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8. . Dee straat 
Publiekk domein, onder elkaar zijn, tussen- en bewegingsruimte 

8.11 Inleiding 
Inn dit hoofdstuk staat 'de straat' als alledaagse plaats in het vrijetijdsleven van jongeren 

centraal.. Het begrip 'straat' wordt als metafoor gebruikt voor alle publieke plaatsen 

buitenshuiss die openbaar — 'vrij ' toegankelijk — zijn. 

Inn hoofdstuk 3 is op basis van de wetenschappelijke literatuur het beeld geschetst van de 

straatt als een in potentie gevaarlijke plaats voor kinderen. Enerzijds bestaat er het beeld van 

openbaree ruimte als gevaarlijk voor (jonge) kinderen, anderzijds worden jongeren gezien 

alss oorzaak van het gevaar op straat. Deze negatieve beelden zijn echter overwegend 

gebaseerdd op een 'volwassenen'-discours. Nederlands onderzoek naar de positie en de 

betekeniss van de straat in het sociaalruimtelijk netwerk van jongeren is schaars. Hier zal ik 

dee betekenis van openbare ruimte voor veertien- en vijftienjarigen in relatie tot de 

conceptenn 'veiligheid' en 'avontuur' verkennen. 

Inn hoofdstuk 2 heb ik beschreven dat plaatsidentiteiten meervoudig en flexibel zijn. 

Ouderss en kinderen kunnen de openbare ruimte op verschillende manieren ervaren. Maar 

ookk in de positie en de betekenis van de straat in de sociaalruimtelijke netwerken van 

jongerenn onderling bestaan grote verschillen. In dit hoofdstuk zal de heterogeniteit van het 

handelenn aan de hand van sekse-, sociaal-economische en woonmilieuverschillen 

verduidelijktt worden. 
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Dee aandacht zal ten eerste uitgaan naar het gebruik en de betekenis van de straat voor 

informelee activiteiten — vaak getypeerd als niets doen, hangen of chillen. Activiteiten die 

doorr jongeren bij uitstek als horend bij de vrije tijd worden ervaren (McMeeking & 

Purkayastha,, 1995). Juist deze activiteiten dragen ertoe bij dat mensen jongeren op straat 

alss onveilige factor zien. 

Tenn tweede is er aandacht voor het gebruik van de eigen buurt versus plaatsen elders, 

zoalss de binnenstad. Waar de eigen buurt geassocieerd wordt met begrippen als nabijheid, 

persoonlijk,, toezicht, veiligheid en 'backstage', wordt het stadscentrum geassocieerd met 

diversiteit,, anonimiteit, vreemden, avontuur en 'on-stage' (Goffman, 1963; Lieberg, 

1997).. De sociaal-economische en culturele ontwikkeling van een netwerksamenleving en 

dee geografische ontwikkeling van een stedelijk veld doen echter vermoeden dat deze 

geschetstee tegenstelling, waarin de klassieke buurt-binnenstad- publiek-privé- en de stad-

landdichotomieënn besloten liggen, bijstelling verdient (zie bijv. Asbeek Brusse, et al., 

2002;; Hajer & Reijndorp, 2001). 

Inn hoeverre de straat een alledaagse plaats is in het sociaalruimtelijk netwerk van jongeren 

wordtt in paragraaf 8.2. geduid. Vervolgens wordt de betekenis van de straat als veilige 

versuss niet-veilige en avontuurlijke versus niet-avontuurlijke plaats voor jongeren 

uitgedieptt (par. 8.3). Dan verschuift het gezichtspunt van de kinderen naar de ouders en 

wordtt de straat in de verbeelding van de ouders beschouwd (par. 8.4). In paragraaf 8.5. 

wordenn de verhalen van jongeren en van de ouders met elkaar geconfronteerd om 

vervolgenss in te gaan op de positie en de betekenis van de straat in het sociaalruimtelijk 

netwerkk van jongeren als proces. Er wordt duidelijk dat op talloze manieren en momenten 

onderhandelingenn plaatsvinden tussen jongeren en ouders die de toegang tot de straat te 

bepalen.. Paragraaf 8.6 bevat ten slotte een aantal conclusies. 

8.22 De straat als alledaagse plaats 
Dee straat staat zoals gezegd voor openbare, 'vrij toegankelijke' ruimte buitenshuis. Met 

'vrijj  toegankelijk' bedoel ik dat de plaatsen zonder lidmaatschap en toegangsgeld 

bereikbaarr zijn en niet op basis van wettelijke leeftijdsgrenzen verboden zijn voor tieners. 

Di tt zijn onder meer straten, stoepen, pleinen, speelplaatsen, parken, winkel- en 

natuurgebieden.. Het containerbegrip bevat plaatsen in het leven van jongeren die zowel als 

verplaatsingsruimtee als activiteitenruimte kunnen functioneren. 

8.2.11 Pleiner s én.. . 
Jongerenn gebruiken de straat iedere dag als verplaatsingsruimte. Bijna alle jongeren fietsen 

mett of zonder vrienden van huis naar school, naar de vrijetijdsclubs, naar vrienden en 

vriendinnen,, en weer terug naar huis (zie hoofdstuk 7). Zij doen dit zowel overdag als 's 

avonds.. Afgezien van de functie van de straat als verplaatsingsruimte gebruiken jongeren de 

straatt als activiteitenruimte. Samenkomen met vrienden, voetballen, skaten, paardrijden en 

winkelenn zijn veelgenoemde activiteiten in de openbare ruimte. 

Dee enquêteresultaten laten echter zien dat de straat voor minder jongeren als 

ontmoetingsplekk functioneert dan als verplaatsingsruimte.. De straat, een park of veldje zijn 
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voorr ongeveer eenderde van de jongeren plekken om vrienden te ontmoeten. Andere 

domeinen,, zoals de eigen kamer en de vrijetijdsclub, worden door een grotere groep 

jongerenn gebruikt om vrienden te ontmoeten (zie hoofdstuk S, 6 en 7). Niet alle 

activiteitenn houden het samenzijn met leeftijdgenoten, daarom is tevens gevraagd naar 

belangrijkee plekken in de buurt. In hoofdstuk 5 is al gezegd dat er voor zestig procent van 

dee jongeren plekken in de buurt zijn — met name straten en parkjes — waar men vaker dan 

éénn keer per week komt. 

Dee oriëntatie op de straat in het sociaalruimtelijk netwerk van jongeren laat verschillen 

zien.. Zoals in hoofdstuk 5 is betoogd, zijn het met name de pleiners en uit-en-thuizers die 

inn hun naschoolse tijdsbesteding gericht zijn op de straat. Terwijl het profiel van pleiners 

overwegendd informele tijdsbesteding op straat omvat, is het profiel van uit-en-thuizers 

divers.. Een onderscheidend kenmerk in het gebruik van de straat door pleiners en door uit-

en-thuizerss is bovendien de gerichtheid op de eigen buurt. 

Pleinerss spenderen relatief veel naschoolse tijd met vrienden gecentreerd rond een 

aantall  plaatsen in de eigen buurt. Uit-en-thuizers gebruiken meer plaatsen buiten de eigen 

buurt.. Mede op basis van de buurtgerichtheid zijn jongens uit de lagere sociale klasse uit de 

Oosterparkwijkk omschreven als pleiners. Jongens uit de lagere sociale klasse uit de 

plattelandsdorpenn en uit Leek zijn vaker omschreven als uit-en-thuizers. Zij gebruiken de 

openbaree ruimte eveneens intensief, maar deze beperkt zich niet tot de directe omgeving 

vann hun woning. In het gedrag van de jongeren dat met behulp van de overige profielen 

getypeerdd is, neemt de straat als activiteitenruimte geen prominente plaats in. Verder is de 

openbaree ruimte als activiteitenruimte belangrijker voor jongens dan voor meiden en voor 

jongerenn met een lagere sociaal-economische status dan voor jongeren met een (hogere) 

middenklassenachtergrond. . 

Ikk wil niet betogen dat de straat uitsluitend het domein van jongens is en slechts 

gebruiktt wordt door jongeren uit de lagere sociale milieus. Wel is duidelijk dat de 

resultatenn van buitenlands onderzoek (Lieberg, 1997; Matthews et al., 2000a), waaruit 

blijk tt dat meiden de straat overnemen, in dit onderzoek niet worden bevestigd. 

8.2.22 De straa t en het woonmllle u 
Dee mogelijkheden die jongeren hebben om hun naschoolse tijd in de openbare ruimte 

buitenshuiss te besteden verschilt per woonmilieu. Het meest in het oogspringend zijn de 

ruimtee en de rust die de dorpen typeren. Jongeren verzamelen zich 's avonds op vaste 

plekkenn in het dorp. Een centrale plek bij de kerk is een van de vaste ontmoetingsplekken. 

Inn een ander dorp fungeert juist een afgelegen bruggetje buiten het dorp als trefpunt. 

Specialee jeugddomeinen zoals speelplaatsen en skatevoorzieningen zijn op het platteland 

nauwelijkss aanwezig. 

Dee plattelandssuburb Leek wordt gekenmerkt door een hogere bebouwingsgraad dan 

hett platteland. Binnen de bebouwde kom is een aantal pleinen, open ruimtes en veldjes. 

Eenn aantal plekken is bekend en berucht omdat jongeren er bijeenkomen. Deze plekken 

wisselenn echter zo nu en dan. Soms is een wisseling het gevolg van ingrijpen door de 

politie.. De woonfunctie is, het centrale winkelhart uitgezonderd, overal in Leek dominant. 
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Ditt laatste kenmerk is ook van toepassing op de buitenwijk De Wijert-Zuid. De 

ruimtelijkee structuur van de wijk is echter op een aantal punten duidelijk anders dan in 

Leek.. Rond een groot centraal park zijn woonerven gegroepeerd. Deze woonerven 

wordenn ontsloten door een ringweg, die De Wijert-Zuid duidelijk van zijn omgeving 

scheidt. . 

Inn de binnenstad van Groningen is de bebouwingsdichtheid hoog. De woningen 

bevindenn zich direct aan de stoep. Langs de stoep staan veel auto's geparkeerd. De stoepen 

zijnn niet uitzonderlijk breed. Aan de rand van de Binnenstad bevindt zich het 

Noorderplantsoenn met de mogelijkheid om er te voetballen, te basketballen en te skaten. 

Inn het Noorderplantsoen houden zich vaak drugsverslaafden en alcoholisten op. In de 

Binnenstadd is de woonfunctie minder dominant dan in de andere woonmilieus. 

Dee huizen in de Oosterparkwijk, gesitueerd aan de rand van het centrum, zijn relatief 

klein,, hebben weinig tot geen private buitenruimte en de straten en stoepen zijn smal. De 

Oosterparkwijkk heeft een aantal groenstroken, pleintjes en het Oosterpark en een 

voetbalstadionn die de bebouwing doorbreken. Kleine kinderen spelen op de stoep. 

Jongerenn ontmoeten elkaar op een aantal punten in de wijk . Het JOP — een 

jongerenontmoetingsplaatss — is er hier één van. 

