnsee custos (bewaker), het Griekse keuthein (bedekken, verbergen). In het Engels wordt huis als het wijst op 
gebouww als woning vertaalt als house, of residence, building. In de Nederlandse taal wordt „thuis" gebruikt als 
bijwoordd van plaats, 1. naar en tot aan of in zijn huis, woning of woonplaats; 2. in zijn huis of woning, in huis: 
doedoe maar of of je thuis bent, maak 't jee gemakkelijk. Daarnaast thuis, woning waarin iemand woont, soms met de 
bijgedachtee dat men er zich op zijn gemak, niet als een vreemde voelt. Ook thuishaven, (fig.) plaats waar 
iemandd als het ware thuis is. 
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datt als niet te controleren, onzeker, en 'riven with conflict' wordt beschreven (Sibley, 

1995,, p. 129)190. 

Inn hoofdstuk 2 bleek echter dat de geschetste betekenissen van huis niet 'natuurlijk', 

maarr betwistbaar zijn. Zo is er op gewezen dat privacy en openbaarheid transparante 

begrippenn zijn (zie hoofdstuk 3). Privé- en publieke plaatsen kunnen niet zonder meer 

beschouwdd worden als harde tegenovergestelde categorieën. Enerzijds dringt de 

buitenwereldd door in onze privé-wereld — denk aan de televisie of thuiswerken — en 

anderzijdss is ook de privé-sfeer aanwezig in openbare ruimte - denk aan mobiel bellen of 

intiemm gedrag in het publieke domein (zie bijv. Breeuwsma, 2001; Bush, 1999). 

Persoonlijkee levenssfeer en openbaarheid, maar ook veiligheid en avontuur zijn niet 

noodzakelijkerwijss vaststaande identiteiten, gefixeerd in (tijd en) ruimte. De privé-sfeer en 

afzonderingg kunnen in plaats van door ruimte, gedefinieerd worden door tijd, 

bijvoorbeeld:: 's avonds laat, door een specifieke activiteit, zoals lezen, of door geluid in de 

zinn van afwezigheid of juist aanwezigheid van harde muziek. 

Ookk in het onderzoek en publieke debat over onveiligheidsgevoelens en criminaliteit 

neemtt het huis in vergelijking met de openbare ruimte al geruime tijd een minder 

prominentee plaats in. Het merendeel van de in hoofdstuk 3 aangehaalde onderzoeken naar 

spreidingg van onveiligheid en effecten hiervan op het tijdruimtelijk handelen betreft het 

openbaree gebied. Recentelijk is een aantal studies verschenen over huiselijk geweld en 

neemtt huiselijk geweld een steeds prominentere plaats in binnen het publieke debat in 

Nederlandd (Van Dijk et al., 1997)191. Uit onderzoek blijk t dat ongevallen, criminaliteit en 

geweldd in het bijzonder, niet voorbehouden zijn aan het publieke domein en zich wel 

degelijkk uitstrekken tot de huiselijke sfeer en tot binnen de fysieke grenzen van het huis. 

Hoewell  rekening moet worden gehouden met onvolkomenheden in de registratie van 

huiselijkk geweld, wijs ik erop dat in Nederland ongeveer één op de vijf kinderen slachtoffer 

wordtt van lichamelijk huiselijk geweld (Van Dijk et al., 1997; vgl. Van Kesteren et al., 

2001). . 

Ookk de constatering, op basis van de literatuurbespreking uit hoofdstuk 3, dat de 

bezorgdheidd van ouders over de veiligheid van hun kinderen hoofdzakelijk verbonden is 

mett openbare ruimte behoeft enige nuancering. De alledaagse praktijk laat zien dat waar 

hett om jonge kinderen gaat deze bezorgdheid ook zichtbaar is in het huis. Er worden niet 

alleenn pogingen gedaan de boze buitenwereld op afstand te houden door middel van 

alarmsystemen,, goede sloten en hekwerken, maar ook wordt er op verschillende wijzen 

getrachtt de veiligheid in huis zelf te vergroten. Katz (2001) constateert in de Amerikaanse 

samenlevingg een toename van 'nannycams'. Dit zijn camera's waarmee ouders op hun 

werkplekk via het internet hun kinderen, op dat moment onder de hoede van de oppas, in 

dee gaten kunnen houden. De 'nannycams' hebben de Nederlandse markt (nog) niet 

veroverd. . 

Sibleyy (199S) wijst er overigens op dat er sprake is van een middenklasse bias in de literatuur over het huis. 
Lett wel huiselijk slaat hier niet op de plek maar op de huiselijke sfeer. 

176 6 



HETT HUIS 

Figuu rr  6 .1 Kindveilige producten in de IKEA catalogus 2 0 0 0 

"NOJSIGG speelgoed beer. Met geborduurde, dus kinderveilige, ogen. 30 cm hoog, 7.50" (p. 277); 

"MAL AA  verfset. Bestaat uit: 2 penselen, een palet, 2 schilderpanelen, tekenblok, 3 mengbakjes en 5 tubes gifvrije verf op 
waterbasis,waterbasis, 39.-" (p. 286); 

TROGENN schatkist. Met was afgewerkt massief grenen. Met neerklapbeveiliging, zodat er geen kindervingers beklemd 
raken.raken. 86x45 cm. 500 cm hoog, 149.-" (p. 291); 

"SMIL*"SMIL*  MANE wandlamp van kunststof. Kinderveilig. 96x29 cm. Max. 40 W, 49.- "(p. 295). 
gg door middel van cursivering is door mijzelf aangebracht. 

Behalvee dit voorbeeld uit de Verenigde Staten, worden ook in Nederland maatregelen 

getroffenn om risico's in huis te reduceren. De hekjes, die ouders met jonge kinderen 

plaatsenn boven of onder aan de trap, zijn hiervan een voorbeeld. Een ander voorbeeld 

betreftt de Postbus 51 spotjes die de Nederlandse televisie uitzendt met de waarschuwing 

omm gevaarlijke voorwerpen en chemische stoffen buiten bereik van kinderen te houden. 

Buitenn bereik houden betekent letterlijk op een hoge plaats of achter slot en grendel 

bewaren.. Ook speelgoed en speeltoestellen dienen aan allerlei veiligheidsnormen te 

voldoen.. Deze focus op veiligheid is terug te vinden in de IKE A-catalogus. Behalve 

kinderslotenn en stopcontactbeschermers staan daarin allerlei producten waarbij veiligheid 

eenn belangrijk aspect is (zie figuur 6.1). 

6.2.22 Blnnenjongere n én . . . 

Dee sociaalruimtelijke netwerken van binnenjongeren, zo bleek uit hoofdstuk 5, zijn 

voornamelijkk op het huis gericht. Binnenjongeren ondernemen veel zelfstandige 

activiteitenn thuis, als lezen, televisiekijken en individueel hangen. Maar ook de andere 

onderscheidenn groepen maken in meer of mindere mate gebruik van het huis als 

vrijetijdsdomein.. De pleiners (vooral de spelers), uit-en-thuizers en beschermden zijn net 

alss de binnenjongeren een groot gedeelte van hun tijd thuis te vinden. 

Hoewell  binnenjongeren een relatief kleine groep vormen, blijk t uit de enquête 

inderdaadd dat het huis voor een veel grotere groep jongeren als belangrijke 

ontmoetingsplaatss voor vrienden fungeert (zie bijlage V). 

Hett huis fungeert als belangrijke locatie voor meer collectieve activiteiten, zoals het 

samenzijnn met vrienden (en het samenzijn met familie). Het huis als ontmoetingsplek is 

belangrijkerr dan andere plaatsen. Tweederde van de jongeren geeft aan vrienden op de 

eigenn kamer te ontvangen; waar slechts eenderde de straat, een park, veldje, een 

discotheekk of café als plek noemt waar hij of zij vrienden treft (N=489). Uit de interviews 

enn dagboekjes blijk t dat men beduidend meer tijd besteedt aan activiteiten die thuis 

plaatsvindenn dan buitenshuis. Daarnaast zijn er activiteiten die door jongeren niet tot hun 

vrij ee tijdsbesteding gerekend worden, maar die wel beslag leggen op een gedeelte van de 

dag,, plaatsvinden in de naschoolse tijd en zich binnenshuis afspelen. Slapen, huiswerk 

maken,, persoonlijke verzorging en huishoudelijke taken zijn hiervan voorbeelden. Kortom, 

eenn groot deel van hun dagelijkse tijd brengen jongeren thuis door. 

Bass is een binnenjongere, zo werd in hoofdstuk 5 duidelijk. Hij woont in een landelijke 

omgevingg net buiten Leek. Bas spendeert veel tijd in en om het huis. Ook Anja is een 

binnenjongere.. Het verhaal van Anja is een andere dan dat van Bas. Zij woont samen met 
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haarr ouders en jongere broertje in een eengezinswoning in de Oosterparkwijk. Haar ouders 

hebbenn weinig geld en hebben niet of nauwelijks scholing genoten. Het gezin kan 

beschrevenn worden als een autoritair gezin. Anja gaat naar een mavo in de stad. De school 

ligtt niet in de directe omgeving van haar huis, dus daar gaat ze dagelijks met de fiets 

naartoe.. Anja vertelt dat ze meteen uit school naar huis moet komen en daar dan eigenlijk 

ookk blijft . Ze tekent veel, kijk t televisie, luistert naar muziek en werkt hard voor school. 

Aff  en toe gaat ze met een vriendinnetje (uit de buurt) in de buurt wandelen. Dit gaat 

echterr niet zonder slag of stoot. Anja vertelt dat ze graag meer activiteiten buitenshuis zou 

willenn ondernemen, maar van haar ouders bijna niet naar buiten mag, zeker 's avonds niet. 

Zee heeft het idee dat ze de jongens uit de buurt niet vertrouwen. Zo gek is dit wellicht 

niet,, want ze heeft een bedreigende ervaring gehad met enkele van die jongens. Dingen 

vertellenn aan haar ouders doet ze niet in de vaste overtuiging dat daar ruzie van komt en ze 

dann een algeheel huisarrest opgelegd krijgt. 

Eenn andere reden van de beperkte zelfstandige bewegingsvrijheid van Anja is, dat er in 

hett gezin weinig geld is voor activiteiten buitenshuis. Hoewel dit laatste volgens haar 

relatieff  is, aangezien er wel geld aan activiteiten van haar broertje wordt uitgegeven. Niet 

alleenn krijgt hij duurdere cadeaus en zit hij op een sportclub, ook op een andere manier is 

dee zelfstandige bewegingsvrijheid van haar jongere broertje groter: hij mag gaan en komen 

wanneerr hij wil en mocht hij te laat thuis zijn, dan doen de ouders niet eens heel moeilijk, 

verteltt ze. 

Terwijll  de sociaalruimtelijke netwerken van Bas en Anja het beste te typeren zijn als die 
vann binnenjongeren, is ook het netwerk van beschermden op het huis gericht. Behalve door 
veell  tijd thuis doorbrengen wordt dit profiel gekenmerkt door toezicht op activiteiten 
buitenshuiss en begeleide mobiliteit. Annemieke, het meisje uit Leek, brengt bijvoorbeeld 
graagg veel tijd door met haar familie. Gevraagd naar een beschrijving van de afgelopen 
weekk geeft ze het volgende antwoord: 

/:: Wat doe je normaal in het weekend? 

Annemieke:: "Zaterdagmiddag maak ik huiswerk, zondagmorgen ga ik naar de kerk. Zondagmiddag ook. 
Enn domme spelletjes of zo, fluit. Zaterdagmorgen zit ik de hele morgen in mijn pyjama te niksen, (...) Tja, 
vrijdagmiddagg ben ik meestal op tijd thuis. Ik doe heel graag wat met mijn broertje of zusje. En 
maandagmorgenn ga ik weer naar school. (Meisje, middenklasse, Leek). 

Annemiekee lijk t in haar oriëntatie op het huis op Bas en Anja. Veel activiteiten thuis 
onderneemtt ze alleen of met haar familie en niet met vrienden. De andere meiden uit het 
profiell  beschermden zijn meer georiënteerd op vrienden - in de tijd die ze thuis besteden. 
Dee activiteiten strekken zich uit van samen hangen en muziek luisteren tot samen huiswerk 
maken.. De beschermden, en hetzelfde geldt voor de uit-en-thuizers en pleiners, 
onderscheidenn zich van de binnenjongeren door het belangrijker aandeel van beweging 
tussenn uit en thuis: 

/:: Zou jij kunnen beschrijven hoe jouw week van maandagochtend tot zondagavond eruit ziet? 

Rl:Rl: Nou, eerst naar school en dan thuis. Ik ga meestal t.v. kijken. Als ik dan nikst te doen heb, dan [ben 
ik)) de hele dag binnen. Soms ga ik met kameraadjes, gaan we effe iets doen, zoals naar de stad gaan. 
(Jongen,, lagere sociaal-economische status, Oosterparkwijk). 

R2:R2: Nou als ik thuiskom meestal, ga ik eerst gewoon even chips eten, t.v. kijken, boterham eten, film 
kijken.. Meestal ben ik rond nou, 14:00, 15:00 uur vrij . Nou, en dan ga ik, nou gewoon naar buiten. Wel 
huiswerkk maken eerst nog, maar daar ben ik meestal maar een uur mee bezig of zo. Dan ga ik soms t.v. 
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kijken,, als er niks te doen is buiten, als het slecht weer is, dan kijk ik gewoon t.v.. Als het mooi weer is ga 
ikk hem, naar buiten. Met een groepje hier vlakbij. (Jongen, hogere sociale klasse, De Wijert-Zuid). 

6.2.33 Ruimtelijk e verscheidenhei d 
Eenn groot deel van de geënquêteerde jongeren heeft de beschikking over een huis met een 
tuinn (94 procent, N=489). Het niet-beschikken over een tuin hangt samen met de sociaal-
economischee situatie van het gezin en de sociaalruimtelijke omgeving. In Leek en De 
Wijert-Zuidd wonen de geïnterviewde respondenten zonder uitzondering in een 
eengezinswoning.. Ook in het Oosterparkwijk is dit voor een deel van de gezinnen het 
geval.. Hier, en ook in de binnenstad van Groningen, treft men ook etage woningen zonder 
tuinn aan. Over het algemeen genomen is de ruimte in en om het huis in het landelijk gebied 
enn De Wijert-Zuid ruimer dan in de andere voor dit onderzoek geselecteerde gebieden. 

Dee meeste woningen zijn ongeveer als volgt ingedeeld. Ze hebben een woonkamer en 
eenn keuken, of een woonkamer annex woonkeuken, kamers voor de kinderen, een 
slaapkamerr voor de ouders en een studeer- of hobbykamer (meestal voor de man). Grotere 
woningenn hebben nog een extra kamer voor een van de ouders (meestal de vrouw) waar 
jongerenn kunnen computeren, een bijkeuken en soms een extra ruimte voor de jeugd. De 
tuin,, indien aanwezig, wordt steevast als verlengde van het huis gezien. De groeiende 
marktt voor vrije tijd thuis richt zich dan ook niet alleen meer op de slaap- en woonkamer. 
Tuinmeubilair,, een basket, een knutselruimte, een pingpongtafel, een veldje om te 
voetballenn — dat zijn de behoeften waaraan voldaan moet worden. 

Figuu rr  6.2 Woningtypen (N=489) 
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 etagewoning, begane grond 

 etagewoning, boven 

 flatwoning (=etagewoning met lift) 

 anders 

6.33 De betekenis van het huis voor jongeren 
Uitt de interviews komt het beeld naar voren dat het huis afgezien van het kwantitatieve 
tijdsbestedingaspectt een belangrijke 'kwalitatieve' omgeving voor jongeren is. In de 
beschrijving,, die jongeren geven van het dagelijks leven, neemt het huis een centrale plaats 
in.. Tijd thuis is er gewoon. Vrij e tijd besteed thuis kan het beste gekarakteriseerd worden 
doorr het gewone, niet bijzondere en weinig avontuurlijke karakter ervan. Dit is ook de 
manierr waarop kinderen over tijd thuis praten. Uit de hierboven geciteerde fragmenten uit 
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dee verhalen van Annemieke en de andere jongeren blijk t dat binnenshuis wordt 

gecontrasteerdd met buitenshuis, en iets doen met niets doen. 

Bovendienn structureert tijd thuis — net als tijd op school — hun overige vrije tijd en 

brengenn ze duidelijk onderscheid aan in activiteiten die binnenshuis en buitenshuis 

plaatsvinden.. Dit blijk t bijvoorbeeld uit het antwoord van een meisje uit De Wijert op de 

vraag:: kan ji j vertellen wat je in je vrije tijd doet? Ze vat de dag als volgt samen: "Na school 

gaga ik eerst naar huis, huiswerk maken, dan ga ik naar de manege, dan kom ik weer naar huis. (..,)" 

Hett avondmaal neemt binnen deze structurering een bijzondere plaats in. Het 

structureertt de activiteiten van jongeren binnenshuis en buitenshuis en vooral de beweging 

hiertussen.. Het avondeten is in veel gezinnen een familiemoment waarvoor kinderen naar 

huiss komen en waarna ze eventueel het huis weer verlaten. Het fungeert ook als de 

scheidslijnn tussen 'verplichte' tijd en 'vrije' tijd. Voor het eten wordt het huiswerk 

gemaakt,, na het eten is het tijd voor de televisie. Theetijd structureert de activiteiten in 

veell  gezinnen op een zelfde manier. 

6.3.11 Eigen tij d en eigen ruimt e 
Inn het begin van het hoofdstuk is gewezen op de associatie van het huis met bescherming, 

controle,, familie, 'thuis' en privacy. Daartegenover staat kan de connotatie van niet-huis 

(off  openbare ruimte) met individualiteit, onafhankelijkheid en zelfstandige 

bewegingsvrijheid.. Uit de gesprekken met jongeren blijk t echter dat ook of juist het huis 

eenn belangrijke omgeving is waar men de zelfstandige bewegingsruimte vergroot, eigen tijd 

enn eigen ruimte creëert. Solberg (1990 op citaat in: Christiansen et al. 2000, p. 148) laat in 

eenn onderzoek betreffende Noorse kinderen zien dat de tijd die kinderen na schooltijd thuis 

alleenn doorbrengen, voordat de rest van de familie thuiskomt, van belang is voor zowel hun 

perceptiee van controle over hun eigen tijd, als voor hun algemene ervaring van 

onafhankelijkheid.. Het alleen zijn refereert hier aan de afwezigheid van controlerende 

volwassenen.. Dit is interessant omdat deze onafhankelijkheid vaak met openbare ruimte 

wordtt verbonden (Hazekamp, 1985; Lieberg, 1997). 

Christiansenn et al. (ibid.) nuanceren dit beeld en wijzen op het feit dat veel kinderen 

hett niet leuk vinden tijd alleen thuis door te brengen. Jongeren ervaren dit als sociale 

uitsluiting;; uitsluiting van de vriendengroep. De vrijheid om zelf beslissingen aangaande het 

tijdruimtelijkk handelen te nemen waarderen zij echter wel. Dit beeld komt ook naar voren 

uitt de interviews met jongeren in de provincie Groningen. Er zijn echter ook jongeren, die 

eenn boek lezen op de bank of keuvelen met iemand in hun eigen kamer in de afwezigheid 

vann anderen, appreciëren. De keuzevrijheid blijk t een belangrijk element in het al dan niet 

waarderenn van het alleen zijn en in het al dan niet opvatten van dit alleen zijn als sociale 

uitsluiting.. In veel gevallen zou men beter kunnen spreken van (zelf-uitsluiting of) 

terugtrekkenn op jezelf. 

Hett huis is een belangrijke omgeving waar kinderen leren hun eigen tijd te creëren. 

Doorr het gebruik van ruimten in huis als de woonkamer en de eigen kamer, wordt men 

zichh bewust van de grenzen van eigen tijd en eigen ruimte (vgl. Christiansen et al., 2000; 

Sibley,, 1995). Jongeren creëren eigen tijd uit 'familietijd' door zich in verschillende 

ruimtenn van het huis te begeven. Het beschikken over een eigen plaats zoals een eigen 
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kamerr facilieert het creëren van eigen tijd. De volgende jongen beschrijft hoe hij soms 

vroegg naar 'bed gaat', maar nog niet gaat slapen: 

Rl:Rl: (...) of als ik vroeg moet slapen, dan gebeurt dat vaak niet. Dan ga je gewoon vroeg naar boven en dan 
gaa je boven nog liggen lezen of televisie kijken of zo. (Jongen, middenklasse, Leek). 

Opp dezelfde wijze eigenen jongeren zichzelf ruimte toe door flexibel met de tijd om te 

gaan.. Zo is in het geval van Naomi bijvoorbeeld de woonkamer duidelijk geassocieerd met 

dee familie, maar alleen op bepaalde momenten. Net uit school, als haar ouders nog niet 

thuiss zijn, kruipt ze op de bank voor de televisie en geniet van haar eigen tijd en ruimte. 

Opp het moment dat haar ouders thuis komen, verplaatst zij zich naar boven naar haar eigen 

kamer,, zoals haar moeder vertelt: 

ChrisChris Seilfcema: Ehm, naar school gaan (gelach). Nou ze volleybalt, twee dagen in de week moet ze naar 
volleybal,, op maandag en op vrijdag. En ehm, voor de rest van de week, als ze thuiskomt uit school, dan 
gaatt ze naar boven. Dan gaat ze eerst, gaat ze tien plakken brood smeren en dan ehm, gaat ze naar boven. 
Vaakk neemt ze dat mee. Ze gaat hier [in de woonkamer] ehm, als ze alleen is, gaat ze tv kijken en zet ze 
muziekzenderss op. En als ik thuiskom, gaat ze vaak naar boven, dan gaat ze boven verder kijken. En dan 
gaatt ze op haar kamer, ja, dingetjes doen voor zichzelf denk ik. Ze zit wel veel op haar kamer hoor, om, ik 
denkk gewoon om alleen te zijn. En dingen te doen die niet iedereen mag zien. Op haar bed ofzo. Het is 
gewoon,, ze wil gewoon haar privacy. Dus. (Moeder van Naomi, lagere sociale klasse, Leek). 

Dee eigen kamer fungeert als toevluchtsoord om aan de controle van ouders te ontvluchten. 

Di tt blijk t uit de woorden van de moeder van Naomi, maar in andere gesprekken geven 

jongerenn dit zelf aan. 

Dezee eigen kamer, en daaraan gerelateerd eigen tijd, draagt bij aan een gevoel van 

onafhankelijkheid.. De onafhankelijkheid, het even buiten het gezin en daarmee buiten de 

controlee van volwassenen staan, wordt mogelijk gemaakt door een territoriale en 

tijdsstrategie.. Meer concreet, het zich verplaatsen van de ene ruimte naar de andere en 

flexibell  omgaan met tijd. 

Hoewell  ik er eerder op wees dat het alleen zijn door sociale uitsluiting als negatief 

wordtt ervaren, wordt zich afzonderen niet als negatief ervaren. Het verschil tussen sociale 

uitsluitingg en dit 'terugtrekken op jezelf is belangrijk en maakt 'eigen tijd en eigen ruimte' 

tott dubbelzinnige begrippen (vgl. Christiansen et al., 2000). Bovendien komt hier nog bij , 

zoalss in paragraaf 6.4 duidelijk zal worden, dat jongeren door hun ouders ook naar hun 

eigenn ruimte kunnen worden verwezen bij wijze van straf. Deze territoriale strategie om 

socialee conflicten op te lossen verwijst opnieuw naar sociale uitsluiting en niet naar 

zelfuitsluitingg of afzondering. 

Dee beweging tussen in huis en uit huis kan door het bezit van een eigen sleutel 

bijdragenn aan een gevoel van zelfstandigheid. Driekwart van de geënquêteerde jongeren 

draagtt een eigen sleutel bij zich. Slechts tien procent gaf aan niet in het bezit te zijn van een 

eigenn huissleutel. De resterende groep heeft geen sleutel nodig om het huis in te komen en 

kentt in die zin dezelfde zelfstandigheid als de eerste groep. Voor deze kinderen hangt een 

touwtjee uit de brievenbus — zoals in de stedelijke Oosterparkwijk voorkomt; ook gaat de 

achterdeurr niet op slot of ligt er een sleutel verborgen onder een steen of de deurmat, zoals 

inn de dorpen gebruikelijk is. 
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DEE EIGEN KAMER VOOR ONAFHANKELIJKHEID 

"Particularlyy when a child has been given its own bedroom, then die space may be appropriated, 
transformedd and the boundaries secured by marking that space as its own." (Sibley, 199S, p. 133). 

Dee kamer met alle objecten is duidelijk de persoonlijke eigen ruimte. Zoals te verwachten 

wass gezien de geschetste ontwikkelingen van toegenomen welvaart, zelfstandigheid en 

ruimte,, hebben op een enkel uitzondering na, alle jongeren in dit onderzoek een eigen 

kamerr (97 procent). Toch is er een groep jongeren, met name allochtone jongeren in de 

grotee steden — niet gerepresenteerd in dit onderzoek — die niet over een eigen kamer 

beschikken,, maar deze delen met broers en zussen. Sibley (1995, p. 132) wijst er terecht 

opp dat het de middenklasse is die geen gebrek aan ruimte in huis heeft. Daarnaast heb ik er 

inn paragraaf 6.2.3 op gewezen dat het beschikken over ruimte in huis afhankelijk is van de 

plaatss waar men woont. 

Dee kamers zijn in vergelijking met andere kamers in het huis relatief klein. Als er 

sprakee is van een eengezinswoning is de kamer vaak op de bovenste verdieping gesitueerd 

naastt de kamers van broertjes of zusjes en de slaapkamer van de ouders. Een bed, kast 

bureauu of tafel maken deel uit van bijna elke kamer. Een luie stoel of een bankje zijn op 

veell  kamers te vinden. Ook een radio/cassetterecorder en/of cd-speler horen zo ongeveer 

tott de standaarduitrusting van een tienerkamer. De helft van de jongeren heeft een eigen 

televisie,, eenderde een computer (zie tabel 6.1). De kamers zijn aangekleed met talloze 

posterss van popidolen en filmsterren, sporters, dieren, auto's, flyers van houseparty's 

enzovoorts. . 

Tabell  6.1 Objecten in de eigen kamer, in procenten (N=489) 
Objectenn Aanwezig {%) Niet aanwezig op de eigen kamer (%~ 
Radioo en/of cassette recorder 55 Ï2~ 
Cd-spelerr 89 11 
Televisiee 51 49 
Computerr 33 67 
Cd'ss 92 8 
Boekenn 96 4 
Tafell en/of bureau 97 3 
Bankjee en/of gemakkelijke stoel(en) 77 23 
Telefoonn 15 85 

Err zijn wel degelijk verschillen zichtbaar in de inrichting van kamers en de mate waarin 

dezee inrichting bijdraagt aan het bestendigen van grenzen tussen eigen ruimte en andere 

ruimten.. Veel jongeren hebben aandacht geschonken aan de decoratie van hun kamer. Op 

dezee wijze hebben ze hun eigen identiteit in de kamer tot uitdrukking weten te brengen. 

Somss zijn er zelfs opschriften op de deur met teksten als: betreden op eigen risico of 

verbodenn toegang. Niet in alle gevallen is dit het geval. Soms heeft de eigen kamer weinig 

eigens,, zodat hij zich niet of nauwelijks onderscheidt van de rest van het huis. Maar vaak 

komtt de leefstijloriëntatie van jongeren duidelijk tot uitdrukking in de eigen ruimte. De 

gerichtheidd op uitgaan, leeftijdgenoten en muziek is bij stappers en uit-en-tliuizers zichtbaar 

inn de aanwezigheid van een gezellige zithoek, flyers, lege alcoholflesjes en uitgestalde 

geurtjess en make-up en de afwezigheid van knuffeldieren en kinderposters. 

Err zijn in de profielen echter duidelijk genderverschillen. Zowel een 'boys bedroom 

culture'' als een 'girls bedroom culture' zijn te onderscheiden. Jongenskamers zien er over 

hett algemeen genomen minder knus uit. De kamers van meiden zijn meer gedecoreerd. 