Dee enquêteresultaten laten zien dat er verschillen zijn in het gebruik van de openbare 

ruimtee tussen woonmilieus. Jongeren van wie de ouders een laag opleidingsniveau hebben 

uitt de stad (geldt ook voor de opleiding van de kinderen zelf) ontmoeten vaker vrienden op 

straatt dan vergelijkbare leeftijdgenoten uit de andere woonmilieus. Voor jongeren 

gekenmerktt door een hogere sociaal-economische status is eerder het omgekeerde 

zichtbaar.. Hiervoor geldt dat het de jongeren uit de plattelandssuburbane omgeving en de 

dorpenn zijn die vaker aangeven vrienden op straat te ontmoeten. 

8.33 De betekenis van de straat voor jongeren 
Remcoo is een pleiner uit de Oosterparkwijk. Hij besteedt, zoals in hoofdstuk 5 duidelijk 

werd,, veel tijd aan informele activiteiten op straat en thuis. Op straat trekt hij samen met 

eenn vaste vriendenclub fietsend of lopend door de wijk . Ze vissen en spelen in het 

Oosterparkk waar ze een geheime hut hebben en zich zo nu en dan terugtrekken. Op andere 

momentenn halen ze kattenkwaad uit en vallen ze mensen lastig. Een enkele keer gaat hij 

mett een vriendje naar het centrum om naar nieuwe spelletjes voor zijn playstation te 

kijken.. Als de kinderbijslag binnen is, krijgt hij zakgeld, waarvan hij na lang sparen iets kan 

kopen.. Maar meestal blijf t het bij winkels kijken. 

Uitt dit voorbeeld wordt allereerst duidelijk dat de straat een belangrijke omgeving is 

voorr de naschoolse tijdsbesteding van Remco. Verder blijk t dat de openbare ruimte voor 

informelee activiteiten én op uiteenlopende manieren wordt gebruikt. Hoewel door 

jongerenn met een ander profiel de straat minder vaak als activiteitenruimte wordt gebruikt, 

heeftt de openbare ruimte wel degelijk een belangrijk betekenis voor het handelen van deze 

jongeren. . 

Timm is een uit-en-thuizer uit de binnenstad. Hij gebruikt de openbare ruimte op een 

anderee manier dan pleiners zoals Remco. Tim heeft verschillende activiteiten die hij leuk 

vindtt en bij deze activiteiten horen verschillende plaatsen en verschillende vrienden. Na 
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schooll  blijf t hij graag even hangen met klasgenoten om te voetballen. Skaten doet hij het 

liefstt in het centrum. In een van de straten is een natuurstenen podium dat zich hier 

uitstekendd voor leent. Als Tim hierheen gaat, weet hij dat hij niet de enige zal zijn, maar 

datt er meer skaters op af komen. Als hij genoeg zakgeld heeft voor spuitbussen zoekt hij 

samenn met een vriendje een afgelegen plek om graffititekeningen te maken. En tot slot 

fietstfietst hij graag naar het Paterswolder Meer om te surfen of te zeilen. Het sociaalruimtelijk 

netwerkk van Tim onderscheidt zich van dat van de pleiners, doordat behalve de straat ook 

anderee domeinen erin zijn vertegenwoordigd. 

Dee manieren waarop jongeren openbare ruimte gebruiken en ervaren worden in deze 

paragraaff  besproken. Daarbij wordt eerst ingegaan op een aantal algemene kenmerken van 

dee openbare ruimte voor de tijdsbesteding van jongeren (par. 8.3.1). Vervolgens worden 

vierr specifieke functies van openbare ruimte onderscheiden (par. 8.3.2). De wijze waarop 

jongerenn hun sociaalruimtelijke netwerken vormgeven en de wijze waarop veiligheid en 

avontuurr hierin verweven zijn, volgen in paragraaf 8.3.3. Verschillen in het gebruik en de 

functiess van de straat naar ruimtelijke omgeving worden tot slot in 8.3.4 toegelicht. 

8.3.11 Kenmerke n van de openbar e ruimt e 
Dee activiteiten van jongeren op straat zijn overwegend informeel. De directe controle van 

volwassenenn op hun activiteiten ontbreekt. Het tot op zekere hoogte zelf bepalen van de 

regelss vinden de geïnterviewde jongeren belangrijk. Uit de interviews blijk t dat men op 

zoekk is naar een eigen plek waar men zonder bemoeienis van buitenaf kan samenkomen. 

Dee waardering voor de activiteiten samenzijn en winkelen hangt samen met de afwezigheid 

vann toezicht door volwassenen. Bemoeienis van buitenaf heeft met name betrekking op 

ouders,, docenten en oudere broers of zussen. Toezicht op activiteiten door volwassenen 

diee jongeren zelf als 'buitenstaander' ervaren, is minder problematisch. Een voorbeeld 

hiervann is een jongerencentrum, maar ook de eigen buurt en het winkelcentrum, waar wel 

degelijkk sprake is van informele sociale controle, zijn hiervan voorbeelden. 

Dergelijkee vrijplaatsen worden door veel jongeren in de openbare ruimte gesitueerd. 

Speelplaatsenn en trapveldjes, waar gehangen kan worden op attributen en bankjes, 

ongebruiktee plaatsen, overdekte plekken bij scholen of de straat hebben deze functie mede 

doordatt andere plekken niet 'vrij ' toegankelijk zijn. Openbare ruimte is echter niet de 

enigee plek die volgens de jongeren deze kenmerken heeft. De eigen kamer en de kamer van 

vriendjess zijn, zoals in hoofdstuk 6 is beschreven, concurrenten. 

Verschillendee factoren: beperkte ruimte en de kwaliteit van ruimte binnenshuis, 

toegangsprijzenn en verplichte consumpties, leeftijdsgrenzen, openingstijden van cafés, de 

afwezigheidd van aanbod in de buurt, onbekendheid met aanwezige jongeren voorzieningen 

enn toestemming van ouders om naar cafés of jongerencentra te gaan, dragen eraan bij dat er 

verschillenn optreden in de mate waarin en voor welke groepen de straat voor jongeren een 

belangrijkee plek is. Het aangewezen zijn op de straat is het meest prominent voor sociaal-

economischh kwetsbare groepen, zoals de pleiners (vgl. Skelton, 2000). Voor hen is de 

eigenn kamer vaak geen alternatief als vrijplaats waar ze vrienden kunnen ontmoeten. 

Dee straat wordt overigens niet alleen door de pleiners, maar ook door andere jongeren 

uitt andere profielen, die meer te maken hebben met ouderlijke controle en organisatie, 

vanwegee de afwezigheid van direct toezicht als leuk ervaren. Voor deze groepen is het 
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process voorafgaand aan informele tijdsbesteding op straat belangrijk. Terwijl voor pleiners 

geldt:: 'tijd op straat is er gewoon', houdt tijd besteed op straat voor de andere profielen 

eenn bewuste keuze in. Met name de meiden zijn bovendien in een strijd met de ouders 

verwikkeldd om de toegang tot de straat te verruimen. Voor ontevreden uit-en-thuizers 

geldtt dat informele tijdsbesteding op straat gedeeltelijk stiekem plaatsvindt. 

8.3.22 Activiteite n In en functie s van de openbar e ruimt e 
Doorr jongeren zijn verschillende activiteiten die in de openbare ruimte plaatsvinden, 

genoemd.. De meest gebezigde activiteiten op het moment van de interviews zijn: 

skaten(boarden),, voetballen, samenzijn, winkelen en paardrijden. De mate waarin men 

zichh toelegt op een bepaalde activiteit, wisselt sterk. Activiteiten komen en gaan. Een 

activiteitt waar men zich een tijd heel intensief mee heeft beziggehouden, kan plotseling 

ingeruildd worden voor een andere activiteit. Seizoenswisselingen zijn hierin belangrijk. In 

dee zomermaanden, een periode die gedeeltelijk samenvalt met vakantietijd, besteden 

(meer)) jongeren meer tijd buitenshuis. 

Dee leeftijd of persoonlijke identiteit is tot slot bepalend. 'Buitenspelen' kan op eens 

passéé zijn. In het profiel van de pleiners is dit duidelijk zichtbaar. Danny is net als Remco 

eenn pleiner uit de Oosterparkwijk. Informele tijdsbesteding in de eigen buurt neemt een 

belangrijkee plaats in binnen het sociaalruimtelijk netwerk van beide jongens. De invulling 

enn betekenis zijn echter anders. Terwijl Remco door de buurt crosst op zijn mountainbike, 

speeltt Danny niet meer buiten: hij 'hangt'. De plekken uit het netwerk van Danny zijn 

plekkenn waar zijn vrienden samenkomen, een bankje in de buurt, Het JOP, de 

speeltuinverenigingg en een snackbar. Ze roken, brommeren, nemen de gebeurtenissen van 

dee dag en het weekend door — dit betreft volgens Danny (en zijn vader): meiden, alcohol, 

anderee jeugdgroepen en voetbal — en trekken naar een volgend punt. 

RUIMTEE OM ONDER ELKAAR TE ZIJN 

Onderr elkaar zijn of hangen wordt door jongeren een bundeling van niet te preciseren 
activiteitenn verstaan. Lol maken, kletsen, eventueel even voetballen, basketballen of skaten 
enn roken, drinken of blowen kunnen erbij horen. Hangen vindt op plekken in de eigen 
buurtt plaats, in de omgeving van scholen, open gebieden en in het winkelcentrum van 
Leek.. In de eigen buurt betreft het bankjes, trapveldjes en de straat. De binnenstad van 
Groningenn wordt door de veertien- en vijftienjarigen uit dit onderzoek niet als 'hangplaats' 
gebruikt. . 

RX:RX: Ja in het jeugdhonk. En daar op het veldje en zo. Dat zijn mijn plaatsen. Daar zit ik ook meer als dat ik 
thuiss ben. (...). Gewoon, het is lachen enzo. Het is elke avond weer gezellig, dus. (Meisje, middenklasse, 
Leek). . 

R2:R2: Ja, zoals het fietsenhok. Daar staat een groepje meestal. En dan sta je gewoon wat te praten enzo. 
Iemandd heeft wat cola bij zich en dan, ja, staan we wat te praten. (Meisje, lagere sociale klasse, Leek). 

Onderr elkaar zijn is, zoals de bundeling van activiteiten laat zien, niet 'nietsdoen'. Het 

samenzijnn met leeftijdgenoten en de gebeurtenissen op zijn beloop laten, zijn belangrijke 

kenmerkenn van het onder elkaar zijn. Het is belangrijk dat er geen verplichtingen zijn en 

datt direct toezicht van volwassenen en 'andere' jongeren afwezig is. In deze zin zijn de 
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plekkenn om onder elkaar te zijn vergelijkbaar met hetgeen Lieberg (1997) omschrijft als 

'placess of retreat'. 
Overigenss zijn jongeren zelf niet consistent in de wijze waarop ze het 'nietsdoen' in de 

verhalenn representeren. Het onder elkaar zijn op straat, maar ook het uithalen van 

kattenkwaadd en het vertonen van risicogedrag, worden tegelijkertijd in verband gebracht 

mett het 'feit' dat er voor hen niets te doen is in de buurt. Danny beschrijft een moment dat 

hijj  en zijn vrienden zich 'vervelen' in de buurt: 

Danny-,Danny-, Nou, voor een paar weken terug heb ik per ongeluk een raam ingeslagen, maar ja. Nou ik kon er 
nietss aan doen. Ik ging tegen het raam kloppen, enzo, en ik klopte een beetje te hard. En toen was ik 
erdoorheen.. (...) Ja, we hadden niets te doen. Ach ja. Gingen we gewoon een beetje klooien met de 
ramenn en de mensen een beetje schrik aanjagen, ofzo. Nou, en toen in ene, zo boempats, toen was ik 
erdoorheen.. (...) Snel wegrennen... (Jongen, lagere sociaal-economische status, Oosterparkwijk). 