182 2 



HETT HUIS 

Ookk de killere kleurstelling van de jongenskamers draagt bij aan de afwezigheid van dit 

gevoell  van knusheid. In meisjeskamers bevinden zich meer frutsels als knuffels, allerlei 

make-upspulletjess en een spiegel, of een verzameling flesjes van mixdrankjes als Pasoa, 

Bacardii  breezer of Feigling. Waar bij jongens een grote Britney Spears of een Ferrari 

sportautoo aan de muur is geprikt, is het bij meisjes een veelheid aan posters met vooral 

mannelijkee popidolen als Thake That, of met pony's. Bij jongens is, indien aanwezig, de 

computerr of een groot muziekinstrument het centrale element in de kamer. Er past niets 

anderss op het bureau en de stoelen zijn rond dit object gerangschikt. Meiden hebben de 

ruimtee zo ingedeeld en gedecoreerd dat er te hangen valt; kussens op een bed en een luie 

stoell  creëren een zithoek. De genderidentiteiten van kamers blijken ook uit ander 

onderzoek.. De genderverschillen, die op allerlei manieren in het interieur van 

kinderkamerss herkenbaar zijn, blijken bijvoorbeeld uit het werk van Cieraad (199S)19 . 

Ookk sociaal-economische verschillen hebben hun uitstraling in kinderkamers. Het gaat 

dann niet zozeer om de aanwezigheid van bepaalde materiële objecten zoals een televisie, 

maarr om de luxe van de inrichting en de grootte van de kamer. Is de nieuwste IKEA trend 

zichtbaarr in het interieur of zijn de meubels overgenomen van oudere broers en zusters? 

Voorbeeldenn van hoge sociaal-economische status bevinden zich in De Wijert en de 

binnenstadd van Groningen. Een veertienjarig meisje dat in een vrijstaand huis aan de groene 

randd van De Wijert woont, vormt een extreem voorbeeld. Haar kamer, ruim opgezet en 

luxueuss ingericht, bevindt zich op de eerste verdieping van het huis. Niet alleen heeft ze de 

beschikkingg over deze ruime kamer met balkon, de hele verdieping is van haar en haar 

broer.. Een eigen keuken, disco en poolgelegenheid horen erbij. Het contact met haar 

ouderss verloopt in eerste instantie via de huistelefoon. 

Eenn extreem voorbeeld van een kinderkamer van een jongere getypeerd door een lage 

sociaal-economischee status betreft de kamer van de pleiner Remco. Zijn kamer is een heel 

klein,, donker, onverzorgd en vies. Het is een kamer die weinig eigens heeft en zich niet 

onderscheidtt van de rest van het huis. Er is veel troep. Afgezien van een oud bed waarvan 

dee matras, als je erop zit of ligt, de grond bijna raakt, zijn er geen andere meubels. Er staat 

eenn leeg bierkratje dat als stoel voor het interview dient. Het behang komt van de muur. 

Posterss zijn er niet of nauwelijks. 

Niett alleen in de interieurs, maar ook wat betreft het tijdruimtelijk handelen in de eigen 

kamerr (en andere ruimtes in het huis) zijn verschillen waar te nemen. Een oriëntatie van 

jongenss op 'technische-sportieve' vrijetijdsactiviteiten (vgl. Lieberg, 1997; Niphuis-Nell, 

1992;; Zeijl, 2000) en van meisjes op sociale activiteiten, zoals samenzijn om het samenzijn, 

wordtt vertaald in het tijdruimtelijk handelen in huis. Meisjes maken vaker gebruik van hun 

kamerr om vriendinnen te ontmoeten. Hetzelfde geldt voor jongeren gekenmerkt door een 

hogeree sociaal-economische status in vergelijking met jongeren met een lagere sociaal-

economischee status (zie bijlage V en hoofdstuk 5). Jongens hebben bijvoorbeeld significant 

vakerr een computer op hun kamer dan meisjes . Van de jongens heeft 52 procent een 

Niett alleen de kinderkamers zijn doordrongen van genderidentiteiten. Deze zijn ook aanwezig in de eerder 
aangehaaldee IKEA-gids. 
1933 Cramer's V/ Phi=0.376. Sign.=0.000. N~489. 
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computerr op de kamer. Zestien procent van de meiden heeft een computer op de kamer. 

Err zijn meer jongens zoals Remco, wiens huiselijk leven grotendeels bestaat uit playstation 

enn de televisie, die aangeven veel te computeren en veel tijd voor de televisie door te 

brengen. . 

Afgezienn van verschillen in het gebruik van de eigen kamer levert de verhouding tussen 

hett gebruik van de eigen kamer en andere ruimten in het huis een heterogeen beeld op. 

Sommigee uit-en-thuizers, pleiners, en beschermden lijken op Naomi. Zoals we eerder 

hebbenn gezien, zit Naomi veel op haar eigen kamer. Alleen als er niemand thuis is, verblijft 

zee graag beneden in de woonkamer voor de televisie. Daarnaast zijn er jongeren die zowel 

graagg in de woonkamer als in de eigen kamer verblijven. Hun tijdruimtelijk handelen in 

huiss wordt gekenmerkt door beweging tussen de verschillende ruimten. 

Ferriee is een jongen die 'zowel beneden als boven' zit. Boven maakt hij zijn huiswerk 

omdatt het moet van zijn ouders, want beneden waar zijn jongere broertje en zusje 

aanwezigg zijn, is het te rumoerig. Boven speelt hij met zijn computer of kijk t hij voor het 

slapenn gaan nog even televisie. De aanwezigheid van anderen en objecten bepalen 

verplaatsingenn in huis. Ten slotte zijn er jongeren die het grootste gedeelte van hun tijd in 

dee gemeenschappelijke ruimtes van het huis doorbrengen — beneden. Hun 'eigen' kamer 

doett voornamelijk dienst als slaapkamer. 

Err liggen verschillende redenen ten grondslag aan het gebruik van de eigen kamer. 

Somss vindt men de woonkamer te rumoerig vanwege de aanwezigheid van ouders of 

broertjess en zusjes. Of men vindt het juist gezelliger in de woonkamer. Het zich 

terugtrekkenn op de eigen kamer gaat soms gepaard met emoties. De eigen kamer is in elk 

gevall  duidelijk verbonden met de notie van privé-sfeer. Als Frederiek bijvoorbeeld ergens 

meee zit, trekt ze zich terug en gaat ze boven op haar eigen kamer zitten. Ze neemt dan iets 

tee drinken mee naar boven en zondert zich tijdelijk af (van haar vriendengroep en haar 

ouders). . 

TUSSENN FAMILIETIJD EN CONTROLE 

Dee jongeren erkennen in hun verhalen ook dat het huis het idee van een thuis als 

familieplekk symboliseert en materialiseert. Dit lijk t in overeenstemming met onderzoek 

vann Christiansen et al. (2000) onder 10-, 11- en 12-jarigen over de wijze waarop zij 

gezinstijdd construeren. Deze auteurs laten zien dat: "Such data, drawing as it does on spatial 

concepts,, reveals the extent to which the home (as a concept as well as a physical space) is 

integrall  to children's notions of family time and is as much, or even more, enacted in 

everydayy comings and goings as it is constituted through special events or times." (p. 147). 

Hett huis en 'thuis' zijn verbonden met familie. Vaak zijn kind, ouders en broertjes of zusjes 

samenn en delen zij dezelfde ruimtes in het huis. Dit wordt zoals Christiansen et al. (p. 146) 

hett verwoorden, niet zozeer getypeerd door kinderen als 'doing things as a family' maar als 

'doingg something with one's family'. Uit de interviews blijk t dat bepaalde momenten van 

samenzijnn in dezelfde ruimte, zoals bij het avondeten, theedrinken, een spelletje spelen en 

televisiekijken,, typische voorbeelden zijn van 'doing something with one's family'. 

Verschillendee jongeren geven aan in de kamer met hun familie een spelletje te doen of 

televisiee te kijken, ook al hebben ze een televisie op de eigen kamer. 
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Daarnaastt vinden deze activiteiten niet altijd uitsluitend in de familiekring plaats. 

Verschillendee jongeren vertellen dat op een vrijdag of zaterdagavond de vriendengroep 

langss komt en samen met de ouders thuis een videofilm kijken. Sabine zegt hierover: 

Ssblne-.Ssblne-. Ja, gewoon als we met zijn allen zijn dan gaan we een videofilm bekijken, dat is ook heel gezellig. 
Datt is ook echt heel leuk. Dan zijn we ook met zijn achten of negenen en dat is ook heel gezellig. (...). 

I:I:  En waar zijn je ouders dan? 

Sabine:Sabine: De ouders zitten er gewoon bij meestal. Laatst ook, toen keken we met onze ouders een film en 
toenn wilden die anderen graag iets met z'n allen doen. 'Nou, dan kan ik wel even vragen of julli e erbij 
mogenn zitten', en dat mocht toen, dus meestal zitten mijn ouders er ook gewoon bij en dat vinden ze ook 
helemaall  niet erg. Ze hebben liever dat we thuis zijn, dan ergens anders op straat. Dat vinden ze juist ook 
gezellig.. (Meisje, middenklasse, Oosterparkwijk) 

Ditt betekent dat onderzoek, dat er op voorhand van uitgaat dat het ondernemen van 

activiteitenn samen met vrienden de afwezigheid van ouders impliceert, kritisch bekeken 

moett worden. 

Dezee tijd, die doorgebracht wordt met de familie, moet niet altijd worden gelijkgesteld 

aann harmonieuze tijd. In verschillende interviews komt naar voren dat er tijdens het 

televisiekijkenn wel degelijk confrontaties plaatsvinden. Voorbeelden zijn het gevecht om de 

afstandsbedieningg om de zenderkeuze te kunnen bepalen of de strijd om de fysieke plek in 

dee ruimte. Banken en stoelen hebben in sommige gezinnen een informele eigenaar. Ook de 

plekk op de bank kent vaak een eigen zitgeschiedenis. 

Verderr zijn er natuurlijk de conflicten die kunnen optreden rond de taakverdeling 

tussenn de gezinsleden aangaande huishoudelijke klussen. Hierop zal ik in de laatste 

paragraaff  terugkomen. 

Hett met ouders, broers en zussen delen van dezelfde ruimte gaat gepaard met regulatie 

vann het tijdruimtelijk handelen van jongeren. In huis is vaak in sterkere mate dan in andere 

vrijetijdsdomeinenn het controlerende oog van ouders aanwezig. In het geval van Naomi, 

eenn uit-en-thuizer, werd al duidelijk dat ze dit toezicht van haar ouders liever kwij t dan rijk 

iss en vandaar dat ze zich letterlijk verplaatst in de ruimtes van het huis. In de laatste 

paragraaff  zal meer aandacht worden besteed aan de interactie tussen ouders en kinderen en 

dee dialectische relatie met de ruimteverdeling in het huis. De wijze waarop ouders het 

tijdruimtelijkk handelen van jongeren binnenshuis beïnvloeden, blijk t ook uit de andere 

profielen.. Het volgende gespreksfragment laat dit zien: 

/:: Wat doe je dan als je gewoon thuis bent? 

Rl:Rl: Video kijken, ten eerste een heleboel kletsen. Op mijn school zitten niet echt heel veel echt goede 
vriendinnen,, waarmee ik ook de stad in ga. Er is gewoon een goede vriendin en nog gewoon een paar. Of 
wee gaan een film kijken of zo. Laatst hebben we wat gebakken, weet je wel, een appeltaart. 

/:: Waar ben je dan meestal in huis? Is dat op je slaapkamer? 

RlRl:: Nee. In de kamer altijd. Bij mij en bij hen ook altijd eigenlijk. 

/:: Weet je ook waarom je altijd voor de kamer kiest? 

Rl:Rl: Bij mij omdat het er warmer is. Nee, ik weet niet. In de kamer zitten we altijd met wat chips tv te 
kijken,, ofte kletsen of zo. Ik zit hier ook wel, maar de kamer is toch wat gezelliger, wat huiselijker. 

1:1: Wat doe je hier op je kamer bijvoorbeeld? 

Rl:Rl: Als mijn moeder er is, dan ga ik altijd hier (op mijn eigen kamer] zitten. 

/:: Dus je wil t wel de kamer voor je alleen en als dat niet kan, dan ga je hier zitten? 

Rl:Rl: Ja. (Meisje, middenklasse, Binnenstad). 
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6.3.22 Ontevrede n uK-en-thuizer s 
Tijdd thuis is niet alleen een vrije keuze, zoals uit het verhaal van Anja, een binnenjongere, 

blijkt .. Er zijn meer meiden als Anja die naar eigen zeggen meer tijd buitenshuis zouden 

spenderen.. Zij zijn niet enkel in het profiel binnenjongeren zichtbaar, maar ook in het 

profiell  'uit-en-thuizers'. Binnen deze groep uit-en-thuizers bevindt zich een clubje meiden 

uitt lagere-middenklassen, dat minder (zelfstandige) bewegingsvrijheid geniet dan het zou 

willen,, men zou de meiden 'ontevreden uit-en-thuizers' kunnen noemen. 

Watt betreft de sociaalruimtelijke oriëntatie zijn het stappers, maar noodgedwongen zijn 

zee veel op zichzelf - op de eigen kamer - (binnenshuis) te vinden. Daar kijken ze t.v., 

luisterenn ze muziek, maar ze grijpen elke gelegenheid aan om met leeftijdgenoten samen te 

zijnn op straat, in een snackbar of in de disco. Deze meiden ervaren veel restricties ten 

aanzienn van hun tijdruimtelijk handelen. Naomi is een goed voorbeeld van een ontevreden 

uit-en-thuizer. . 