Dezee jongeren missen, zo blijk t uit de enquête, een "jongerencafe*. Een meisje uit Leek 

verteltt over haar eigen buurt: 

R:R: Ik vind er echt niks aan. Hier is niets te doen. (...). De oude lts-school vlakbij het dorp daar gaan ze een 
winkelcentrumm van maken en als ze op die plek nou iets leuks voor ons doen. 'Ja, dat wordt ook voor julli e 
gedaan'.. Hoe lang is het geleden? Anderhalfjaar. Is er nog nooit iets voor ons hier gedaan. Dan klagen ze 
well  van overlast, 'ze rijden met brommers op straat', 'het is een rotzooi op het veldje', maar dat komt 
gewoonn omdat er niks te doen is, dus je spreekt met elkaar af, je ontdekt een veldje en 'oh, dat is lekker 
omm op te zitten'. Als je het veldje ook ziet, dat ziet er niet uit. Maar zolang zij daar niks aan doen voor ons, 
dann houd je dat altijd. De overlast houd je toch. (Meisje, middenklasse, Leek). 

Volgenss de jongeren krijgt de openbare ruimte, mede door de afwezigheid van direct 

toezicht,, de functie van trefpunt (vgl. Hazekamp, 198S). Een plek waarvan je zeker weet 

datt er leeftijdgenoten zijn en die bovendien door herhaaldelijk bezoek vertrouwd wordt. 

R:R: 's Avonds fiets ik er meestal even langs, kijken of ze er staan. Daar ga ik dan heen, als ze er niet staan, 
nouu dan ga ik weer weg. (Meisje, lagere sociale klasse, Leek). 

Mett name voor de pleiners is de functie van openbare plekken die als trefpunt fungeren 

belangrijk.. Waar uit-en-thuizers, beschermden en planners leeftijdgenoten in verschillende 

domeinenn ontmoeten, kent het sociaalruimtelijk netwerk van pleiners behalve de straat 

relatieff  weinig plekken waar men anderen treft. 

Inn de geografische literatuur wordt door een aantal auteurs gewezen op de 

veranderendee betekenis van lokale plaatsen door onder andere ontwikkelingen met 

betrekkingg tot telecommunicatie (Castells, 1996; 1997; Harvey, 1990; Massey, 1991). 

Enerzijdss wordt er betoogd dat lokale plaatsen een minder belangrijke plaats innemen in 

hett sociaalruimtelijk netwerk van actoren, anderzijds wordt er gewezen op het feit dat de 

lokalee identiteit van plaatsen juist een bijzondere betekenis krijgen (Van Engelsdorp 

Gastelaars,, 1990; Musterd & Van Zelm, 2001; Sassen, 1991; Van der Wusten, 2002). 

Vanuitt de eerste redenatie bezien, kan men verwachten dat door het massale gebruik van 

dee mobiele telefoon de sociaalruimtelijke netwerken flexibeler tot stand komen en juist 

dezee ruimtelijk gefixeerde treffunctie van plaatsen in de buurt aan belang inboet. Een van 

dee jongeren uit de dorpen vertelt bijvoorbeeld hoe zijn vriendenclub elkaar op de hoogte 

houdt,, als een van hen politie signaleert. Als de groep jongeren, die hangen en crossen met 

opgevoerdee scooters en brommers, ingelicht wordt, verwijderen de jongeren zich tijdelijk 

vann de plek. Toch blijven plekken in de openbare ruimte waar jongeren samenkomen en 

waarr ze vertrouwd mee zijn belangrijk. Jongeren noemen bovendien zeer concrete plaatsen 
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waarr zijzelf of anderen bijeenkomen en wijzen niet op een veelheid aan wisselende 
"startplaatsen"."startplaatsen". Dit sluit eerder aan bij de tweede redenatie. 

RUIMTEE ALS PUBLIEK DOMEIN 
Winkelen,, een andere geliefde activiteit, is voor jongeren vaak allesbehalve doelgericht iets 
kopen.. Het is een bundeling van activiteiten. Net als bij hangen zijn de aspecten samenzijn, 
loll  maken en kletsen van groot belang. Slenteren door winkelstraten gebeurt veelal in een 
kleinee vriendengroep of met een enkele vriend of vriendin. Daarbij komen activiteiten 
zoalss kleding kijken en kopen en muziek luisteren. Jongens zijn daarbij met name 
geïnteresseerdd in winkels waar sport- en (spel)computerattributen worden verkocht. Tot 
slott is 'snacken' bij McDonalds een vast onderdeel van winkelen. Met name voor de 
jongerenn uit de dorpen en Leek heeft winkelen in Groningen de betekenis van uitgaan. 
Winkelenn krijgt de betekenis van een dagje 'stadten'. 

Winkelenn is "leuk" omdat het een ervaring met publiek domein inhoudt. Winkelstraten 
enn -centra en warenhuizen vormen een voorbeeld van plaatsen vol leven en beweging die 
fungerenn als publiek domein voor velen. Hier kunnen jongeren 'ongestoord' samen zijn. 
Enn tegelijkertijd zijn er andere mensen aanwezig als publiek en als observatiemateriaal: zien 
enn gezien worden. Ook is dit een plaats die zich bij uitstek kenmerkt door onverwachte 
gebeurtenissenn en 'o jee ervaringen'. Door Lieberg (1997) worden plaatsen die deze 
functiee herbergen getypeerd als 'places for interaction': 

R:R: En de stad vind ik leuk. 

/:: Wat vind je daar leuk aan? 

R:R: Ja, weet niet, kan ik niet zo goed uitleggen, maar het is gewoon heel gezellig. Heel veel mensen en de 
winkelss vind ik leuk. En er komen 's avonds ook heel veel mensen op af ofzo. Op de cafés en de 
poolcentrums.. (Meisje, hogere sociale klasse, Binnenstad). 

Opvallendd is dat deze ervaring met publiek domein in de binnenstad van Groningen 
vanwegee een beperkte actieradius beperkt blijf t tot het gebied rond de Grote Markt en de 
centralee winkelstraat, de Herestraat. Hier zijn de voor jongeren bekende kledingzaken, 
McDonaldss en croissanterieën gesitueerd. Ook V&D , Xenos, Perrysport en de bioscopen 
bevindenn zich in de directe omgeving. 

BEWEGINGSRUIMTE E 
Voorr een aantal andere genoemde activiteiten, zoals skaten, fietscrossen, paardrijden en 
voetballen,, is ruimte buitenshuis letterlijk nodig als bewegingsruimte. 

R:R: Ja zomers skate ik. Gewoon hier in het plantsoen. Daar is een hele goeie weg. (...) En dan gewoon 
meestall  wat stunten enzo, en down-hillen, want je hebt hier van die goeie bergen. Ja, zeg maar heuvels. 
Daarr kan je heel goed vanaf. En we hebben dan van die fotorolletjes, en daar kan je tussendoor en nou ja, 
achteruitt en dat soort dingen. Dat is heel gezellig want daar zijn ook altijd heel veel mensen. Maar ik heb 
ookk wel eens een paar keer meegedaan met de 'Fridaynight-skating'. Maar daar vind ik niks aan, want dan 
skatee je gewoon zo'n beetje een route en dat vind ik niet leuk. Ik vind het ook veel leuker om van 
trappetjess en van stoepranden af te skaten. (Meisje, hogere sociaal-economische status, Binnenstad). 

Dezee functie van openbare ruimte wordt door zowel jongens als meiden en vmbo- en 

havo/vwo-leerlingenn genoemd. De afwezigheid van voorzieningen om te 'bewegen' en te 

'spelen'' wordt in de enquête in alle woonomgevingen als gemis genoemd. Een 

voetbalveldjee en skatevoorziening zijn het meest in trek, ze werden het meest genoemd. 
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Opvallendd is dat de jongeren ongeacht de woonomgeving niet verwijzen naar de 

betekeniss van 'natuur' voor het recreatief tijdruimtelijk handelen. Terwijl 'rust' en 

'ruimte'' wel worden genoemd, blijf t natuur - een ander element uit 'de rurale idylle' 

(Bonner,, 1997; Heins, 2002) - in tegenstelling tot in de verhalen van ouders in de verhalen 

vann jongeren onderbelicht (vgl. Kong et al., 1999). 

TUSSENRUIMTE E 

Tott slot heeft de openbare ruimte als verplaatsingsruimte voor jongeren de functie van 
tussenruimte.. In een aantal profielen overheerst deze betekenis van openbare ruimte: 
planners,, beschermden en binnenjongeren. Bovendien is deze betekenis van openbare 
ruimtee als tussenruimte genderspecifiek: het betreft overwegend meiden. 

Esther,, een planner, vertelt dat ze eigenlijk bijna nooit meer gewoon tijd doorbrengt op 

straatt in de buurt. Vroeger, toen ze op de lagere school zat, deed ze dit nog wel. Nu heeft 

zee hier door haar club- en schoolverplichtingen geen tijd meer voor. Echt jammer vindt ze 

ditt niet. De jongeren die 's avonds in de buurt 'hangen', vindt ze eigenlijk maar vreemd en 

daarmeee een beetje griezelig. Onder elkaar zijn associeert ze met de hockeyclub. Ook de 

functiee van bewegingsruimte komt in georganiseerd verband tot stand. De straat gebruikt 

zee overwegend om zich te verplaatsen tussen huis, school, de vrijetijdsclub en vrienden. Af 

enn toe gaat ze met vriendinnen winkelen in het centrum van Groningen. De ervaring met 

publiekk domein komt overwegend tot stand tijdens deze laatste twee activiteiten. 

8.3.33 "Gewoo n leuk" : de grenze n van ruimtelijk e Identitei t en onveilighei d 
Publiekk domein is belangrijk voor de bepaling van de grenzen van het sociaalruimtelijk 

netwerk.. De ervaring met 'de ander' komt tot stand in het tijdruimtelijk handelen en 

definieert,, mede op basis van een daaraan gerelateerd gevoel van onveiligheid, de grenzen 

vann het sociaalruimtelijk netwerk. 

ONVEILIGHEIDSGEVOELENSS EN AVONTUUR 
Jongerenn ervaren bepaalde situaties als onveiligheid. Uit de enquête valt op te maken dat 
199 procent van de jongeren plaatsen kent die hij/zij gevaarlijk vindt. Onder de plaatsen die 
jongerenn noemen bevinden zich verlaten plekken en steegjes (42 procent), beruchte wijken 
enn straten, waaronder de Oosterparkwijk en de Peperstraat (26 procent) en ook de 
rossebuurtt (de Nieuwstad en de Vishoek) wordt apart genoemd (16 procent). 