NaomiNaomi is een meisje van vijftien. Ze woont sinds een aantal jaren in een rijtjeshuis in Leek. Ze gaat niet naar school in 
Leek,Leek, maar volgt een vmbo in een dorp in de omgeving. Hiervoor moet ze dagelijks een behoorlijk eind fietsen. Het liefst 
fietstfietst ze met andere jongeren. Ze blijft gerust wat langer op school hangen om gezamenlijk terug te kunnen fietsen. Een 
deeldeel van haar dagelijks leven speelt zich af in Leek, een ander deel in de omgeving van haar school. Behalve de school 
heeftheeft ze in dit naburige dorp de school haar hartsvriendin wonen en gaat ze naar een sportvereniging en disco. Door de 
weekweek is ze veel thuis. Ze zit of op haar eigen kamer of beneden in de woonkamer televisie te kijken, muziek te luisteren, te 
hangenhangen of te computeren. De plaats wordt bepaald door het feit of haar ouders wel of niet thuis zijn. In het eerste gevat 
verkiestverkiest ze meestal haar eigen kamer, boven. Maar omdat haar ouders beiden werken, is ze ook vaak alleen thuis met 
haarhaar broertje en vermaken ze zichzelf in de woonkamer, beneden, achter de grote televisie. Als het even kan, gaat ze na 
hethet eten nog even bij een vriendin langs en kletsen met vrienden die in een groep op straat hangen. Dit laatste mogen 
haarhaar ouders niet weten, omdat ze het niet goed vinden dat ze met deze groep jongens omgaat Onder het mom van „even 
langslangs het vriendinnetje" doet ze wel meer dingen waarvan ze vermoedt dat haar ouders dat niet goed vinden. Zo gaat ze 
welwel eens naar een soort 'privé'-jeugdsoos ofwel de garagesoos, waar weer andere jongeren samenkomen of naar een 
plattelandsdiscotheekplattelandsdiscotheek in een naburig dorp. De disco bezoekt ze het liefst een paar keer per maand. Na de sporttraining op 
vrijdagvrijdag blijft ze vaak slapen bij haar vriendinnetje. Samen met haar en anderen gaat ze dan op stap. Op andere 
weekenddagenweekenddagen wordt er in gezinsverband naar de televisie gekeken. Al met al heeft Naomi het gevoel dat ze door haar 
oudersouders behoorlijk wordt beperkt in haar bewegingsvrijheid. Ze maakt een ongelukkige indruk en je krijgt het idee dat het 
bevechtenbevechten van een zelfstandig sociaalruimtelijk netwerk vaak conflicten oplevert. 

6.3.33 De buitenwerel d In hul s 

Televisiee en webplekken vormen het alternatief voor de fysieke ruimte die voorheen vooral 

ervarenn werd door verblijf in de buurt. De ervaring met andere plaatsen en andere tijden 

vindtt plaats vanuit huis. Het huis verliest in deze zin haar gesloten karakter. Dit heeft 

consequentiess voor de ervaring van veiligheid en avontuur. De vragen in de interviews en 

enquêtess zijn niet specifiek gericht op het achterhalen van ervaringen met de nieuwe 

ruimtelijkee categorieën van het 'world wide web'. Toch sta ik hier kort stil bij deze nieuwe 

dimensiess van tijd en ruimte. 

Naastt het ontmoeten van vrienden in fysiek ruimtelijke zin, wordt de telefoon 

veelvuldigg gebruikt om met vrienden te communiceren. Dit gebeurt vaak vanuit huis. 

Hoewell  het mobiele telefoongebruik drastisch toeneemt, belden in 1999 veel jongeren 

vanuitt huis. Overigens zijn er grote verschillen tussen jongens en meisjes in hun belgedrag. 

Niett alleen bellen meisjes veel vaker, ook bellen zij langer194. Een kleine groep heeft ook 

Waarr 34 procent van de jongens aangeeft minder dan 1 keer per week te bellen (hierbinnen zelfs 19 procent 
'zeldenn of nooit'), geeft slechts 6 procent van de meisjes aan 'minder dan 1 keer per week te bellen met 
vriendenn en of vriendinnen. Een groter deel van de meisjes (38 procent) geeft daarentegen aan 1 keer per dag 
off  vaker te bellen (waarvan 21 procent 'vaker dan 1 keer per dag') dan van de jongens (18 procent). (Chi-
kwadraatt toets: sign..000, Cramer's V .394). Van de meisjes geeft verder bijvoorbeeld 59 procent aan de 
laatstee keer langer dan een kwartier gebeld te hebben (waarvan 24 procent langer dan een halfuur). Van de 
jongenss heeft slechts 14 procent de laatste keer langer dan een kwartier gebeld. 44 procent van de jongens heeft 
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eenn eigen telefoon op de kamer (15 procent). De telefoon maakt het mogelijk activiteiten 

diee eerder op de dag op een specifiek ruimtelijke locatie hebben plaatsgevonden voort te 

zettenn op een later tijdstip en onder andere ruimtelijke condities. Een activiteit wordt zo in 

tijdd en ruimte uitgerekt. De mobiele telefoon is wat dit betreft (helemaal) belangrijk voor 

dee ervaring die jongeren hebben met tijd en ruimte. 

Dezelfdee veranderingen treden op door tijdsbesteding op webstekken. Hoewel 

internettenn aan belang wint (Valentine & Holloway, 2002; vgl. Huysmans & De Haan, 

2001),, is het voor de Groningse jongeren in 1999 als manier om contacten te leggen en te 

onderhoudenn voor slechts een enkeling van belang. Slechts zeventien procent van de 

jongerenn onderhoudt contact met vrienden via een personal computer met 

internetaansluiting,, waarvan voor elf procent geldt dat dit vaker dan een keer per week het 

gevall  is. Het zijn het de jongens die beduidend vaker dan meisjes aangeven het internet als 

eenn dergelijke ontmoetingsplek te gebruiken . De snelle ontwikkelingen op dit terrein 

makenn dat de gepresenteerde cijfers een verouderd beeld geven. Wel blijk t dat de toegang 

tott webplekken ongelijk is. Naast genderverschillen, zijn er verschillen zichtbaar naar 

sociaal-economischee status. Gezinnen met een lage sociaal-economische status hebben 

minderr vaak de beschikking over een personal computer met internet verbinding (De Haan 

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

AlAl  deze ontwikkelingen ontwrichten het 'gesloten' karakter van het huis. Met het in 

huiss halen van activiteiten op andere tijden en van andere plaatsen is ook de constructie van 

hett huis als veilige en alledaagse plek veranderd. Het kijken naar spannende televisie of 

videofilmss en surfen op het web kunnen als avontuur worden gedefinieerd. 

6.3.44 'Al s de kat van hul s Is danse n de muizen ' 
Hett alledaagse karakter van thuisdoorgebrachte tijd kan ook op andere manieren omslaan in 

avontuur.. Het duidelijkst is dit zichtbaar in de wijze waarop jongeren spreken over tijd 

alleenn thuis. Tijd alleen thuis is kostbaar. Tijd alleen thuis is de tijd dat ouders er niet zijn. 

Overr broers en zussen wordt niet gesproken. Ouders zijn wel eens een avondje weg, maar 

eenn dag en een nacht is zeer uitzonderlijk. Een langere periode alleen diuis, in de zin van 

eenn dag en nacht of zelfs een heel weekend, wordt op verschillende manieren als spannend 

beschouwd. . 

Alss de ouders niet thuis zijn, is het huis binnen de kortste keren omgebouwd tot 

feesttent.. De identiteit van het huis, met name de woonkamer, is gedurende deze tijd een 

geheell  andere dan de tijd er voor en er na. Harde muziek, spannende films, drank (en 

drugs)) en ordeloosheid horen hierbij. Alleen thuis zijn vervangt voor bepaalde uit-en-

thuizerss en beschermden (jongeren die weinig uitgaan maar dit graag vaker zouden willen) 

hett uitgaan. Het verhaal van Sabine geeft hiervan een indruk. Ze heeft net in geuren en 

kleurenn verteld dat ze een keertje is uitgeweest 'in de stad' met haar zus: 

I:I:  En ga je ook wel eens ergens anders naartoe? 

dee laatste keer daarentegen S minuten of korter gebeld, waar dit bij de meisjes slechts 14 procent bedraagt. 
(Chi-kwadraatt toets: sign..000, Cramer's V .553). 
1955 Waar 16 procent van de jongens aangeeft minimaal 1 keer per week via het Internet contact te onderhouden 
mett vrienden, is dit voor 6 procent van de meiden het geval (Chi-kwadraat toets: sign..001, Cramer's V .192). 
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SsblM:SsblM: Nee, nu nog niet. Soms... we hebben zeg maar een groepje in onze buurt en als er iemand alleen 
thuiss is, dan gaan we daar met z'n allen heen en dan gaan we daar een film kijken. Maar ik ga niet echt heel 
veell  uit. 

Eenn enge film helpt het 'saaie' alledaagse karakter van het huis te verlichten: 

Sabine:Sabine: (...). Dan gaan we met zijn allen enge films kijken ofzo en dan begint iedereen ineens te gillen ofzo. 
Datt is heel gezellig, Dat doen we ook wel vaker. 

Verderr laat ze zien dat een weekendje alleen thuis niet betekent dat het uit de hand 

loopt.. Hoewel in dit geval de buren wel kwamen klagen vanwege geluidshinder, is een 

verantwoordelijkheidsgevoell  bij de jongeren wel degelijk aanwezig. Alleen thuis zijn, 

wordtt bovendien aangewend om ouders duidelijk te maken dat men in staat is voor zichzelf 

tee zorgen, in de hoop dat dit in de toekomst ook op andere terreinen verruiming van de 

zelfstandigee bewegingsvrijheid met zich meebrengt. Het presenteren van een halve 

waarheidd wordt hierbij overigens niet geschuwd. Doelbewust worden bepaalde 

gebeurtenissenn voor de ouders verzwegen en andere uitvergroot. De wanorde, die 

bijdraagtt aan een gevoel van eigen tijd en eigen ruimte, wordt zeer bewust ongedaan 

gemaaktt voordat de ouders thuiskomen: 

Ssblne.Ssblne. Laatst mocht ik dan eindelijk een keer een weekend alleen thuis zijn. Daar hebben we wel heel 
langg over doorgedramd, dat we een weekendje alleen diuis mochten blijven. 

/:: Was dat voor het eerst? 

Sabine:Sabine: Ja, echt drie dagen helemaal alleen. Ze waren in het buitenland, [bij] familie. 

/:: En wat hebben julli e gedaan? 

Sabine:Sabine: Gewoon twee films gekeken hier met zijn allen, gezellig. We hadden geen drank op, geen weed. En 
datt vinden mijn ouders toch niet goed. 

/:: Dus dat ging wel goed? 

Sabine:Sabine: Ja, dat ging goed. Ze hadden allemaal heel goed naar ons geluisterd. Je mag wel blowen, maar niet 
inn of om ons huis, dus je gaat maar ergens anders heen, dan mag je het rustig doen. En niet te veel drank. 

/:: Hadden zij drank meegenomen? 

Sabine:Sabine: Ze hadden apfelcorn mee en tropical-drank en een paar biertjes voor de jongens dan. 

/:: En zondag? 

Sabine;Sabine; Zondag ben ik naar de verzorgpony'tjes geweest, maar ook niet te lang, want mijn ouders kwamen 
weerr thuis. Halfeen weer thuis. En toen kwam de vriend van mijn zus. En toen kwamen mijn ouders thuis, 
'oh,, wat is het hier netjes' [woorden ouders). We hadden alle spullen ook keurig opgeruimd (...). 

Naastt dit tijdelijk ombouwen van het huis tot 'disco' als de ouders weg zijn, blijk t dit 

ookk structureel vorm te krijgen. Verschillende jongeren die buiten de stad wonen spreken 

overr een eigen jeugdhonk aan huis bij vrienden uit de buurt196. Frederiek vertelt: 

/:: Kan je vertellen wat je in je vrije tijd doet? 

FrOdOrtek:FrOdOrtek: Nou, ik kom uit school, en ik ga eerst aan mijn huiswerk beginnen. En dan ga ik ehm, naar 
watt vrienden toe, waar we een eigen jeugdhonk hebben. Dat hebben we zelf opgericht. Daar zit ik 's 
avondss altijd. Kan je t.v. kijken en hem, muziek draaien enzo. Dat is heel gezellig. 

/:: Hoeveel mensen zijn daar? 

Frederiek:Frederiek: Een stuk of vijftien. 

1966 Jeugdhonk aan huis is genoemd door ongeveer acht respondenten. Het gaat om meerdere locaties. Drie 
respondentenn hebben er zelf een én uit de verhalen blijkt dat er nog een aantal locaties is bij jongeren thuis, die 
niett voor dit onderzoek benaderd zijn. 
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I:I:  En zijn dat allemaal vrienden? 

Frederick:Frederick: Ja. 

/:: Waar is dat? 

Frederick:Frederick: Ehm hier op de weg. Hierachter. Hebben wij ehm, bij mensen in huis. Ja, en bij een jongen, 
achterr 't huis, hadden ze een garage over. En daar hebben we dat gemaakt. 

I:I:  En hoe ziet dat eruit? 

Frederick:Frederick: Ehm, nou, discolampen, een draaitafel, banken, stoelen, tafel, t.v., ehm, posters aan de muren, 
discolampenn hangen aan de muren. Verder kan ik er niet zoveel over zeggen. 

Naastt dit avontuurlijke aspect, heeft alleen thuis zijn een onveilige kant. Een aantal 
jongeren,, met name meisjes geeft, hoewel hier niet expliciet naar gevraagd is, in de 
interviewss aan zich onveilig te voelen als ze een avond of weekendje alleen thuis zijn. Dit 
komtt overeen met de in hoofdstuk 3 geconcludeerde relatief vaak aanwezige 
onveiligheidsgevoelenss onder jongeren als men 's avonds alleen thuis is of 's avonds de deur 
moett open doen (CBS, 2000). Een van de meiden heeft lange tijd 'gezeurd' om een 
weekendjee alleen thuis te mogen zijn. Toen haar ouders eindelijk instemden met haar idee 
enn waren vertrokken, besefte ze dat ze het toch niet zo prettig vond om alleen met haar 
broerr thuis te zijn. De geluiden binnenshuis en buitenshuis boezemden haar angst in. 
Bovendienn bekroop haar al snel het idee dat er een inbreker actief was doordat het hek, dat 
hett gangetje naast het huis met de openbare weg verbindt, niet goed afgesloten was. Al met 
all  was het resultaat dat de ouders weer thuis waren voordat ze in bed lag. 

Overigenss blijkt in een aantal gevallen ten slotte, dit gevoel van onveiligheid niet samen 
tee hangen met het alleen zijn, maar wordt 'thuis' als onveilig ervaren. Alleen de eigen 
kamerr wordt als een min of meer 'veilig' onderkomen ervaren. 

6.44 De betekeni s van het huis voor ouder s 
Dee ouders van de binnenjongeren Bas en Anja verschillen nog al in hun perceptie van het 
tijdruimtelijktijdruimtelijk  handelen van hun kinderen. Het interview met de moeder van Bas wordt 
nauwelijkss gestructureerd door onveiligheidbeleving. Tijd thuis past binnen Bas zijn 
leefstijloriëntatie,, en is nauwelijks het effect van regulatie door zijn ouders. 

Hett verhaal van Anja en haar ouders is een ander. Uit het gesprek met de moeder van 
Anjaa blijkt wel dat ze zich zorgen maakt om Anjas veiligheid. Dit is de reden dat haar 
dochterr zoveel tijd thuis doorbrengt. Ze vindt het erg vervelend als haar dochter buiten — 
opp straat — is. De reden hiervoor blijf t lang een raadsel. Het gesprek verloopt moeizaam. 
Dee moeder is in het begin van het gesprek terughoudend, waarschijnlijk niet erg op haar 
gemak,, wat zelfs zo nu en dan vijandig aanvoelt. Bovendien praat ze in dialect, wat het 
gesprekk niet eenvoudiger maakt. 

Opp den duur wordt duidelijk dat de angst voor het publieke domein voornamelijk te 
makenn heeft met het gevaar dat Anja op een dag zwanger thuis zou kunnen komen. Niet 
alleenn vertrouwt ze er niet op dat haar dochter zich gedraagt als een goed meisje (en is er 
dee angst voor schande op het moment dat ze zich zou gedragen als een slecht meisje), ook 
dee jongens uit de buurt "kent ze maar al te goed". Ze beschouwt de Oosterparkwijk, waar 
hett gezin woont, als een onveilige buurt, dat wil zeggen het hart van de buurt, het 
Goudenregenpleinn en de straatjes eromheen. De eigen buurt, lees de eigen straat, is veilig. 
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Dee bewegingsvrijheid van haar dochter blijf t daarom in hoge mate beperkt tot het huis (en 

dee eigen straat). Hoewel Anja zichzelf graag een ander sociaalruimtelijk profiel toedicht, 

wordtt haar bewegingsvrijheid in hoge mate gecontroleerd door haar ouders. 

Ui tt de verhalen van de binnenjongeren en hun families blijken het belang van de positie 

vann ouders — weinig of veel controle — enerzijds en de perceptie van het huis anderzijds 

voorr de tijdsbesteding van jongeren. Maar, niet alleen voor de ouders van de 

binnenjongerenn is het huis een belangrijke omgeving voor de ervaring van veiligheid en 

avontuurr en de constructie van grenzen aan het tijdruimtelijk handelen van hun kinderen. 

Dee wijze waarop verschillende ouders het huis als alledaagse veilige omgeving voor hun 

kinderenn construeren en de betekenis hiervan voor het tijdruimtelijk handelen van hun 

kinderenn wordt in deze paragraaf uiteengezet. 

6.4.11 Een alledaags e dus veilig e plek ? 
Uitt de beschrijvingen die ouders geven van het vrijetijdsleven van hun kinderen spreekt de 

centralee plaats die het huis hierin inneemt. Hier geldt hetzelfde als in de verhalen van de 

jongeren:: thuis en het fysieke huis zijn er gewoon. Letterlijk is dit zichtbaar in de 

combinatiee van gebezigde woorden, bijvoorbeeld 'gewoon thuis'. "'5 Avonds in het weekend, 

zeze gaat niet echt uit. Heel af en toe gaat ze een keertje uit. Maar ehm, voor de rest zit ze gewoon 

thuis",thuis", aldus de moeder van meisje met het profiel 'beschermde'. 

Dee symbolische, sociale en fysieke omgeving van het huis structureren de indeling van 

dee naschoolse tijdsbesteding van jongeren. In paragraaf 6.3 is dit belicht vanuit het 

gezichtspuntt van jongeren. Het verhaal van de ouders verduidelijkt de rol die zijzelf hierin 

spelen.. Aan de hand van voorbeelden uit verschillende profielen wordt duidelijk dat het 

huiss voor ouders van jongeren met verschillende sociaalruimtelijke profielen een centrale 

roll  speelt in de constructie van veiligheid en dat dit verbonden is met de alledaagsheid. 

Mariannee Huizinga de moeder van Frederick die getypeerd kan worden als stapper, 

verteltt een bijzonder verhaal. Marianne woont met haar man, dochter en zoon in een 

standaardd rijtjeshuis met tuin in Leek. Frederick is haar oudste kind. Het gezin heeft een 

moeilijkk jaar achter de rug. Onlangs heeft Marianne onbetaald verlof opgenomen om haar 

dochterr op het rechte pad te krijgen. 

Frederickk ging in haar vrije tijd eigenlijk grotendeels haar eigen gang. Ze was veel 

buitenshuis,, spendeerde veel tijd met een groep jongeren door op een veldje in het dorp. 

Inn de groep werd veel alcohol gedronken en geblowd. Een aantal jongeren liet zich in met 

criminelee activiteiten. Bovendien verwaarloosde Frederiek volgens haar moeder haar 

huiswerk.. Na consultatie van jeugdhulp ver leners heeft Marianne besloten met haar werk te 

stoppenn om zodoende thuis te kunnen zijn op het moment dat Frederiek uit school komt. 

Dee functie van het huis, zowel fysiek, sociaal als symbolisch, in dit geval is groot. Zo vindt 

zee het belangrijk dat Frederiek uit school eerst naar huis komt alvorens weer op pad te 

gaan.. Op deze manier houdt ze contact met haar dochter en krijgt ze zicht op hetgeen ze 

uitvoertt in haar vrije tijd: 

/:: Zou u kunnen beschrijven hoe een week van Frederiek er verder uit ziet? 

MarianneMarianne Huizinga: Oh, dat is best wel makkelijk, Frederiek die komt thuis, 'heb je ook huiswerk voor 
morgen?'' 'ja, heb ik al af [woorden dochter]. Vorig jaar ging het echt, het kon d'er gewoon niks schelen, 
'watt maakt dat nou uit!' [woorden dochter] (...). En die periode hebben we gehad en we willen nu 
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gewoonn voldoendes zien. Dat gaat nu ook een stuk beter. Maar een week is gewoon van eh 'hoe leuk het 
is'' ze raag graag weggaan, dus ze komt thuis, even wat drinken en dan zegt ze van 'oh, ik ga even naar 
Johnniee hoor'. Nou, en dan is ze weg. 'Hoe laat eten we? [woorden dochter]'. 'Vij f uur' [woorden 
moeder].. 'Oké, dan ben ik er dan weer' [woorden dochter]. Nou en dan na het eten, dan weet ze dat de 
afwass gebeurd moet worden en dan is het van 'ja, we hebben afgesproken met Marieke' [woorden dochter] 
enn dan gaat ze naar Marieke. En eh, Frederiek is dus heel vaak weg. 

Hett na schooltijd eerst naar huis komen wordt door veel ouders belangrijk gevonden, 

ookk in gezinnen waar niet sprake is van 'problematisch' gedrag van één van de kinderen. 

Ouderss geven aan dat ze zich in de handen mogen wrijven met hun eigen kinderen die 

graagg thuis zijn: 

Gerr Woldring: En hij is graag thuis en ik vind het ook geweldig dat hij hier veel bij ons is. En dat heb ik 
tochh gewoon het liefste, dat er controle is, dat je weet wat er gebeurt. (...). Ik heb het ehm, ik heb 
gewoonn het geluk dat het ehm, dat het heel goed gaat. Dus ja, dat is wel fijn. (Vader van Ferrie, 
middenklasse,, Leek) 

R2:R2: En de dagen die hij overheeft, hij is heel veel thuis. Hij gaat 's avonds nooit naar buiten. Hij zit 's 
avondss altijd boven op zijn slaapkamer met zijn playstation, dus hij vermaakt zich wel. En daar ben ik blij 
omm dat hij zo is. (Moeder van jongen, lagere-middenklasse, Oosterparkwijk). 

Dee ouders van de kinderen met het profiel beschermden verwoorden het belang van 

thuis-zijnn en thuiskomen sterk. Greetje Kloister is de moeder van Annemieke die, zoals in 

hett vorige hoofdstuk duidelijk werd, het sociaalruimtelijk profiel van een beschermde 

heeft.. Greetje Kloister vindt het fijn en bovendien normaal dat haar dochter graag thuis is. 

Hett huis is ook de beste omgeving voor kinderen van haar leeftijd zegt ze volledig 

overtuigd.. Ze vindt het belangrijk om als gezin veel tijd samen door te brengen. Bovendien 

kann het buitenshuis gevaarlijk zijn voor haar dochter. Met alle bewegingen buitenshuis 

wordtt daarom zorgvuldig omgegaan. Het is volgens mevrouw Kloister belangrijk dat haar 

dochterr altijd met anderen naar school fietst en nooit 's avonds alleen naar catechisatie gaat. 

Naarr haar school in Groningen is het vanuit Leek een behoorlijk eind fietsen over soms 

verlatenn wegen. Ook na afloop van muziekles, dat aan het begin van de avond vlakbij huis 

plaatsvindt,, staat ze haar dochter op te wachten. Als er ergens een feestje is, regelen de 

ouderss onderling dat er iemand haalt en brengt. 

GtBStjBGtBStjB KlolstBF: (...). En zelf heb ik altijd heel sterk de voorkeur met die leeftijd dan kan je het beste 
dee gezelligheid thuis nog zoeken, dan nemen ze hen mee maar naar huis, met zijn allen, dat is geen 
probleem.. Voor zestien jaar mag je toch horecagelegenheden nog niet in, dus dan vind ik ze ook nog 
gewoonn te jong om in dat soort dingen te bezoeken. 

[En[En verder]: (...). Ik denk dat te veel ouders te weinig tijd geven aan het gewoon gezellig thuis zijn, samen 
eenn televisieprogramma kijken, wat je samen leuk vindt. Dat is toch, dan kan toch nog best, dat vindt zij 
ookk heel leuk, samen naar een programma als 'Spoorloos' kijken. Dat je ook interesse toont in hun muziek 
enn andere dingen. Dat is heel belangrijk. (Moeder van meisje, middenklasse, Leek). 

Kortom,, de momenten dat jongeren hun naschoolse tijd thuis doorbrengen, stellen 

verschillendee ouders gerust, wat duidelijk zichtbaar is bij de moeders van de ontevreden 

uit-en-thuizers. . 

Niett iedereen vindt echter het aspect van bescherming en overzicht even gewichtig. Het 

thuiskomenn uit school en een kopje theedrinken is ook het moment waarop communicatie 

tussenn ouders en kinderen plaatsvindt: familietijd. 

Eenn grote groep ouders beschouwt 'quality time' met de kinderen doorbrengen als 

belangrijk,, hoewel de kanttekening geplaatst moet worden dat dit zeker niet voor alle 
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gezinnenn geldt. Denk bijvoorbeeld aan het gezin waar Anja en haar moeder deel van 

uitmaken.. Het gaat ouders, in tegenstelling tot de kinderen, evenzogoed om 'doing things 

ass a family' als 'doing someting with one's family': 

Geff Woldflng: Ja, je moet je kinderen een thuis kunnen geven hè. Niet alleen een huis maar je moet er 
zelff  ook heel veel zijn. Om sfeer te scheppen, om gezelligheid, ehm, veel met je kinderen doen. Wij 
zwemmen.. Wij tennissen. Nou, af en toe voetbal ik nog wel eens mee,, maar dat hou ik niet meer lang vol. 
He,, dat is echt. Maar dan ben je nog bezig. En als die kinderen graag thuis zijn, dat ie met zijn vriendjes 
eerderr hier naar toe komt als dat ie op straat wil hangen, dan heb je het tij voor een groot deel al 
gewonnen.. En ehm, ja, dat loopt nu gewoon zo. Ik denk dat dat ehm, niet dat ik het goed doe, want ik 
blunderr ook hoor, gegarandeerd. Ik maak ook best wel fouten. Maar, ehm, ik ben er heilig van overtuigd. 
Alss ik kijk, in mijn omgeving. Kijk maar naar ouders die ik ook ken, die ehm... Een heel leuk voorbeeld is, 
kinderenn komen thuis en het is 'ja wat moetje nou weer binnen?'. 'Ja, rot toch op man'. 'Hier vijf gulden' 
enn dan gaat, gaat dat groepje kinderen, gaat naar buiten. Want vader en moeder hebben helemaal geen tijd. 
Off  vader en moeder zijn elke dag aan de drank, aan de sherry. 

Waarr voor sommige ouders deze kwaliteitstijd op zich belangrijk is, is het opvallend dat het 

dezelfdee familietijd is die in verhalen verweven wordt met veiligheid. De alledaagse 

familietijdd creëert op een bepaalde wijze veiligheid. Deze zorgzame tijd samen voorkomt 

volgenss ouders, zoals Ger Woldring in zijn verhaal schetst dat jongeren afglijden en zich 

inlatenn met risicogedrag of erger. 

Watt verder uit het verhaal van Ger Woldring blijkt , en in varianten in andere verhalen 

zichtbaarr is, is dat het huis wordt geconstrueerd als beschermende omgeving door het af te 

zettenn tegen openbare ruimten. De afwezigheid van controle gaat gepaard met een gevoel 

vann onrust en onzekerheid als de activiteiten van kinderen buitenshuis en met name in de 

avondurenn plaatsvinden. 

Zekerheid,, controle en rust zijn in de verhalen van ouders verbonden met het huis. In 

dee gesprekken met ouders is dit op verschillende manieren zichtbaar. Enerzijds wordt de 

combinatiee van onveiligheid en onrust niet of nauwelijks genoemd in combinatie met de 

omgevingg van het huis (en thuis). Anderzijds vervangt het concept 'thuis' letterlijk 

woordenn als rust, zekerheid, veiligheid, bescherming, zoals de volgende fragmenten 

verduidelijken: : 

Rl:Rl: Ehm, ik, nou. Ja, in het donker eigenlijk. Overdag heb ik het helemaal niet. Het is echt als het donker 
wordt,, dan denk ik van ehm, 'nou ja, ze moet maar thuiskomen'. 

[En[En verder]: Maar toch heb ik 's avonds wel dan moet ze binnen, ja, dan moet ze binnen zijn. (Moeder van 
meisje,, middenklasse, Binnenstad). 