Hett percentage jongeren dat aangeeft dat er gevaarlijke plekken zijn, is vergeleken met 

resultatenn uit ander onderzoek laag. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek 

(2000)) laten zien dat ruim twintig procent van de 12 tot en met 17-jarigen zich wel eens 

onveiligg voelt en twee keer zoveel jongeren kennen onveilige plekken in de eigen buurt 

Dee interviews met jongeren maken duidelijk dat de groep die zich wel eens onveilig 

voeltt groter is dan de enquêteresultaten suggereren. Met name meiden, maar ook jongens, 

wijzenn er in de interviews vooral op dat parken, slecht verlichte straten, straten met een 

geïsoleerdee ligging - aangeduid als "dunne", "smalle", "donkere", "kleine straten", of te wel 

2077 Een verklaring voor het genoemde verschil in percentages is wellicht het feit dat de vragenlijst in de klas is 
afgenomen,, waar respondenten druk van klasgenoten ervaren bij het invullen en sociaalwenselijk antwoorden. 
Wellichtt zijn de woorden 'eng' en 'gevaarlijk' te sterk en hebben ze een andere betekenis dan 'onveilig'. 
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steegjess - straten met coffeeshops, maar ook jongeren met een andere leefstijl als 

beangstigendd worden ervaren. Voor de stedelijke jongeren komen daar drugsverslaafden bij 

enn voor de jongeren van het platteland, typische plattelandsgevaren: 

RlRl Tint: Wat ik onveilig vind? Als het gewoon een heel donker weggetje is, met allemaal steegjes aan de 
zijkant,, heel smal, waar het gewoon heel stil en heel donker is. Waar niemand is zeg maar. (Jongen, hogere 
sociaal-economischee status, Binnenstad). 

R2;R2; Nee, niet dat ik weet. ... Ja, Oost-Indië, daar ga ik, liever 's avonds niet met de fiets langs. Dat is 
helemaall  donker, geen lantarenpalen. Dat loopt helemaal door tot Roden. Maar verder heb ik niet echt 
plekkenn van daar kom ik niet (Meisje, middenklasse, Leek). 

R3:R3: Nou, ja, we gingen gisteren naar zelfverdediging voor de eerste keer. Dat is dus in Beijum en toen 
fietstenfietsten we daar en mijn moeder was al veel verder voorop en er kwamen de hele tijd van die jongeren met 
scootertjess langs en echt van die blokken, van die flats, en dan zo'n onguur type, echt allemaal van die, wij 
noemenn dat altijd van die Anita-typetjes. Van die hoertjes enzo. Nou, dat vond ik niet echt fijn. We zeiden 
ookk van dat we daar nooit wilden wonen, echt het idee van dat zijn allemaal aso's, dat is ook een 
vooroordeel,, maar zo fietste je er een beetje door. (...) Ja, maar toch, ik zou er wel zelf helemaal heen 
fietsen,fietsen, ik bedoel niet van 'dat ze elk moment uit de bosjes konden springen' maar toch weer even van 
'nou,, niet echt al te lekker hier!'. Nee, ik ben niet bang dat iemand ergens de bosjes uitspringt. Maar ik 
benn eerder bang dat ineens een groepje hangjongeren, weet je wel, moeilijk gaat doen. 

(... .)Het Zuiderdiep daar heb je van die coffeeshops. Ik ga dus als ik naar de bioscoop ga, dan rij ik even 
om,, als ik daar langs moet. (...) Nou die types daar, niet de drugs ofzo. Ik heb op zich, ik ben niet echt zo 
vann 'tegen drugs' ofzo, maar ik weet niet, ze zijn er toch niet allemaal erbij met hun verstand dan. Vooral 
alss ze iets ophebben en dan gaan ze tegen je roepen enzo en dan ben ik toch bang dat er, ja ik weet niet, 
maarr het is niet zo fijn om daar langs te lopen. (Meisje, hogere sociaal-economische status, 
Oosterparkwijk). . 

R4:R4: (...) waar een coffeeshop zit, daar lopen allemaal van die bendes rond. Dat zijn dan hele groepen die 
allemaall  een beetje, ja, allemaal een beetje stoer zitten te doen en iedereen zitten uit te schelden enzo. En, 
maarr dat zijn ook vooral de smallere straatjes enzo, de kleine straatjes enzo. Dat vind ik nou niet echt leuk 
eigenlijk.. (Jongen, hogere sociaal-economische status, De Wijert-Zuid). 

RS:RS: Het Stadspark en het Noorderplantsoen zijn niet geschikt. Ik denk ook omdat daar geen auto's 
doorheenn rijden, dus dat is gewoon een bos. Het is dicht en donker en er zitten gewoon veel junks en ik 
weett niet of ze wat doen, maar ik probeer het ook liever niet uit. (Meisje, middenklasse, Binnenstad). 

R6:: Ik kom thuis en dan is er meestal al gevouwen, want ik kom meestal toch laat thuis, en dan ga ik 
[krantenjlopen.. Het is allemaal buiten de bebouwde kom, het zijn ook allemaal van die smalle weggetjes, 
hett is ook niet echt fijn om in het donker daar te fietsen. Er zijn ook honden enzo en dan heb je ineens een 
hondd achter je aan. Dan komt die op je afspringen, dat is soms wel even schrikken, maar dat ben ik wel 
gewend.. Dan heb ik meestal nog haast voor trainen [ook]. (Jongen, middenklasse, dorp). 

Dee fysieke kenmerken van plekken die jongeren als onveilig ervaren, verhullen sociale 

kenmerken.. Begroeide, slecht verlichte en afgelegen plaatsen wijzen op de afwezigheid van 

socialee controle door 'gewone' mensen. 

Jongenss noemen tevens plaatsen waar ze zich buitengesloten en bedreigd voelen door 

anderee groepen jongeren en die gekenmerkt worden door ge weidsrisico's zoals het 

voetbalstadionn op een speeldag van F.C. Groningen, de kermis of uitgaansgebieden.Meiden 

zijnn minder aarzelend in het erkennen van onveiligheidsgevoelens dan jongens (in de 

vragenlijst:: meiden, 26 procent; jongens, 11 procent). Dit bevestigt de resultaten uit ander 

onderzoek,, zoals een survey-onderzoek van Valentine (1997b) naar de leefwereld van 

kinderenn in Groot-Brittannië. Zij vermeldt verder dat in plaats van het erkennen van 

angsten,, de meeste jongens prat gaan op het hebben van gevaren in hun eigen buurt. 

Dee interviews met de jongens voor dit onderzoek laten hetzelfde beeld zien en dit geldt 

voorr jongens uit alle woonmilieus. Het opscheppen over gevaren en risico's heeft zowel 
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betrekkingg op plaatsen in de eigen buurt als op plaatsen verder weg van de eigen woning. 

Jongenss accentueren in hun verhalen hun kennis van en hun eigen ervaring met scooter- en 

brommerrijden,, drugs, vechtpartijen, wapens en kleine criminaliteit. Hoewel de laatste 

tweee onderwerpen bijna uitsluitend in de verhalen van pleiners aanwezig zijn. Het 

accentuerenn van eigen risicogedrag en woorden zoals 'mes' en 'rotzooi trappen' ontbreken 

bijj  jongens met een (hogere-)middenklasseachtergrond. 

RlRl Danny-. (...) een tijdje terug, twee jaar terug ofzo, waren we bij een kermis, in Mei. Toen heb ik ook 
ruziee gehad met acht van die negers. Nou ja, dat werd slaan, en dan komt er politie bij enzo, alles en nog 
wat.. De een had een dikke neus, en zo en alles en nog wat en een blauw oog! (... ) Ze stoten mij aan, ik 
keekk niet om, ik liep gewoon door. Ja, nou, en toen duwden ze me weer verder, enzo. En ik reageerde er 
maarr niet op. Maar later gingen ze nog verder en toen gaf ik ze gewoon een stomp. Viel ie om! Nou ja, 
toenn lag die daar. 

R2R2 Tint: Vroeger met St. Maartenlopen met een vriendje van mij, toen zag ik dus een paar jongens staan 
enn toen dacht ik 'oh, dit is niet goed'. Dat had ik toen dus ook. Toen ben ik heel hard weggerend en die 
anderee die zag dat niet, ik zei het nog, toen is hij daar doorheen gelopen en toen is hij overvallen, van zijn 
St.. Maartensnoep, met een pistool. 

Kortom,, jongens en dan met name de pleiners en de uit-en-thuizers uit de dorpen, 

representerenn zichzelf en de wijze waarop ze de straat gebruiken eerder in termen van 

avontuurr — van kattenkwaad tot kleine criminaliteit — dan meiden. Meiden daarentegen 

ordenenn ruimte in het interview met meer gemak in negatieve — onveilige plaatsen — en 

positievee — veilige plaatsen. 

Afgezienn van deze genderverschillen weten jongeren die een hogere opleiding volgen, 

duidelijkerr gevaren in de eigen buurt en daarbuiten te omschrijven dan jongeren die een 

lageree opleiding volgen. Dit is niet opvallend gezien het feit dat deze eerste groep zich in de 

interviewsituatiee beter weet uit te drukken. 

Bijj  bepaalde activiteiten, zoals uit het verhaal van Danny blijkt , komt een bepaalde spanning 

kijken.. Deze spanning is niet alleen geassocieerd met de functie van openbare ruimte als 

publiekk domein. Ook andere vormen van informele tijdsbesteding en gebruik van openbare 

ruimtee betekenen zo nu en dan avontuur. Jongeren hebben overigens een duidelijk beeld 

vann activiteiten die saai en "uit" zijn en activiteiten die avontuurlijk en "in" zijn, zoals de 

volgendee uit-en-thuizer: 

R:R: Skaten... dat is best wel spannend, een beetje stunten. Dat is ook gezellig, bij de halfpipe, daar komen 
dann heel veel kinderen heen. 

/:: Je zegt dat stunten ook wel spannend is, stunt je zelf ook? 

R:R: Ja! 

/:: Wat doe je dan? 

R:R: Staand eraf en 'airen', dat is boven de rand uitkomen en een halve draai, dat soort dingen. Met je 
middelstee twee wieltjes over de rand heen gaan: je hebt dan een buis en daar kun je dan over heen glijden. 

I:I:  En gebeurt er dan ook wel eens wat? 

R:R: Ja, het gaat nooit in één keer goed. 

/:: En val je dan hard? Loop je wel eens verwondingen op? 

R:R: Niet echt verwondingen, maar het doet heel vaak wel behoorlijk pijn. Daarom heb ik ook beschermers. 
Nuu bij alles, als ik dat of dat even ga doen, dan doe ik even beschermers om. 

I:I:  Wat voor beschermers draag je? 
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R:R: Hoofd- en kniebeschermers, dat is het wel zo'n beetje... en scheenbeschermers. Ik heb ook nog 
polsbeschermerss maar die doe ik nooit om, want dat vind ik onhandig, (jongen, middenklasse, Leek). 

BEGRENZINGG VAN EIGEN PLAATSEN DOOR UITSLUITING VAN 'DE ANDER' 

Jongerenn definiëren ruimte niet hoofdzakelijk op basis van een splitsing van plaatsen in 

enerzijdss veilige of niet-avontuurlijke plaatsen en anderzijds onveilige of avontuurlijke 

plaatsen.. Meestal wordt de ruimte in eerste instantie geordend door onderscheid aan te 

brengenn in 'leuke' en 'niet-leuke' plaatsen. Deze labels zijn op hun beurt geassocieerd met 

zakenn als veiligheid, onveiligheid, avontuur, saaiheid, erbij horen en uitsluiting. 