R2:R2: {...). Heb ik toch zoiets van, ik breng jou liever en ik haal jou liever, als dat jij op de fiets gaat. Ik ben 
ookk niet eerder rustig als dat ze binnen is. (Moeder van meisje, middenklasse, Leek), 

Geconcludeerdd kan worden dat ouders impliciet de naschoolse tijdsbesteding van hun 

kinderenn 'thuis' als vanzelfsprekend en alledaags beschouwen. Tijd thuis wordt daarnaast 

meerr expliciet aangeduid als een goede vorm van tijdsbesteding voor deze leeftijdsgroep. 

Dee alledaagsheid, bekendheid, controle en familietijd maken het huis tot een veilige plaats, 

waarr jongeren kunnen opgroeien als schatjes. De constructie van 'het veilige huis' komt tot 

standd door de plaats af te zetten tegen het openbare domein. 
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6.4.22 Een gepantser d huls , maar een gevaarlijk e webple k 
Terwijll  alles wat voor huis staat — het symbolische huis — in de verhalen van respondenten 
wordtt afgezet tegen openbare ruimten zoals de straat en disco, wordt ook in materiële zin 
aann het huis gesleuteld om de boze buitenwereld op afstand te houden: 

R:R: (...). Wij hebben hier in ons huis wel een heel veilig gevoel. Heel veilig hoor, want ik heb ehm, aan de 
achterkantt helemaal rolluiken, aan de voorkant ehm, de deur dan zeg maar, rolluiken. Ja, ik heb hier ook 
eenn heel veilig gevoel in huis. flt  heb nooit zoiets van ehm, er kan iemand bij me komen. En dat komt denk 
ik,, ja, door die rolluiken. Waar zo'n rolluik al niet goed voor is [hard gelach]. (Moeder van meisje, 
middenklasse,, Binnenstad). 

"£enn klein hondje doet wonderen' en jongeren wordt geleerd de deur niet open te doen voor 
vreemdenn als ze alleen thuis zijn. 

Tochh blijkt bezorgdheid niet alleen bij het 'beveiligen' van huis en haard en daarmee het 
afschermenn van het huis van het openbare domein. Ook in huis wordt veiligheid gecreëerd, 
alhoewell  er nogmaals benadrukt moet worden dat ouders er in hun verhalen relatief weinig 
aandachtt aan besteden. De openingsvraag in de interviews leidt niet tot een uitweiding over 
veiligheidsissuess wat betreft het huis. Tot de zorgen over de veiligheid in huis behoren 
vuur,, beesten en televisie. Vuur, maar ook de hond kunnen een duistere kant hebben: 

ChrisChris BeukSfTia: (...). Ze weet wel dat ik niet wil dat ze de haard aansteekt als ze alleen thuis is. Dat 
doett ze ook niet. De open haard, dat wil ik niet hebben. En ehm, ja, de kookplaten. Ja, ze weet dat dat 
heett is. Het is geen klein kind meer dus ik hoef haar niet te vertellen van 'raak dat niet aan '. Maar ze weet 
gewoonn dat ik niet wil dat ze de haard aansteekt als ze alleen is en ze doet het ook niet, dus. En dat is 
eigenlijkk het enige, ja, en de hond dan. En dat weten ze ook allebei. Als er kinderen in huis zijn dan mogen 
zee de hond niet aanraken. En dat zeggen ze ook van te voren [tegen vrienden] en dat gebeurt ook niet. 

Tenn slotte is het huis door de televisie en de personal computer met internetverbinding 
indirectt verbonden met onveiligheidbeleving. Ouders spraken in verschillende interviews 
hunn zorgen uit over datgene wat er aan informatie de huiskamer binnenkomt via 
televisiebeelden.. Zorgen om de risico's, die jongeren lopen op het 'world wide web', 
kwamenn in de gesprekken niet naar voren, hoewel uit onderzoek van Valentine & 
Hollowayy (2001) blijkt dat ouders zich wel degeüjk zorgen maken over het internetgebruik 
vann jongeren. 

Dee angsten zijn verbonden met de onbekendheid en oncontroleerbaarheid van het 
gebruikk van verschillende webplekken. Ze zijn zowel gericht op het gevaar van wat 
vreemdenn inbrengen als op de kans dat jongeren zelf risico's kunnen nemen op het 
internet.. In deze zin refereren ze zowel aan het idee van jongeren als schatjes die 
beschermingg nodig hebben als aan schurken die intoom gehouden moeten worden. 
Vermoedelijkk moet de verklaring voor het feit dat ouders internetgebruik niet noemen 
liggenn hierin liggen dat relatief weinig jongeren in de onderzoeksperiode surften op het net 
enn dat in tegenstelling tot het onderzoek van Valentine en Holloway (ibid.) hier niet 
expliciett is gevraagd naar de ervaring met ICT. 

6.4.33 Regulati e van het tijdruimtelij k handele n 
Nergenss houden ouders zoveel toezicht op het gedrag van jongeren als thuis. Ouders zijn 
zichh hiervan vaak bewust en vinden het prettig, zoals duidelijk spreekt uit de verhalen tot 
nuu toe. Allereerst is het aansporen om tijd binnenshuis te besteden natuurlijk te zien — en 
zoo zien veel ouders het ook — als begrenzing die de ruimtelijke dimensie van het 
regulatieregimee betreft. Dit is de meest opvallende vorm van regulatie en in extreme mate 
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zichtbaarr in het profiel 'ontevreden uit-en-thuizers'. De leeftijd en veiligheid vormen 

belangrijkee argumenten om kinderen 'thuis te houden', zoals Ferrie het formuleerde. Maar 

ookk binnenshuis zijn er talloze manieren waarop ouders het gedrag van hun kinderen 

controleren.. Thuis houden ouders er toezicht op of het huiswerk wel wordt gedaan, of er 

niett te lang televisie wordt gekeken, of ze niet niets doen, bepalen ze of en welke vrienden 

langss komen, of vrienden mogen blijven eten, letten ze erop dat er op een leuke manier 

mett andere gezinsleden wordt omgegaan, of de huishoudelijke taken die zijn toebedeeld 

wordenn vervuld en als laatste, maar zeker niet minder belangrijk, maken zij uit wanneer de 

zoonn of dochter naar buiten gaat. Naast beperkingen vanuit veiligheidsoverwegingen spelen 

hierr fatsoensnormen, een visie op vrije tijd als leertijd en andere opvoedingswaarden een 

rol. . 

Achtereenvolgenss worden vijf dimensies van het regulatieregime kort toegelicht: 

territorialee regulatie, regulatie door middel van soort activiteit, sociale contacten, tijd en 

hulpmiddel.. Regulatie door middel van mobiliteit is in het geval van het huis niet aan de 

orde.. Lichamelijke regulatie is in de interviews in samenhang met het huis niet 

uitgewerktt / aangestipt. 

TERRITORIALEE REGULATIE 

Zoalss in het verhaal van Marianne Huizinga en Frederiek in een eerdere paragraaf duidelijk 

werd,, wordt het over het algemeen genomen belangrijk gevonden dat kinderen van die 

leeftijdd uit school eerst naar huis komen alvorens hun vrije tijd zelfstandig te consumeren. 

Inn 78 procent van de gevallen gaan de jongeren eerst naar huis alvorens iets anders te 

ondernemenn in de vrije tijd. Deze controlemomenten, gecreëerd door een territoriale 

strategie,strategie, bieden ouders zekerheid en dragen bij aan het gevoel dat het goed gaat met hun 

kinderen.. Niet in ieder gezin is echter iemand thuis als zoon of dochter uit school komt. De 

enquêtee laat zien dat voor 65 procent van de jongeren een van de ouders thuis is; 13 

procentt is er niemand thuis. In de andere gevallen zijn er bijvoorbeeld broers en zussen 

aanwezig.. Uit de interviews enquêtes blijk t dat wanneer er niemand thuis is het met name 

gezinnenn met een lagere sociaal-economische achtergrond betreft, alhoewel de relatie niet 

significantt is (uit de Oosterparkwijk). 

Dee grenzen van het huis zijn verbonden met het proces van balanceren tussen 

beschermenn en loslaten. Het idee dat bescherming en geborgenheid de kwaliteiten zijn die 

dee fysieke en sociale omgeving van het huis bieden aan een kinderleven en het idee van de 

verbondenheidd van de beweging tussen uit en thuis met loslaten en beschermen, worden 

verwoordd door Marianne Huizinga: 

/:: Wat vindt u nou de beste plek voor jongeren van veertien/\ïjftien-jaar om op te groeien? Is dat de stad, 
iss dat een groot dorp of een klein dorp op het platteland? 

MSflanneMSflanne Huizinga: Ik denk de beste plek dat is natuurlijk in je eigen huis. Thuis, dat je daar zoveel 
mogelijkk geborgenheid en stuur krijgt zodat je [je] in de maatschappij [kunt redden]. Dat is ons doel. Altij d 
maarr in stapjes. 

Hett stimuleren van activiteiten binnenshuis en het bieden van vrijheid aan jongeren in 

hett huis wordt tevens als territoriale strategie aangewend om gevaren, die er buitenshuis 

zijn,, te weren (Emmelkamp, 2001). Verschillende ouders geven aan dat ze, om aan de 

wensenn van hun kinderen tegemoet te komen maar toch enige controle te behouden, thuis 
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eenn 'jeugdhonk' of 'garagesoos' hebben geopend, zoals Marianne, op het moment dat ze 

merktee dat het niet goed ging met Frederick: 

MarianneMarianne Hulzlnga-. En toen bleek dus dat zij een clubje had waar dus ook eh, ja, softdrugs en alcohol 
gebruiktt werden. (...) Toen ik dat hoorde, toen heb ik hier zo de garage opengegooid en de jeugd zit hier 
nuu regelmatig in de garage. 

Doorr de vrienden en gezamenlijke activiteiten een plek te geven in een aparte ruimte van 

hett huis, wordt als het ware de 'straat' in huis gehaald. Een eigen jeugdhonk, naast de eigen 

kamerr is een vergaande variant. Ook op andere manieren is het bieden van vrijheid 

zichtbaar.. Denk bijvoorbeeld aan de functie van de eigen kamer als ontmoetingsplek en het 

huiss tijdelijk verlaten voor feestjes, zodat de kinderen het huis voor zichzelf hebben. 

Vrijheidd bieden binnenshuis heeft ook bijeffecten. Het in huis halen van vrienden kan door 

ouderss gezien worden als uitholling van de tijd die ze als familie doorbrengen en een 

aantastingg van hun (huiselijke) privacy. Marianne vertelt over het jeugdhonk in de garage: 

MarianneMarianne Hulzlnga: (...) maar aan de andere kant werd het op een gegeven moment ook een belasting. 
Wantt je privacy gaat er wel aan. Je bent constant, heb je hier vreemden over de vloer, 'Mam, mag die 
vanavondd bij ons eten?', 'Ja, hoor is goed'. Dus op een gegeven moment zaten we nooit meer met ons 
vieren,, maar ook altijd vreemden erbij. Dat hebben we allemaal een klein beetje teruggedraaid. Dus dat is 
ookk zo. 

Dee garagesoos is een omgeving waar jongeren in de relatieve nabijheid van ouders met 

anderenn hun eigen gang kunnen gaan. Een bepaalde mate van zeggenschap, harde muziek, 

televisiekijken,, samenzijn, hangen en eventueel roken, elementen die met uitgaan en 

rondhangenn op straat verbonden zijn, horen hier bij. 

Eenn andersoortig voorbeeld dat betrekking heeft op de ruimtelijke dimensie van het 

regulatieregime,, betreft ongewenste activiteiten. Ouders die het vervelend vinden dat hun 

kinderenn roken, zijn geneigd om met territoriale strategieën het probleem 'op te lossen'. 

Roken,, maar ook het nuttigen van alcohol en seksuele contacten, passen niet binnen de 

schatjes-identiteitt van hun opgroeiende kinderen. Vandaar dat een verbod op deze 

activiteitenn of op het ontvangen van vriendjes of vriendinnetjes op de eigen kamer, in huis 

niett zelden voorkomt onder het motto: als het buitenshuis gebeurt, heb ik er tenminste 

geenn weet van. 

Behalvee op de grenzen tussen thuis en buitenshuis kan er gewezen worden op het 

belangg van de grenzen binnenshuis. Een verbod om te roken kan bijvoorbeeld gelden voor 

dee woonkamer, maar roken kan oogluikend toegestaan worden op de eigen kamer, in de 

schuurr of in de garagesoos, zoals in het geval van Marianne en Frederick. Dit is duidelijk 

zichtbaarr bij ouders die het eigenlijk niet goed vinden dat hun kind rookt, maar zélf roken 

enn vanuit die positie een algeheel verbod op de activiteit onrechtvaardig vinden. 

Behalvee dat bepaalde ouders ongewenste, risicovolle activiteiten uit het huis en de 

gemeenschappelijkee ruimtes van het huis weren, worden deze activiteiten een enkele keer 

juistt door ouders gestimuleerd. Hier is de betekenis van het huis als veilige controleerbare 

omgevingg weer zichtbaar. Een aantal ouders gaat bewust niet de risicovolle activiteiten van 

hunn kinderen in huis tegen, zolang ze gedoceerd en onder controle plaatsvinden. Een 

'eerste'' kennismaking met alcohol vindt bijvoorbeeld in gezinsverband plaats. Deze 

strategiee wordt als superieur beschouwd aan het verbieden van het drinken van alcoholische 

dranken.. Deze laatste aanpak zou namelijk het gevolg kunnen hebben dat jongeren, nog 
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niett 'volwassen' en verantwoordelijk genoeg, zonder toezicht zich te buiten gaan aan 
alcoholl  (of drugs). Kinderen thuis op de gevaren wijzen die verbonden zijn aan het nuttigen 
vann alcohol of softdrugs is een bewuste voorbereiding op het loslaten. Het kan omschreven 
wordenn als opvoeden én loslaten. In andere gevallen past de strategie binnen het idee van 
vrijheidd bieden binnenshuis, zodat de aantrekkingskracht van risico's buitenshuis voor 
jongerenn afneemt (zie ook hoofdstuk 9). 