Onderzoekk onder jongeren in Australië die veel tijd op straat besteden, laat zien hoe 

jongerenn positieve en negatieve betekenissen toekennen aan ruimte en dat deze 

betekenissenn van plaatsen verweven zijn met specifieke sociale identiteiten (Robinson, 

2000).. De Australische jongeren organiseren in beginsel ruimte door een scheiding aan te 

brengenn tussen plaatsen waar zij zich veilig en thuis voelen en plaatsen die ze als negatief 

bestempelenn of waar zij zich buitengesloten voelen (Robinson, 2000, p. 434). Dit is in 

overeenstemmingg met de manier waarop de veertien- en vijftienjarigen 'leuke' en 'niet-

leuke'' plaatsen van elkaar onderscheiden. In tegenstelling tot de resultaten uit het 

Australischee onderzoek (Robinson, 2000) en de resultaten uit een onderzoek naar de 

ervaringenn met plaatsen van 12 tot en met 15-jarigen in de Lower East Side in New York, 

waarinn de nadruk in de verhalen van de kinderen erg ligt op de ervaring van onveiligheid en 

contactt met de politie (Cahill, 2000), is het onder de veertien- en vijftienjarigen hier met 

namee het "gewoon leuk" dat de boventoon voert. 

Doorr 'anderen' uit te sluiten — zowel symbolisch als 'werkelijk' — markeren jongeren 

hunn betrokkenheid bij bepaalde plaatsen en mensen. Op deze manier definiëren zij plaatsen 

waarr ze bij horen en plaatsen waar ze zich niet thuisvoelen. Ze definiëren op dezelfde wijze 

bepaaldee plaatsen als veilig en andere plaatsen als onveilig of avontuurlijk. Door het 

uitsluitenn van mensen en het begrenzen van plaatsen, krijgt het samengaan van plaats en 

identiteitt vorm. 

Eenn voorbeeld van het samenvloeien van plaats en sociale identiteit zijn de 

groepsnamen,, zoals de 'Lewenborgers' in Groningen of de 'schoolpleingroep' in Leek. 

Eenn ander voorbeeld is de wijze waarop jongeren in de Oosterparkwijk, die zelf niet 

Hett JOP bezoeken, de scheiding aanbrengen tussen Het JOP-gebied208 en de jongeren die 

daarbijj  horen én om en nabij de rest van de buurt. De verbeelding van Het JOP-gebied als 

gevaarlijkk en van de jongeren in het gebied als "aso's" fungeert als belangrijk mechanisme 

omm zichzelf als 'onschuldig' en de plaatsen die zijzelf gebruiken als 'leuk' en 'veilig' neer te 

zetten. . 

Maarr ook in andere buurten is dit zichtbaar, zoals het volgende citaat laat zien: 

Rl:Rl: Ja, ik weet niet, gewoon, gewoon ehm, ja vooral jongelui die, die gewoon niks te doen hebben. Ja, 
nett als wij , wij zijn hier ook gewoon in het park enzo. En dan hangen we ook gewoon een beetje rond. 
Misschienn dat sommige mensen, kleine kinderen daar ook wel van dachten 'nou daar Fiets ik wel niet langs' 
ofzo.. Maar ja, wij doen verder niet zoiets, wij gooien geen ruitjes in. Die gozers komen allemaal uit De 
Wijert.. Dat is gewoon een beetje een lijp buurtje. Daar lopen een paar groepjes jongelui rond, terwijl hier 

20ss Het Jop-gebied is in de verhalen van de respondenten niet beperkt tot het jongerenontmoetingscentrum. 
Binnenn de grenzen van het gebied bevindt zich ook het Goudenregenplein (en de snackbar aldaar), dat bekend is 
doorr de Oosterparkrellen en door respondenten ook wel het hart van de wijk wordt genoemd. 
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gewoonn veel meer, kleine kinderen, gewoon vrolijk aan het spelen zijn. Je hebt parkjes hier, daar is het 
echtt allemaal flatjes, flatjes, flatjes. Dit is De Wijert-Zuid. Dat is eigenlijk een wat rijker gedeelte. Je hebt 
daarr ook weer van die types waar je liever niet mee omgaat, die gewoon een pistool op zak hebben enzo. 
Nouu dan pech, daar trek ik niet mee op. Daar wil ik ook niet bijhoren. Ik bedoel ik heb gewoon mijn eigen 
groepp hier. Dat vind ik leuk genoeg. (...). Ja ik vind het eigenlijk jammer dat dat [De Wijert) hier [De 
Wijert-Zuid]]  bijzit. Want, nou ja, ik vind het goed dat het er is, maar ik vind het gewoon niet leuk als ze 
ookk hier in de wijk komen al die luitjes. Ze komen hier toch vooral om ruzie te schoppen altijd, dingen te 
mollen.. Ik bedoel, het is allemaal lawaai en de prullenbakken werden in elkaar geschopt. Alle ruitjes 
werdenn ingegooid... Ja, terwijl ji j daar altijd zit weet je wel en dan. Mensen zien jou daar ook, dus jij 
wordtt eigelijk meteen de hoofdverdachte daarvan. Ja, dat is toch wel heel vervelend eigenlijk. (Jongen, 
hogeree sociaal-economische status, De Wijert-Zuid). 

Kortom,, door 'andere' mensen — vaak jongeren — en plaatsen te identificeren, labelen 
jongerenn daardoor zichzelf, hun vrienden en hun plaatsen. Karakteristieken van wat "gewoon 

leuk"leuk" is en van onveiligheid en avontuur worden geconstrueerd door de grenzen in stand te 
houden. . 

WAARBORGENN VAN DE EIGEN VEILIGHEID 
Dee scheidingen die jongeren (en hun ouders) aanbrengen tussen plaatsen vormen de basis 
vann de ontwikkeling van het sociaalruimtelijk netwerk. In en door het dagelijks handelen 
brengenn jongeren plaatsen, waar ze willen en mogen zijn en leeftijdgenoten met wie ze 
daarr willen en mogen zijn, samen. Tijd, soort activiteit en mobiliteit zijn belangrijke 
anderee factoren die een sociaalruimtelijk netwerk vormen. 

Veell  jongeren geven aan dat ze op deze manier goed in staat zijn om voor hun eigen 
veiligheidd op straat te zorgen (vgl. Cahill, 2000). Bijvoorbeeld door erop te wijzen dat ze 
opp bepaalde plaatsen en routes altijd samen met anderen zijn, of zoals Danny het verwoordt 
"ook"ook al krijg ik ruzie, ja, dan loop ik meestal gewoon maar wegn. Maar ook andere strategieën 
wordenn gehanteerd: 

Rl:Rl: [Bang om groepen jongeren tegen het lij f te lopen] ik probeer gewoon altijd ze gewoon te negeren en 
dann gewoon met mijn vriendin te praten, echt heel duidelijk niet op hun letten enzo. En ik heb er nog 
nooitt last van gehad, dat ze me echt omver gingen duwen ofzo, dat heb ik nog nooit gehad. Als het wel zou 
gebeuren,, zou ik gewoon keihard krijsen en nu heb ik zelfverdediging dus! Dat is ook voor je 
zelfvertrouwenn en je leert ook allemaal stoten en trappen, maar ook gewoon met je mond, wat je moet 
doenn in bepaalde situaties. En dat je je gewoon zekerder voelt als je gewoon over straat loopt. (Meisje, 
hogeree sociaal-economische klasse, Oosterparkwijk). 

/:: En ben je ook wel eens in een wat onveilige situatie terechtgekomen? 

R2R2 Tlltl:  Nee, daar heb ik niet echt last van. Ja, soms wel eens, maar meestal als ik mensen zie staan die 
mee niet vertrouwd lijken, dan neem ik wel een andere weg. Ik weet niet, meestal kan ik dat wel goed 
inschatten.. Meestal dan denk ik ook van 'hé, hier is iets niet goed' en dan kom ik om de hoek en dan staat 
daarr gewoon een groepje jongeren, die ik nog niet gezien of gehoord had. Ik weet niet, dan voel je iets... 
Enn dan neem ik een andere weg, meestal denk ik ook wel van tevoren na als ik 's avonds terugfiets, dan 
denkk ik 'waar zal ik langs fietsen?' En dan neem ik altijd wel een weg die veilig is. 

Overr het algemeen genomen hebben jongeren wel eens met risicosituaties te maken en 

hebbenn ze ervaring met daarop te anticiperen, zo blijk t uit de interviews. Wel laat de mate 

waarinn verschillen zien tussen groepen jongeren (zie bijlage VII) . Dit beeld wordt 

ondersteundd door de enquêteresultaten. Allereerst hangen risicogedragingen en 

risicosituatiess samen met de leeftijd van de jongeren. Verder tonen jongens en jongeren die 

eenn vmbo-opleiding volgen relatief vaak risicogedrag. Deze groepen bevinden zich relatief 

vaakk onder de pleiners, zoals in hoofdstuk 5 is beschreven. Meiden zijn significant vaker 

dann jongens lastiggevallen door een vreemde man (of vrouw). Lastiggevallen worden en 
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intimidatiee worden door de meiden beschouwd als een heel vervelende ervaring. Hoewel 

err geen eenduidig significant beeld van verschillen in risicosituaties tussen jongeren uit de 

verschillendee woonomgevingen is, blijk t dat de jongeren uit de stedelijke leefomgevingen 

relatieff  vaker geconfronteerd worden met vechtpartijen en vaker worden lastiggevallen 

doorr vreemde mannen/vrouwen. 

Eenn aantal jongeren wenden het sociaalruimtelijk netwerk aan om veranderingen in hun 

levenn te bewerkstelligen. Dit is zichtbaar in de verhalen van Frederick en haar moeder, 

Mariannee Huizinga. In hoofdstuk 6 is er al op gewezen dat Frederick in het afgelopen jaar 

haarr dagpaden onder druk van haar moeder heeft aangepast om bijvoorbeeld op school 

beterr te presteren. 

Hett proces is tevens zichtbaar in het verhaal van Danny. Danny is op het moment van 

hett interview vijftien jaar en woont bij zijn vader in de Oosterparkwijk. Hij brengt veel tijd 

doorr op straat. Hij hangt graag met een aantal vrienden bij een bankje in de buurt en is in 

hett weekend ook in de binnenstad van Groningen te vinden. Met name in het weekend 

wordtt er door hem en zijn vrienden veel gedronken, af en toe zijn er politiecontacten. In 

dee afgelopen jaren is dit uit de hand gelopen. Danny was betrokken bij de 

Oosterparkrellen,, waarvoor hij is opgepakt door de politie: 

Danny-.Danny-. (...) ik was gewoon dronken, en alles, ik deed gewoon domme dingen. Paar ruiten ingooien en 
alless en nog wat. Politie bekogelt met stenen. (...) Ja, een tijdje daarna ben ik opgepakt. (...) Nou, toen 
moestt ik voor verhoren en alles en nog wat. Toen ben ik van huis opgehaald, op vrijdagavond, 

Dee arrestatie en taakstraf hebben grote indruk op hem gemaakt. Mede onder invloed van 

zijnn vader probeert hij bepaalde plaatsen en jongeren te mijden. Danny contrasteert de 

mensen,, activiteiten en plaatsen waarmee hij voorheen te maken had met zijn huidige 

situatiee en gezichtspunt. Over (een snackbar op) het Goudenregenplein, waar de jeugd 

rondhangtt die betrokken was bij de rellen, vertelt hij: 

Danny-.Danny-. Ja, ik was er best wel van geschrokken, ja. Het was gewoon een domme fout, maar ja, gebeurt 
tochh niet weer. Nou kom ik er allang niet meer [bij de snackbar]. Maar dat mag ook niet. Misschien 
gebeurtt er dan direct wel weer wat, dat wil ik niet. 