Dee locatie ten slotte is mede bepalend voor de manier waarop vrijetijdsactiviteiten door 
ouderss worden gewaardeerd en gereguleerd. Ten aanzien van activiteiten in de woonkamer 
zijnn er meer regels dan ten aanzien van activiteiten in de eigen kamer. De eigen kamer 
wordtt door ouders gezien als privé-plek van de jongeren zelf: 

R:R: Ja, dat is privé, dat is haar eigen plek. En daar valt alles onder. Ik kan daar nooit ongevraagd, kan ik daar 
dingenn doen. (Moeder van meisje, hogere sociale klasse, Binnenstad). 

Ouderss geven aan niet precies te weten wat hun zoon of dochter doet als hij of zij op de 
eigenn kamer is. De privé-sfeer, die verbonden is met de eigen kamer van het kind, wordt 
echterr tegelijkertijd in andere tekstfragmenten aangetast. Verschillende ouders geven 
bijvoorbeeldd aan er voortdurend op te wijzen dat de kamer moet worden opgeruimd. In 
anderee gevallen maken ouder zelf de kamers schoon of halen het vuile wasgoed van de 
kamer.. In deze zin reguleren ouders ook de gepercipieerde privacy en zelfstandige 
bewegingsvrijheidd in de 'eigen' kamer van jongeren. 

REGULATIEE DOOR MIDDEL VAN SOORT ACTIVITEIT 

Veell  ouders hechten belang aan de aard van de activiteiten die jongeren ondernemen. Het 
soortsoort activiteit vormt het tweede onderdeel van het regulatieregime. Er kan gewezen 
wordenn op de grenzen die worden gesteld aan het kijken van bepaalde 
televisieprogramma'ss en videofilms of het bezoeken van internetsites197. 

Televisiekijkenn wordt door een grote groep ouders niet gewaardeerd. Soms wordt 
expliciett opgemerkt in het gesprek dat er beperkt televisie mag worden gekeken. Aan de 
soortt activiteit zit ook de duur van de activiteit gekoppeld. Vooral een lange tijd voor de 
televisiee doorbrengen stelt men niet op prijs. Daar zit onder andere het idee achter dat ook 
'vrije'' tijd leertijd moet zijn. In andere gevallen is het niet toegestaan om naar een bepaald 
soortt programma's te kijken. Dit heeft meer te maken met veiligheidsoverwegingen, 
bijvoorbeeldd als het om programma's gaat waarin veel geweld en/of seks voorkomen. In 
anderee gevallen ligt het meer impliciet in de tekst verscholen: 

R:R: En hij hangt ook wel eens eventjes als hij direct uit school komt, we drinken toch wel altijd thee, en dan 
hangtt hij soms wel eventjes voor tekenfilmpjes, maar hij gaat toch altijd wel gauw wat doen. (Moeder van 
jongen,, hogere sociaal-economische status, Binnenstad) 

Doorr middel van verkleinwoorden en woorden als "soms" en "wel eens" beschrijft de 

moederr het televisie kijken van haar zoon. Ook de toevoeging 'tekenfilmpjes' maakt het tot 

eenn 'onschuldige' bezigheid. Ten slotte duidt het woordje 'maar' aan dat de respondent het 

Inn het algemeen kan erop worden gewezen dat voor bepaalde films het advies wordt uitgebracht niet te 
kijkenn als je jonger bent dan zestien jaar. In de Verenigde Staten staat ook op bepaalde compact discs een advies 
aann ouders - parental advisory explicit lyrics - - afgedrukt dat de cd. 's niet geschikt geacht worden voor het oor 
vann de minderjarige. 
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televisiekijkenn op zich eigenlijk niet een goede bezigheid vindt in tegenstelling tot 'iets 

doen'. . 

REGULATIEE DOOR MIDDEL VAN SOCIALE CONTACTEN 
Eenn derde dimensie die binnen het regulatieregime onderscheiden kan worden is met wie de 
activiteitenn ondernomen worden. Differentiatie die ouders aanbrengen in de vrienden en 
soortt vriendschappen beïnvloeden het tijdruimtelijk handelen van jongeren. Door 
bijvoorbeeldd duidelijk te maken dat bepaalde vrienden niet gewenst zijn, wordt het 
tijdruimtelijkk handelen begrensd, In het geval van risicovolle vrienden van wie het idee 
bestaatt dat ze zich inlaten met risicovolle activiteiten, hopen ouders op deze manier het 
contactt te verminderen of te verbreken en de veiligheid (ook buitenshuis) te waarborgen. 
Eenn aantal ouders geeft verder expliciet aan de vrienden van hun kinderen 'te keuren'. 
Vriendenn moeten voorgesteld worden aan de ouders en kinderen mogen pas bij vrienden 
thuiss op bezoek komen als de ouders nader kennis hebben gemaakt. 

REGULATIEE DOOR MIDDEL VAN TIJD 
Tijd,Tijd, is als vierde dimensie in de regulatiestrategieën van ouders aanwezig. Het gaat dan 
zowell  om de duur van vrijetijdsactiviteiten die ouders controleren, als het tijdstip waarop 
eenn activiteit plaatsvindt. Het eerste is goed zichtbaar in de grenzen die aan het 
televisiekijkenn worden gesteld. Ook het tijdstip functioneert als middel om het kijken naar 
ongewenstee onveilige programma's te voorkomen. Het tijdstip speelt ook op een andere 
manierr een rol. Activiteiten worden bepaald door regels die verschillen al naargelang het 
weekendd is of een doordeweekse dag. Het tijdstip van thuiskomen en het tijdstip van naar 
bedd gaan, zijn waarschijnlijk de grenzen die het meest in het oog springen (en waarover 
vaakk discussie is). Een grote groep stelt de tijden in overleg met de kinderen vast — daarbij 
specifiekee omstandigheden in overweging nemend. Dit betreft zowel doordeweekse dagen 
alss het weekend en wordt door zowel ouders als jongeren aangegeven. 

REGULATIEE DOOR HULPMIDDEL 
Overr een vijfde dimensie van het regulatieregime, hulpmiddel, valt in de context van de 
omgevingg van het huis weinig te zeggen. De sleutel, die jongeren hebben van hun eigen 
huis,, maakt het mogelijk dat ze altijd het huis in kunnen. In die zin draagt het hebben van 
eenn eigen sleutel volgens enkele ouders bij aan de veiligheid van jongeren buitenshuis. Het 
veiligg thuiskomen wordt ook bevorderd door de maatregel die een binnenstadsmoeder van 
eenn beschermde heeft getroffen. Als haar dochter 's avonds uitgaat, wat op het moment 
vann het interview nauwelijks voorkomt, zorgt ze dat er geld onder de deurmat ligt. Dit 
geldd maakt het voor haar dochter mogelijk om in geval van nood een taxi te nemen. 

6.55 Strij d om de ruimt e in huis 
Jongerenn spelen dagelijks een actieve rol in de creatie van eigen tijd en ruimte ten opzichte 

vann familietijd of huishoudelijke klussen door het betwisten van huisregels, het aftasten van 

dee grenzen van tijd en ruimte. Bij de tijdsbesteding thuis vinden ouders dat enige supervisie 

vereistt is over de wijze waarop jongeren tijd indelen en waar jongeren tijd doorbrengen. 

Enerzijdss is het huis, zoals uit dit hoofdstuk blijkt , een plaats waar ouders toezicht houden 
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opp het tijdruimtelijk handelen van hun kinderen, anderzijds is het een plaats waar kinderen 

hunn eigen plaatsen markeren en een eigen tijdsindeling maken. Toch blijven de 

vrijetijdswensenn en de dagelijkse handelingen van jongeren op deze manier subject van 

ouderlijkk gezag. Geconcludeerd kan worden dat 'leeftijd' een belangrijk element is in de 

onderhandelingenn over tijdsindeling en ruimtegebruik (vgl. Christiansen et al., 2000). 

Inn deze paragraaf wil ik de blik richten op de onderlinge machtsverhouding, de manier 

waaropp macht uitgedrukt is in familie-interacties en zijn weerslag vindt in verschillende 

ruimtenn van het huis. De ruimtelijkheid kan bovendien op zijn beurt invloed hebben op de 

interacties.. Kinderen kunnen bijvoorbeeld het regime als onderdrukkend ervaren omdat 

hunn ruimtegebruik door hun ouders streng gecontroleerd wordt. Ook kan het gebrek aan 

ruimtee in huis de mogelijkheden voor privacy voor zowel ouders als kinderen verkleinen. 

Err zal in deze laatste paragraaf stil worden gestaan bij wat Sibley de familie als 'locus of 

powerr relations' noemt (1995, p. 130). 

6.5.11 Afsprake n en conflicte n 
Inn de voorgaande paragrafen is stilgestaan bij de verbeelding van het huis door zowel ouders 

alss kinderen als voornamelijk een alledaags, gewoon en veilig vrijetijdsdomein. De beelden 

vann jongeren en ouders zijn af en toe conflicterend. Zelfs in de meest aardige 

beschrijvingenn van het huis en de relaties tussen jongeren en ouders onderling komen deze 

conflicterendee beelden tot uitdrukking in discussies over bedtijd of tijd van thuiskomen198. 

Inn bijna alle gezinnen wordt gesproken over tijd van tiiuiskomen of tijd van slapen gaan. 

Meerr dan eenderde van de jongeren en van de ouders geeft aan soms tot heel vaak 

conflictenn te hebben over de tijd van thuiskomen of bedtijd (zie tabel 6.2). Een mooi 

voorbeeldd is een fragment uit een gesprek tussen Frederick en Marianne Huizinga. 

Frederickk wil nadat het interview is afgelopen nog even naar buiten en zegt tegen haar 

moederr dat ze nog even weggaat: 

Mar/anflG:: Nee, want ji j gaat naar school morgen. 

Frederlek:Frederlek: Ja, maar het is bijna . .. [weekend] 

Marianne:Marianne: Halftien hoor ji j in bed te liggen. 

Frederiek:Frederiek: ... maar ji j zegt . .. 

Marianne:Marianne: Negen uur! 

Frederiek:Frederiek: Kwart over negen! 

Marianne:Marianne: Je hoort het wel hè?! 

Frederiek:Frederiek: Nee. . .. Ik ga om negen uur weg! 

Marianne:Marianne: Oké [Lachend]. 

Frederiek:Frederiek: Doei. 

Marianne:Marianne: Doei. 

VERSCHILLENN TUSSEN GEZINNEN 

Inn de interactie tussen Marianne en Frederiek zijn karakteristieken van het 
onderhandelingshuishoudenn aanwezig. Deze manier van communiceren komt in een groot 

Dezee alledaagse twisten verwijzen naar het dominante beeld van jeugd als fase van ontwikkeling en 
socialisatie,, waarin ze leren verantwoordelijkheid te nemen. 
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aantall  gezinnen voor, maar is niet de enige. Om dit te verduidelijken, vergelijken we dit 

fragmentfragment met een gelijksoortige situatie in een ander gezin. De heer Bakker en Danny 

vormenn samen een gezin in de Oosterparkwijk. Danny kan getypeerd worden als stapper. 

Inn dit gezin is eerder sprake van een 'afwezige opvoeding', dan van een vorm van 

onderhandelingshuishouden.. Nadat het interview met zoon Danny is beëindigd, kondigt 

Dannyy zijn vader aan dat hij weggaat. De vader hoort dit en volstaat met een 'ja'. Verder 

meldtt Danny voordat hij de deur achter zich dicht trekt, dat hij die avond niet mee-eet. 

Hett is vrijdagmiddag en het is duidelijk dat Danny op vrijdagavond uitgaat, zoals hij 

gewendd is. De tijd van thuiskomen 's nachts is in dit gezin klaarblijkelijk geen onderwerp 

vann discussie. Zoals ook uit ander onderzoek blijkt , hangen deze verschillen in 

opvoedstijlenn samen met onder meer de sociaal-economische status van het gezin en de 

seksee van de ouders en kinderen (zie hoofdstuk 3). 

Dezee verschillen tussen gezinnen komen verder goed tot uitdrukking in de afspraken 

diee onderling zijn gemaakt over huishoudelijke taken, het maken van huiswerk, 

televisiekijkenn en het opruimen van de eigen kamer. In sommige gezinnen zijn deze 

afsprakenn vanzelfsprekend en volgen bij het niet houden aan de afspraken sancties. In 

anderee gezinnen is dit niet het geval. Ferrie behoort tot het eerste type waarin huisregels 

zijnn opgesteld: "ik weet de regels zeg maar, die hier in huis gelden". Je zou kunnen zeggen dat 

zijnn ouders een autoritair-autocratische communicatiestijl hanteren. Met name voor 

meidenn gelden vaste afspraken wat betreft hun rol in huishouding. Bij jongens zijn deze 

afsprakenn en regels minder duidelijk of niet gemaakt: 

R:R: Ha, ja, dat doet ie eigenlijk nooit [afwas en andere huishoudelijke klussen]. Ja, als ik het vraag en er op 
sta.. Maar, komt wel eerder altijd thuis. Ja, dat is mijn eigen schuld denk ik. Door gewoon, niet vaak 
genoeg,, duidelijk genoeg afspraken over gemaakt. Hij helpt wel eens, als hij ziet dat ik ehm, nou ... hij is 
ookk wel heel lui. Hij zou niet spontaan gaan afwassen. Nee, [lachend], dan is er altijd iets, dan denk ik 'wat 
zall  die nou van mij moeten'. (Moeder van jongen, hogere sociale klasse, De Wijert-Zuid). 

CONFLICTENN OVER VEILIGE VRIJE TIJD ZIJN NIET HET BELANGRIJKSTE 

Veiligheidd gekoppeld aan speelruimte in de vrije tijd is in gezinnen onderwerp van 
discussie.. 'Echte' conflicten tussen ouders en kinderen gaan echter vaak over huiswerk, 
huishoudelijkee taken of het gedrag thuis (zie ook tabel 6.2 en 6.3). Discussie over 
veiligheid,, verweven met beslissingen aangaande de naschoolse tijdsbesteding, is een 
minderr prominente oorzaak van ruzies. Dit is zeker het geval waar de naschoolse 
tijdsbestedingg thuis plaatsvindt. 