Overr een vroegere vriend vertelt hij het volgende: 

Danny:Danny: Daar ging ik eerst altijd mee om, soms, maar nou niet meer. Nou, omdat mijn vader dat zegt... 
Ja,, ik vind er ook niks meer aan: wat die doet, dan gaat hij weer fietsen stelen, of wat dan ook, anders 
brommers,, dan gaat 'ie de politie uitschelden en alles en nog wat. Nou, zoiets wil ik niet. Als we naar de 
snoepwinkell  gaan ofzo, en je wil t iets kopen, dan doet hij gewoon alles in zijn zak. Nou, daar heb ik geen 
zinn in. 

Doorr de beruchte snackbar te mijden en de harde kern van relschoppers zowel in de buurt 

alss in de stad te ontwijken, representeert hij zichzelf als iemand met een nieuwe 

'volwassen'' identiteit. 

8.3.44 De eigen buur t óf de binnensta d voorbi j 
Dee wijze waarop jongeren plaatsen begrenzen in samenhang met hun dagpaden is 

verbondenn met karakteristieken van de buurt en kenmerken van plaatsen buiten de buurt. 

Hett openbare gebied in de binnenstad biedt mogelijkheden die er niet zijn in de lokale 

woonomgeving,, zoals de aanwezigheid van bepaalde voorzieningen en mensen, die bovendien 

benutt kunnen worden door de afwezigheid van ogen van ouders, broers en/of zussen en 
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buren.. Daarnaast biedt het de mogelijkheid bekend te worden met andere leefstijlen en 

anderee risico's. 

Dee interviews maken duidelijk dat het stadscentrum wordt geassocieerd met de 

volgendee begrippen: slenteren door winkelstraten, 'snacken', vrienden, drukte van 

mensen,, vreemden, De Drie Gezusters Pub, poolen, de bioscoop, avontuur, enge steegjes 

enn enge coffeeshops. De eigen buurt wordt met name geassocieerd met de nabijheid van de 

woning,, sporten, vrienden óf geen leeftijdgenoten, buren, onder-elkaar-zijn, niets te doen, 

bekendheidd en veiligheid. 

Liebergg (1997) legt een duidelijk verband tussen 'backstage'-ervaring met plaatsen in 

dee eigen buurt en 'onstage'-ervaring met de binnenstad. Hij beschrijft het verschil als volgt: 

"Iff  one believes, like Goffman (1963), that the free spaces in the suburb act as retreats 

backstage,, the time spent in the downtown area is rather confrontational and on-stage. In this 

wayy the centre of the city becomes the teenagers' theatre. Here they can appear in front of an 

audience.. Here they can feel the pulsating heartbeat of the city with its street life and the 

worldd of adults (.. .)" (Lieberg, 1997, p. 102). Lieberg (1997, p. 105) bepleit dat een goede 

woonomgevingg voor jongeren zowel toegang tot plekken om onder elkaar te zijn als toegang 

tott publiek domein bevat. Het eerste type wordt geassocieerd met openbare ruimte in de 

eigenn buurt en het tweede type met openbare ruimte in de binnenstad. 

Hoewell  het niet moeilijk is de argumentatie van Lieberg aan de associatie van de 

jongerenn te koppelen, vormen deze plaatsidentiteiten geen dichotomie, waarin 

betekenissenn zich in oppositie van elkaar bevinden, elkaar uitsluiten, vastliggen en duidelijk 

begrensdd zijn. Het verschil in het gebruik van de straat dat zichtbaar is in de sociaalruimtelijke 

netwerkprofielen,, én de hiervoor geschetste functies van openbare ruimte doen vermoeden 

datt de ruimtelijke identiteit verschilt naar individu, sociale identiteit en woonmilieu. Ik zal 

eenn aantal redenen daarvoor geven. 

DEE BINNENSTAD ALS COLLAGE VAN GEVAARLIJKE EN BEKENDE VEILIGE PLEKKEN 

Jongeren,, gevraagd naar gevaarlijke plaatsen in het stadscentrum, noemen steegjes, 

specifiekee straten met kroegen, vreemde mensen, drugsgebruikers en -dealers, prostituees 

enn 's avonds als het donker is, de hele binnenstad (althans het centrum). In de eigen buurt 

wordenn specifieke plekken genoemd, met name begroeide plaatsen, slecht verlichte wegen 

enn fietspaden en plekken waar 'andere' jongeren elkaar ontmoeten. Ten aanzien van de 

eigenn buurt is men geneigd te zeggen dat er geen onveilige plaatsen zijn. De jongeren voor 

wiee het stadscentrum de eigen buurt is, vormen een uitzondering; zij benoemen alle 

gevarenn als buurtgevaren. Tegelijkertijd zien zij niet allemaal de eigen buurt als 

stadscentrumm (de helft niet en de andere helft wel), ook al wonen ze daar. 

Dee binnenstad van Groningen is echter niet alleen avontuurlijk en gevaarlijk, er 

bevindenn zich verschillende plaatsen die op een moment en onder bepaalde sociale 

omstandighedenn als veilig worden ervaren. Dit verschilt echter tussen jongeren. Voor de 

vijftienjarigee Danny die elk weekend gaat stappen in het centrum, voor wie de kans 

aanwezigg is dat hij verwikkeld raakt in een opstootje, is de Drie Gezusters Pub een veilige 

plaats,, een bekende omgeving waar hij vrienden en uitsmijters kent: 

Danny:Danny: Die kennen me meestal wel. Ik ken de uitsmijters wel, bij de 'Drie Gezusters' enzo, dus er 
gebeurtt meestal niks. (...) Een kameraad die ehm, zijn oom is een uitsmijter, dus. En daar ken ik hem wel 
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goedd van dus. Ze helpen mij daar ook. Nou, als ik bijvoorbeeld ruzie krijg en ik loop naar de uitsmijter dan 
wordenn ze (de ruziezoekers) eruit gehaald. Dan mogen ze er niet meer in. 

Dezee plek boezemt andere tieners echter angst in. 

Lokalee kennis is hierbij van groot belang. Herhaaldelijk bezoek van en informatie via 

'horenn zeggen' van plekken maken bepaalde plaatsen tot bekende en veilige oorden. Ten 

aanzienn van het stadscentrum moet aangetekend worden dat de grootste groep nooit in de 

binnenstadd is als het donker is. Voor een kleine groep is het stadscentrum onderdeel van 

hunn dagpaden. Grotendeels is dit verbonden met de locatie van school en van het huis. 

Voorr de meeste jongeren die niet in of in de buurt van de binnenstad wonen, of in of in de 

buurtt van de binnenstad naar school gaan, of voor wie de route tussen huis en school door 

hett stadscentrum voert, behelst tijdsbesteding in de binnenstad van Groningen een trip die 

niett vaak gemaakt wordt. Zoals in hoofdstuk S gezegd, de helft van de geënquêteerde 

jongerenn komt vaak in het stadscentrum, de ander helft geeft aan soms tijd te spenderen in 

dee binnenstad. 

GEVAARLIJKEE PLAATSEN IN DE BUURT EN PUBLIEK DOMEIN 

Verderr blijk t uit de verhalen van de jongeren dat, hoewel de eigen buurt in eerste instantie 

inn de interviews als veilig wordt beschouwd, ook in de eigen buurt gevaarlijke plaatsen zijn 

tee onderscheiden. Dit is overigens verbonden met de definitie van de buurt. De eigen 

buurt,, mede op basis van gepercipieerd gevaar in de nabije omgeving, beslaat vaak niet 

meerr dan een paar straten. Een voorbeeld hiervan is gegeven in paragraaf 8.3.3. Een 

jongenn uit De Wijert-Zuid begrenst de eigen buurt op basis van kenmerken van het 

aangrenzendee gebied De Wijert. 

Dee onveilige plekken in de buurt zijn verbonden met sociale kenmerken, mensen die de 

jongerenn niet kennen, mensen waar ze niet bij horen, mensen met een andere leefstijl, de 

afwezigheidd van mensen et cetera. Daarnaast laten onveilige plekken zich typeren door 

fysiekee kenmerken, zoals de afwezigheid van of beperkte straatverlichting. 

Inn de vorige paragraaf werd aan de hand van een voorbeeld in de Oosterparkwijk 

duidelijkk dat onveiligheid in de eigen buurt ervaren wordt. Het betreft plekken die geen of 

niett langer deel uitmaken van het sociaalruimtelijk netwerk van jongeren. Dit voorbeeld 

laatt tevens zien, dat de jongeren en/of volwassenen die deze 'gevaarlijke' plekken 

gebruiken,, als 'anders' worden getypeerd. Dit betekent dat op het moment dat de plekken 

opgenomenn zouden worden in het sociaalruimtelijk netwerk, dit voor deze jongeren een 

ervaringg met publiek domein inhoudt. Voor deze jongeren, zou ik willen beargumenteren, 

brengenn dergelijke plaatsen een 'on-stage'-ervaring met zich mee: een ervaring met 

publiekk domein in de eigen buurt. 

Hetzelfdee proces is zichtbaar in andere woonomgevingen. In Leek 'bezetten' groepen 

jongerenn verschillende plekken in de eigen buurt, die ook de eigen buurt is van 'andere' 

jongeren.. Hierdoor wordt door de 'andere' jongeren de eigen buurt als publiek domein 

gedefinieerdd óf de plekken worden niet langer tot de eigen buurt gerekend. Deze 'anderen' 

diee 'overlast doen' worden net als in de verhalen van ouders als problematisch 

gedefinieerd. . 

Dee pleiners, die relatief een groot deel van hun naschoolse tijd in de eigen buurt 

besteden,, laten verder zien dat de openbare ruimte in de buurt voor iemand meerdere 
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functiess kan hebben. Remco zoekt duidelijk in de buurt publiek domein door de 

confrontatiee met 'anderen' aan te gaan: kattenkwaad uithalen, mensen lastigvallen en 

rondhangenn in de omgeving van het stadion tijdens een voetbalwedstrijd zijn voorbeelden 

daarvan.. Tegelijkertijd waardeert hij het Oosterpark om de rustige plekjes: hij heeft hier 

eenn geheime hut waar hij met vriendjes bij elkaar komt. Danny, die zowel in het centrum 

alss in de eigen buurt uitgaat (zie hoofdstuk 9), geeft aan dat het samenzijn in het 

jongerenontmoetingscentrumm kan worden getypeerd als onder elkaar zijn, maar het kan 

ookk inhouden: confrontatie met andere jeugdgroepen. Dit levert zo nu en dan heuse 

spanningg op, wat leidt tot met elkaar op de vuist gaan. 

Uitt de beoordeling die jongeren geven van de mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding 

enn van de afwezigheid daarvan in de eigen buurt valt iets op te maken over de gewenste 

functiess van de buurt voor het vrijetijdsleven. Allereerst is het opvallend dat de meningen 

overr de mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding in de eigen buurt verdeeld zijn. Over het 

algemeenn genomen loopt men niet over van enthousiasme. Van de jongeren geeft 49 

procentt aan tevreden of tenminste een beetje tevreden te zijn; 21 procent is niet tevreden 

enn niet ontevreden; 30 procent is ontevreden of een beetje ontevreden over de 

mogelijkhedenn voor vrijetijdsbesteding in de buurt . Het zijn met name de 

uitgaansgelegenhedenn die de jongeren in de buurt missen. Maar ook een voetbalveldje of 

skategelegenheidd en een in een gebouw ondergebrachte jongerenontmoetingsplek worden 

veelvuldigg genoemd. Aan de jongerenontmoetingsplaats wordt op twee manieren 

gerefereerd:: ten eerste als plek om met vrienden onder elkaar te zijn en ten tweede is de 

voorzieningg nodig omdat 'er hier nooit iets gebeurt'. Er kan dus geconcludeerd worden dat 

zowell  plekken om onder elkaar te zijn, publiek domein, als bewegingsruimte in de eigen 

buurtt worden gemist . 

'ANDERE'' OPENBARE PLAATSEN IN HET SOCIAALRUIMTELIJK NETWERK 

Nogg afgezien van vrijetijdsverenigingen, het huis van vrienden en vriendinnen en 
uitgaansgelegenhedenn zijn in de sociaalruimtelijke netwerken van jongeren plaatsen 
opgenomenn die noch in de eigen buurt, noch in het stadscentrum gesitueerd zijn. 
Recreatiegebieden,, zoals de Hoornsepias, zijn bij jongeren in trek. Deze gebieden zijn 
enerzijdss van belang voor sportieve activiteiten, anderzijds is de aanwezigheid van hordes 
jongerenn in de zomermaanden een publieke ervaring. Ook het gebruik van het Stadspark en 

2099 Er is tevens gevraagd naar de waardering voor de buurt in meer algemene zin. Zestig procent van de 
jongerenn geeft een voldoende op de vraag: Kan je door middel van een cijfer aangeven of je de buurt waarin je 
woontt een leuke buurt vindt? De reden waarom men de buurt leuk of niet leuk vindt varieert van een algemeen 
positieff  antwoord als "gewoon leuk", "lekker rustig" tot een meer gespecificeerd antwoord als "er wonen weinig 
leeftijdgenoten",, of "hier zijn alleen maar bejaarden", of "er is hier niets te doen". De aanwezigheid van 
leeftijdgenotenn en de afwezigheid van oude mensen zijn vaak genoemd als positieve redenen ter onderbouwing 
vann het cijfer. De afwezigheid van leeftijdgenoten en de aanwezigheid van oude mensen zijn vaak genoemd als 
negatievenegatieve redenen. Ook de aan- of afwezigheid van voorzieningen is een belangrijk gegeven waarop jongeren 
hunn oordeel over de buurt baseren. Fysieke kenmerken, zoals de aanwezigheid van groen, speelplekken, de 
afwezigheidd van verlichting, et cetera zijn aanzienlijk minder vaak genoemd. 
2100 Uit de interviews blijkt voorts dat de ruimtelijke identiteit van de plekken en voorzieningen van groot belang 
is.. In de Oosterparkwijk en Leek is men, terwijl er een aantal jongerenvoorzieningen is, wel degelijk 
ontevreden.. Voor jongeren is het belangrijk dat de juiste leeftijdsgroep ergens komt en dat de juiste 
leeftijdgenotenn hier komen (zie paragraaf 8.3.4). Aanwezigheid alleen zegt zeker niet alles. 
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hett Noorderplantsoen, gelegen aan de rand van de binnenstad, is divers en de 
aantrekkingskrachtt reikt verder dan de buurtbevolking. Scholen in het buitengebied 
fungerenn vanwege de kwaliteit van de plekken als hangplaats voor jongeren uit de 
Oosterparkwijk.. Hetzelfde geldt voor afgelegen gebieden buiten de dorpen voor jongeren 
uitt de dorpen. 

PRIVÉ-,, SEM1-PRIVÉPLAATSEN EN MEERVOUDIGE IDENTITEITEN 

Plekkenn om onder elkaar te zijn en publiek domein worden niet uitsluitend in de openbare 
ruimtee gecreëerd. In hoofdstuk 6 werd duidelijk dat de eigen kamer (privé-ruimte) de 
functiee heeft van ruimte om onder elkaar te zijn voor uit-en-thuizers en beschermden. In 
hoofdstukk 7 is gebleken dat de club functioneert als publiek domein. Voor de jongeren 
voorr wie de straat met name de functie heeft als tussenruimte en die tijd besteden in 
verenigingsverband,, te weten de planners en beschermden, is deze functie zelfs 
buitengewoonn belangrijk. 

Bovendienn worden deze plekken gekenmerkt door meervoudige identiteiten. Een 
jongerenontmoetingsplaatss fungeert als plek om onder elkaar te zijn voor bepaalde groepen 
jongerenn en onderscheidt zich in die zin van de winkelstraat in het stadscentrum (zie 
hoofdstukk 9). Tegelijkertijd, en dat hangt van het karakter van het jongerencentrum af, is 
hett jongerencentrum publiek domein. Een plek waar men anderen tegenkomt. In het 
jongerencentrumm in de Oosterparkwijk bijvoorbeeld komen niet alleen jongeren uit de 
wijk ,, maar ook jongeren uit andere wijken. 

DEE BETEKENIS VAN DE SOCIAALRUIMTELIJKE CONTEXT ÉN DE CREATIE VAN EIGEN PLEKKEN 

Err zijn duidelijke verschillen naar woonmilieu zichtbaar in de activiteiten in en functies van 

openbaree ruimte. Zoals eveneens in hoofdstuk 5 is beschreven, is winkelen voornamelijk 

eenn alledaagse activiteit van jongeren uit het Centrum en de Oosterparkwijk. Bovendien is 

hett voor hen een informele activiteit. De jongeren uit het Centrum en de Oosterparkwijk 

plannenn het winkelen niet in hun weekagenda in, maar de activiteit komt spontaan tot 

stand.. Onvoorziene omstandigheden, zoals een lekke band, kunnen de activiteit ook zó 

verhinderen.. Voor de leeftijdgenoten die in buitenwijken of buiten de stad wonen, heeft 

winkelenn een minder spontaan karakter. Het wordt samen met leeftijdgenoten gepland en 

afgestemdd met de ouders. Mocht er een kink in de kabel komen, dan wordt er op tijd een 

oplossingg gezocht om het uitje door te laten gaan. Vaak is behalve het krijgen van 

toestemmingg het een financiële kwestie waarom ouders erbij betrokken zijn: jongeren zien 

graagg een bijdrage van hun ouders voor een ritje met de bus naar de stad. 

Onderr elkaar zijn op straat, zo blijk t uit de interviews, vindt met name in Leek en de 

Oosterparkwijkk plaats. Dit is duidelijk verbonden met de aanwezigheid van leeftijdgenoten 

inn de directe omgeving en culturele verschillen die verbonden zijn met de sociaal-

economischee achtergrond van de gezinnen. De Wijert is in dit opzicht niet te vergelijken 

mett Leek. Hoewel in beide omgevingen relatief veel gezinnen wonen, wat in de 

plattelandsdorpenn niet het geval is, kent De Wijert minder een cultuur waarin jongeren 

samenkomenn op straat. Slechts één van de tien geïnterviewden gebruikt de straat vaak als 

ontmoetingsplek.. De sociaalruimtelijke netwerken van de jongeren uit De Wijert 

kenmerkenn zich door meer planning en plaatsen met toezicht. Of men nu veel of weinig 
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tij dd op straat in de buurt spendeert, de aanwezigheid van een eigen sociaalruimtelijk 

netwerkk en de bekendheid met de omgeving (en onbekendheid met andere omgevingen) 

betekenenn dat jongeren uit de buitenwijk en plattelandssuburb hun eigen buurt niet 

overwegendd als saai neerzetten (zie inleiding) gehecht zijn aan de omgeving en niet liever 

zoudenn willen verhuizen. Ook mobiliseert men net als de ouders ingrediënten uit 'de 

ruralee idylle', zoals rust en ruimte, om de kwaliteiten van de buurt te benadrukken. 

Dee helft van de jongeren die in een dorp wonen en in Leek of Groningen naar school 

gaan,, kiest er duidelijk voor om zo nu en dan na school te blijven hangen en rond etenstijd 

thuiss te komen. Verder zijn er op het platteland specifieke vormen van informele 

tijdsbesteding,, zoals tractor- en brommerrijden en helpen op de boerderij. Dit zijn 

overigenss activiteiten die alleen door jongens worden genoemd. 

Hett Noorderplantsoen heeft voor de jongeren uit de binnenstad een belangrijke functie 

voorr informele naschoolse tijdsbesteding. Er zijn voorzieningen om te basketballen en te 

voetballenn en bovendien wordt het gebruikt voor skaten. Het plantsoen wordt door de 

jongerenn mede door de aanwezigheid van jeugdvoorzieningen als belangrijk ervaren. In de 

eigenn straten, een enkel rustig straatje uitgezonderd, is eigenlijk geen ruimte om te spelen 

off  sporten. 

Hett gebrek aan ruimte wil echter niet zeggen dat er geen activiteitenplaatsen worden 

gecreëerd.. Betonnen verhogingen met scherpe randen, zelfs in drukke winkelstraten, 

wordenn door jongeren omgetoverd in skatevoorzieningen. De vijvers in de Oosterparkwijk 

wordenn door jongens benut om te vissen. Naast een aanbod van jeugdvoorzieningen op 

enkelee plaatsen, zoals in het Noorderplantsoen, creëren jongeren op deze manier hun eigen 

plaatsen.. Overigens is het niet voor alle activiteiten mogelijk om ruimte te veranderen in 

eenn plaats die aan de eigen wensen voldoet: denk aan de eerder genoemde activiteiten die 

bewegingsruimtee vereisen. 

8.44 De betekeni s van de straa t voor ouder s 
Anniee Scholte, de moeder van de pleiner Remco, is bezorgd over de gevaren in de buurt en 

inn het centrum. De samenleving is volgens haar onveilig. Zij zit dagelijks aan de scanner 

gekluisterd,, waarmee ze de communicatie van de politie in de stad opvangt: "Ik weet wat er 

allemaalallemaal gebeurt". Het stadion van F.C. Groningen, discotheken en kroegen zijn voor 

Remcoo verboden terrein. Afgezien van deze begrenzingen hanteert mevrouw Scholte geen 

anderee begrenzings- en beschermingsstrategieën. De route 's avonds naar de voetbalclub 

magg hij alleen fietsen, want "hij  kent de weg en er is nooit iets gebeurd", hetzelfde geldt voor de 

buurt.. Opvallend, gezien de wijze waarop ze benadrukt dat de samenleving onveilig is, is 

hett feit dat ze eigenlijk niet op de hoogte is van wat Remco zoal uitspookt door de week 

buitenshuis. . 