Well  merk ik hier op dat jongeren vaker dan hun ouders aangeven dat er onenigheid is 
overr dingen die ze in hun vrije tijd zouden willen doen (zie tabel 6.2). Nog geen eenderde 
vann de jongeren zegt nooit conflicten te hebben over 'het doen van bepaalde dingen in de 
vrij ee tijd'. Een kleine vijfti g procent van de ouders geeft dit aan. De discrepantie in de 
verbeeldingg komt in de verhalen van zoon Ferrie en vader Ger Woldring over het issue 
'tij dd van weggaan en thuiskomen' goed tot uitdrukking: 

GerGer WoldHng: Daarbij komt dat ie waarschijnlijk toch graag thuis is, dus. 

Fewte:: Als zij niet zulke goede argumenten hebben om mij thuis te houden. Dan lukt het meestal wel [om 
mijnn ouders te beïnvloeden). 
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Tabell  6.2 De mening van ouders en kinderen over conflicten in het gezin, "hoe vaak heb jij/heeft u 
eenn conflict over..." (N=489/N=240) 

Tijdd van thuiskomen en 
bedtijd d 

Ouder r 
Kind d 

Doenn van bepaalde dingen Ouder 
inn de vrije tijd 
Bezoekenn van bepaalde 
plaatsen n 
Roken,, drinken van 
alcohol l 
Jee vriendenkring 

Kind d 
Ouder r 
Kind d 
Ouder r 
Kind d 
Ouder r 
Kind d 

N N 
69 9 

129 9 
112 2 
150 0 
147 7 
256 6 
189 9 
285 5 
170 0 
332 2 

Nooit t 

% % 
29 9 

26,5 5 
47 7 
31 1 
61 1 
53 3 
78 8 
59 9 
71 1 
68 8 

Heell af en 
toe e 

N N 
85 5 

176 6 
67 7 

149 9 
63 3 

142 2 
27 7 

114 4 
51 1 
94 4 

% % 
35 5 
36 6 
28 8 
31 1 
26 6 
29 9 
11 1 
24 4 
21 1 
19 9 

N N 
70 0 

126 6 
49 9 

135 5 
30 0 
63 3 
19 9 
55 5 
17 7 
43 3 

ëoms s 

% % 
29 9 
26 6 
21 1 
28 8 

12,5 5 
13 3 
8 8 

11 1 
7 7 
9 9 

N N 
ie e 
40 0 

7 7 
44 4 

1 1 
18 8 
6 6 

15 5 
1 1 

11 1 

Vaak k 

k k 
f f 

8,2 2 
3 3 
9 9 
0 0 
4 4 

2,5 5 
3 3 
0 0 
2 2 

Meel l 

N N 
. . 

16 6 
2 2 
9 9 
. . 

8 8 
. . 

12 2 
1 1 
6 6 

vaak k 

% % 
3 3 
1 1 
2 2 
. . 

2 2 
. . 

2,5 5 
0 0 
1 1 

N N 
?4o o 
487 7 
237 7 
487 7 
240 0 
487 7 
241 1 
481 1 
240 0 
486 6 

rotaal l 

% % 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 

Tabell  6.3 De mening van ouders over conflicten in het gezin, "hoe vaak heeft u een conflict over..." 
<N=240) ) 

Nooit t 

5T T 

Heell af en 
toe e 

Soms s Vaakk Heel vaak Totaal l 

Hett maken van huiswerk Ouder 74" 3"ï~ 
Huisregels,, huishoudelijk Ouder 27 11 
werk,, taakverdeling 
Uiterlijkk (haar, kleding) Ouder 153 63,5 
Geldbestedingg Ouder 123 51 
Partnerkeuze,, seksualiteit Ouder 215 91,5 
Gedragg thuis Ouder 36 15 

TT T N N % % TT T % % NN % 
24ÖÖ 1ÓÓ 
2388 100 

2411 100 
2400 100 
2355 100 
2399 100 

788 32,5 55" 
71 1 

55 5 
72 2 
12 2 
85 5 

300 103 

23 3 
30 0 

5 5 
36 6 

28 8 
35 5 

7 7 
98 8 

43 3 

12 2 
15 5 
3 3 

41 1 

TT T 
33 3 

5 5 
8 8 
1 1 

14 4 

14 4 

2 2 
3 3 
O O 
6 6 2,5 5 

Overigenss verschilt de mate waarin er binnen gezinnen sprake is van conflicten over het 

invullenn van de vrije tijd en/of het bezoeken van bepaalde plaatsen tussen jongens en 

meidenn en naar de sociaal-economische achtergrond van het gezin, zo blijk t uit de enquête. 

Meidenn geven significant vaker aan dat ze met hun ouders verschillen van mening dan 

jongens;; jongeren met een lagere klasse achtergrond geven vaker aan dat er sprake is van 

conflict.. Er zijn geen opvallende verschillen zichtbaar tussen de woonmilieus. 

DEE RUIMTELIJKE CONTEXT VAN COMMUNICATIE 
Hett huis en de afzonderlijke ruimtes in het huis spelen een bijzondere rol in deze interactie 
tussenn ouders en kinderen. De toegang tot verschillende kamers maakt het bijvoorbeeld 
mogelijkk dat mensen op een bepaalde manier met elkaar omgaan, en dat de privacy van de 
individuelee gezinsleden gerespecteerd kan worden: 

R:R: (...) we merken nu zelfs, ik zeg, misschien, hè, dat hebben wij sterker dan andere mensen. Of dat goed 
iss of verkeerd is, weet ik niet. We vinden het in ieder geval zelf prettig, dat als [we] het weekend hier soms 
inn huis zijn een middag, dat dan ieder op zijn eigen plek zit. En dat kan, nou laatst ontdekte we dat we vier 
uurr lang elkaar niet gezien hadden, en we waren in een huis. Dat begint dus nu te komen. Ja, wij vinden 
datt zelf gewoon prettig, en ehm, zo zitten we in elkaar. Andere vinden dat vreselijk en slecht dat ze dat 
zien.. Dat zijn ook verschillen. (Moeder van meisje, hogere sociale klasse, Binnenstad) 

Ookk op andere manieren is de ruimtelijke context van belang in de interacties tussen 
ouderss en jongeren. In de volgende citaten wordt duidelijk hoe in conflictsituaties plaats 
strategischh wordt ingezet om aan de situatie het hoofd te bieden: 

Rl:Rl: Nou, dan gaat het hard om hard. En meestal stuur ik haar dan naar boven, 'koel wat af en kom straks 
maarr weer eens naar beneden'. (Moeder van meisje, middenklasse, Leek) 

12:12: Wat doe je als je boos bent? 

R2:R2: Een beetje schelden en dan ga ik naar boven. Daar blijf ik een tijdje. (Jongen, middenklasse, Leek) 
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R3:R3: Hij is heel erg makkelijk. Als hij boos is dan is het ook zo weer goed. Hij gaat naar boven en vijf 
minutenn later stapt ie weer naar beneden. Ja, dat hoor je ook wel anders (Vader van jongen, middenklasse, 
Leek). . 

R4-.R4-. Ik heb heel vaak, met mijn moeder dat gaat altijd nog wel. Maar mijn vader gaat zich er altijd mee 
bemoeienn en dan is het echt mis. Want dat, daar kan ik zó boos op worden. Jongen! Dan ga ik écht, dan ga 
ikk helemaal flippen gewoon. Dan ga ik naar mijn kamer en dan kom ik op mijn kamer en dan smijt ik de 
deurr dicht, dan ben ik echt helemaal chagrijnig. Dan hoefje ook niet aan te komen van 'blablablablabla', 
dann hoefje echt maar het minste te zeggen en dan krijg je echt gigantische ruzie. (Jongen, hogere sociale 
klasse,, De Wijert-Zuid). 

RS:RS: Ja, ik mag heel vaak niet weg. Naar buiten ofzo. Door de weeks, dat is omdat ik naar school moet. Dat 
will  ik dus wel. Dan ga ik naar mijn kamer en dan zet ik keihard de muziek aan. (Meisje, lagere sociale 
klasse,, Leek). 

Dee eigen kamer wordt in deze fragmenten waarin sprake is van onenigheid tussen ouders 
enn kinderen of als toevluchtsoord gezien of als strafkamer gebruikt. Het risico van 
kamerarrest,, maar ook van huisarrest, worden door verschillende ouders als strategie 
gebruiktt om hun kinderen te straffen als ze zich niet aan gemaakte afspraken hebben 
gehouden.. Vaak betreft dit zaken die zich buitenshuis hebben afgespeeld, als te laat 
thuiskomen. . 

Dee laatste twee citaten laten onmacht zien, maar ook dat jongeren speelruimte creëren 
waarbinnenn ze hun ouders kunnen beïnvloeden om zodoende het laatste woord te hebben. 
Hierr proberen zij bijvoorbeeld hun ouders te irriteren door geluid: met de deur smijten en 
dee muziek keihard aanzetten. In de volgende paragraaf zal meer aandacht zijn voor de 
balanss tussen de controlerende ouder en het kind als zelfstandige actor. 

6.5.22 De eigen kamer als zone van vrijheid ? 
Hett controlerende oog van de ouder is in een groot aantal gezinnen aanwezig. Zoals uit de 
verhalenn van de ouders en de kinderen blijkt, is de zelfstandige bewegingsvrijheid 
gelimiteerd.. Ook in het geval van de eigen kamer zijn de grenzen feitelijk transparant. Het 
zijnn uiteindelijk vaak de ouders die bepalen wat ouderruimten en oudertijden zijn en wat 
kinderruimtenn en kindertijden zijn. 

Alss er echter iets spreekt uit de hierboven aangehaalde verhalen van zowel ouders als 
kinderen,, is het de invloed en de eigen zeggingskracht die kinderen hebben. Jongeren 
ontwikkelenn allerhande strategieën om hun bewegingsvrijheid te verruimen, ook 
buitenshuis.. Het domein van het huis wordt hier op strategische wijze ingezet. Jongeren 
proberenn bijvoorbeeld door het tonen van zelfstandigheid en volwassenheid binnenshuis 
hunn zelfstandige bewegingsvrijheid buitenshuis (en niet te vergeten de zelfstandige 
bewegingg tussen in huis en buiten huis, bijvoorbeeld zonder vragen in- en uitlopen) te 
verruimen: : 

/:: En stel als je iets wil t en je mag het niet, wat doe je dan om dat dan toch voor elkaar te krijgen? 

Ferrle.Ferrle. Zeuren en argumenten geven dat het wel kan en zo. 'En als het mag dan doe ik dat en dat en dat'. 
[Ferriee tegen zijn ouders]. 

I:I:  Wat doe je dan bijvoorbeeld? 

Ferrie:Ferrie: Afwassen, want dat doe ik ook niet zo vaak. Ja, vroeg naar bed gaan de dagen daarna. Dat soort 
dingen. . 
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Daarnaastt wordt flexibilisering van tijd en ruimte als strategie ingezet ter vergroting 

vann de zelfstandigheid. Jongeren springen flexibel met tijd en ruimte in huis om door 

bijvoorbeeld,, zoals Ferrie, de grenzen van het naar bed gaan op te rekken door nog stiekem 

eenn tijdje dingen voor zichzelf te doen op de eigen kamer. De constructie van het huis als 

veiligee gewone plaats wordt hierdoor twijfelachtig. Denk bijvoorbeeld aan sigaretjes roken 

opp de eigen kamer of het ombouwen van de woonkamer tot disco als de ouders niet thuis 

zijn. . 

6.66 Besluit 
Niett alleen voor binnenjongeren is het huis een belangrijk domein in de naschoolse 

tijdsbesteding.. Voor alle jongeren is het huis een vaste alledaagse plek. Vanuit het 

theoretischh denken over plaats en identiteit, het idee van beweging en de daarmee 

verbondenn kritiek op vastomlijnde identiteiten in relatie tot specifieke omgevingen, is de 

betekeniss van het concept 'huis/thuis' kritisch bekeken. Naast een ruimtelijk concept is het 

huiss in de vorm van een diuis een sociaal en symbolisch concept. Als sociaal en symbolisch 

conceptt is het niet eenduidig of uitsluitend gelijk te stellen aan de ruimtelijke omgeving van 

hett huis. De grenzen en beweging van jongeren (en ouders) tussen binnenshuis en 

buitenshuiss zijn belangrijk voor de ervaring van tijd thuis en daarmee van veiligheid en 

avontuur. . 

Familietijd,, persoonÜjke sfeer, controle en veiligheid zijn concepten die zowel in de 

verhalenn van jongeren als in die van ouders verbonden worden met het huis. Er is echter 

tevenss duidelijk geworden dat deze concepten een wisselende betekenis hebben. Ten 

eerstee is het belangrijk zich te realiseren wie, wat, op welke manier en waarom vertelt. De 

verbeeldingg van jongeren en ouders, van ontevreden uit-en-thuizers en beschermden en 

vann meer autoritaire- en meer onderhandelingsgerichte huishoudens lopen uiteen. Ten 

tweedee is aangetoond dat tijds- en territoriale strategieën de huisidentiteiten betwisten. Zo 

kann alledaagse tijd en ruimte op het moment dat de ouders niet thuis zijn veranderen in 

avontuurlijkee tijd en ruimte. Met name de eigen kamer kan zo, tenminste op bepaalde 

tijdstippen,, fungeren als zone van vrijheid, wat in veel literatuur slechts gekoppeld is aan 

hett openbare domein (zie hoofdstuk 3). Jongeren spelen hierin een actieve rol. 

Ouderss hebben een rol in de bepaling van de grenzen van het tijdruimtelijk handelen 

vann jongeren en beïnvloeden daarmee de grenzen van de eigen tijd en ruimte van jongeren 

inn het huis. Vooral in de profielen van uit-en-thuizers en beschermden is sprake van 

regulatiee van ouderlijke zijde. De ontevreden uit-en-thuizers, zoals Naomi, vormen 

hierdoorr een subprofiel binnen de grote groep uit-en-muizers. Tijdsbesteding thuis wordt 

inn de verhalen van ouders indirect gekoppeld aan veiligheid. Deze koppeling komt tot stand 

doorr het huis af te zetten tegen niet-huis: doordat tijd besteed buitenshuis geassocieerd 

wordtt met onzekerheid. In deze zin is de representatie van 'het veilige huis' tegelijk 

verbondenn met de betekenis van leeftijd en Apollinische en Dionysische jeugdidentiteiten. 
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