Terwijll  ook voor andere pleiners geldt dat de ouders niet meer dan een globaal beeld 

hebbenn van de naschoolse tijdsbesteding van hun kinderen, is dit zeker niet bij alle ouders 

hett geval. In de andere sociaalruimtelijke netwerkprofielen is er duidelijk sprake van 

'effectieve'' bescherming van de kinderen als die zich in de openbare ruimte bevinden en/of 

wordtt er minder tijd op straat doorgebracht door de kinderen, zoals uit hoofdstuk 5 blijkt . 

Menn kan vermoeden dat ouders uit bepaalde profielen invloed uitoefenen op de mobiliteit 
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(bescherming)) van de kinderen en op hun aanwezigheid op straat (de straat als 

bewegingsruimte,, als publiek domein en als plek om onder elkaar te zijn). In hoeverre dit 

gebeurtt en tot op welke hoogte dit gerelateerd is aan onveiligheidsgevoelens van de ouders, 

wordtt in deze paragraaf beschreven. 

Allereerstt wordt er een beschrijving gegeven van de ideeën van ouders omtrent 

gevaarlijkee plaatsen in de openbare ruimte (par. 8.4.1). Vervolgens wordt er beschreven 

opp welke wijze deze ideeën vertaald worden in regulatie van het tijdruimtelijk handelen, 

gevatt in termen van het concept 'van de straat' (par. 8.4.2). Tot slot wordt in paragraaf 

8.4.33 de context van het regulatieregime belicht. 

8.4.11 Gevaarlijk e plaatse n In de openbar e ruimt e 
Ouderss zijn bezorgd over de veiligheid van hun kinderen in plaatsen met specifieke 

sociaalruimtelijkee kenmerken. Uit de enquête blijk t dat kinderen volgens ouders het 

grootstee gevaar lopen op afgelegen plaatsen, zoals parkeerterreinen en steegjes. Ook 

plaatsenn met uitgaansgelegenheden, drukke of gevaarlijke wegen en plaatsen met veel 

begroeiingg worden door ouders als relatief onveilig aangeduid (zie hoofdstuk 10). Plaatsen 

waaropp 'andere' jongeren rondhangen, die niet in de enquête aanbod komen, worden in de 

interviewss veelvuldig genoemd als onveilige plaatsen: 

/:: Zijn er plekken hier in de buurt die u onveilig vindt voor haar? 

R:R: Ja, dat speelt wel. Er is hier tegenover, daar zit een heel stel jongens uit het Oosterpark. Die wonen 
hierr dus helemaal niet, maar dat is de zogenaamde randgroepjeugd, ja hoe heet dat, ik vind dat een raar 
woord.. Maar die hangen daar dus de hele tijd rond. (...). En dat staat daar dus maar de hele avond. Ze 
doenn helemaal niks, niks, dat vind ik walgelijk. En toen dat net begon toen vonden de meiden dat 
natuurlijkk reuze interessant, jongens. (Moeder van meisje, middenklasse, Oosterparkwijk). 

Ouderss refereren zowel aan sociale onveiligheid als verkeersonveiligheid. Wat 

verkeersonveiligheidd in de buurt betreft, is het opvallend dat ze de kinderen in principe 

capabelerr achten dan een aantal jaar geleden. Toch blijf t het verkeer complexe situaties 

bieden,, die ook veertien- en vijftienjarigen volgens hen niet geheel kunnen overzien. 

Bovendienn zijn er andere weggebruikers bij betrokken, waardoor de kinderen de situatie 

niett volledig kunnen controleren: 

Rl:Rl: Dus waar het mij veel meer in zit is de onveiligheid in het verkeer. De bezorgdheid in het verkeer. Ik 
weett wel dat zij best wel redelijk in het verkeer is. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje, dat is in een 
stadd nou eenmaal zo, met de fiets. Met name met de fiets, hè. De bussen, niemand houdt zich meer aan 
verkeersregels,, ook fietsers niet. Dus ze nemen natuurlijk ook een risico, ze anticiperen, ze nemen ook een 
deell  van dat gedrag over. Dat doe ik zelf ook, en daar zit wel wat in, dat moet ook, om niet te voorzichtig 
tee zijn, want dan krijg je ook ongelukken. Maar het is heel onvoorspelbaar en heel eng. Dus heel veel van 
dee bezorgdheid zit voor mij in het verkeer. (Moeder van meisje, hoge sociaal-economische status, 
Binnenstad). . 

R2:R2: Nou, ze zou bij het oversteken, natuurlijk ehm, als ze niet goed uitkijkt, of de sturen in elkaar. Als ze 
inn een groepje fietsen, ehm, tegen een auto, of een bus. Ja er kan zoveel gebeuren wat dat betreft. Dus dat 
iss nog wel eng soms. (...). Ze moet een drukke kruising over. En, ja, meestal gebeuren daar wel 
ongelukken.. Als er dan ongelukken gebeuren dan gebeuren ze daar. Er dendert toch wel heel wat ehm 
vrachtverkeerr langs, bussen enzo Maar natuurlijk ook wel op het fietspad zelf, als ze naast elkaar fietsen. En 
ehm,, dan komt ze ook wel weer thuis en dan zegt ze 'ja we zijn gevallen, want er kwamen wat sturen in 
elkaar'.. En de brommers die over de fietspaden rijden. Ja, die bellen niet, die gaan ook zo, voorbij langs. 
(Moederr van meisje, lagere sociaal-economische status, Leek). 

Inn tegenstelling tot deze plaatsen met specifieke sociaalruimtelijke kenmerken wordt de 

straatt in algemene zin als relatief veilig beschouwd, zo blijk t uit de ordening van veilige en 
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onveiligee plaatsen in de enquête. Van straten verwacht men in tegenstelling tot afgelegen 

enn begroeide plaatsen, overzicht en 'eyes on the street' door de aanwezigheid van mensen 

enn verkeer. Brede straten met doorgaand verkeer worden als relatief veilig ervaren. 

R:R: En de Grote Markt2" zelf bijvoorbeeld, vind ik dus een hele ruime markt en als je daar uit een kroeg 
komt,, dan is het toch heel overzichtelijk. Ja bijvoorbeeld de Grote Markt dat vind ik eigenlijk ook 's nachts 
well  een veilige plek. Omdat het zo ruim is, zo open. (Moeder van meisje, hogere sociaal-economische 
status,, Oosterparkwijk). 

Dee interviews en enquêteresultaten laten echter zien dat dit beeld wat de avond betreft 

verandert,, 's Avonds is de straat zou men kunnen zeggen in zijn geheel een afgelegen, 

onoverzichtelijkee en onveilige plaats. Een plaats gekenmerkt door de afwezigheid van 

socialee controle en de aanwezigheid van 'andere', gevaarlijke mensen. 

Rl:Rl: Ehm, ik, nou. Ja, in het donker eigenlijk. Overdag heb ik het helemaal niet. Het is echt als het donker 
wordt,, dan denk ik van ehm, 'nou ja, ze moet maar thuiskomen'. Dat vind ik gewoon. En vooral in deze 
buurt,, hier lopen echt heel veel junks en hier gebeuren gewoon best heel veel rare dingen. En zij gaat best 
veell  weg. Zij heeft een paard dus daar gaat ze heel veel heen. Het wordt natuurlijk steeds vroeger donker. 
Enn dat vind ik wel eng. Ja. En verder, ja, overdag heb ik het eigenlijk helemaal niet. Dan lopen die junks er 
ook,, maar dan ehm, nee, dan heb ik helmaal niet zoiets van 'dat vind ik eng, of daar mag je niet komen of 
watt dan ook'. Nee. 

/:: Kunt u beschrijven waarom u dat overdag niet heeft en 's avonds wel? 

Rl:Rl: Ehm, ja het donker zijn hè. Ik weet niet wat dat is. Als ze overdag ergens is, dan heb ik het idee van 
'nouu ik kan haar nog wel zoeken' en in het donker dan weet ik niet waar je beginnen moet. En Ellen die 
kann zichzelf heel goed redden. Ja, dus ik heb heel vaak zoiets van ehm, 'ja, die red zich eigenlijk wel'. Maar 
inn het donker, dat vind ik toch een beetje eng. Want je hebt hier eigenlijk, hier in de straat ook best wel 
heell  veel portieken en als ze dan... Ze moet van mij dan ook op de fiets weg. Want lopend vind ik dan nog 
enger,, hè, dat ze dan meegesleurd kan worden ofzo. (Moeder van meisje, middenklasse, Binnenstad). 

R2:R2: Er gaat nu een periode in dat het 's avonds veel eerder donker is en daardoor neemt de bezorgdheid 
zonderr meer toe. (Vader van meisje, middenklasse, Leek). 

R3:R3: Als het overdag is dan is er meer zicht, letterlijk en figuurlijk. En dan hoop ik dat de sociale controle 
watt groter is. (Moeder van meisje, middenklasse, Oosterparkwijk). 

Watt kan er gezegd worden met betrekking tot de bezorgdheid van ouders over de wijze 

waaropp jongeren de straat gebruiken? In de vorige paragraaf is beschreven dat de straat op 

vierr verschillende manieren betekenis heeft voor jongeren. Ten eerste is de straat 

betekenisvoll  als publiek domein, ten tweede als plek om onder elkaar te zijn, ten derde als 

ruimtee om te bewegen en ten vierde als tussenruimte. In de wijze waarop ouders deze 

plekkenn in de openbare ruimte als geschikt, respectievelijk veilig, en ongeschikt, 

respectievelijkk onveilig voor hun kinderen construeren, is duidelijk zichtbaar hoe ruimte 

verwevenn is met andere elementen van het sociaalruimtelijk netwerk en met sociale 

identiteiten.. De activiteiten, het gezelschap en ideeën over de eigen en andere jongeren 

zijnn bijvoorbeeld belangrijk: 

R:R: Die betonnen brug waar julli e overheen kwamen, dat is gewoon een hangplaats voor jeugd. Daar komt 
dee jeugd uit het hele dorp, met een hele groep staan ze daar en dan met een hele groep bij elkaar 
lummelen.. Er zijn ook allemaal teksten en kreten op de brug geklad. Maar als het dan donker is, dan vind 
ikk het gewoon gevaarlijk, want dan heb je die auto's en dan zie je ze pas op het laatste moment. En er zal 
maarr iets gebeuren. Ik wil niet dat ze met het donker daar staan. Maar wat ze zaterdagavond doen, dat 

2,11 De Grote Markt is het centrale plein in de binnenstad van Groningen en tevens een centraal punt van het 
uitgaansgebied. . 
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weett ik niet. Je kan waarschuwen, maar voor de rest moeten ze het zelf doen. Ik kan niet alle dagen als een 
politieagentt erbij gaan staan, dat wil ik gewoon niet. Maar dat is voor hen ook lekker, samen met elkaar, de 
jeugd,, en lekker kletsen en wat ze dan doen. (...) Elkaar een beetje uitdagen en wat malligheid en wat 
gekkigheid.. (...) Ik weet niet wat ze uitspoken en dat vertelt ze mij ook niet, (Moeder van meisje, lagere 
sociaal-economischee status, dorp). 

Dee straat als publiek domein wordt door ouders als een lastig fenomeen ervaren. Het is 

juistt het 'contact' met 'anderen' dat voor ouders beangstigend kan zijn. Ouders ordenen 

ruimtee in plaatsen waarin zij denken dat hun kinderen veilig zijn en plaatsen die zij als 

negatieff  en gevaarlijk voor hun kinderen bestempelen. Een manier waarop ze dit doen is 

doorr plaatsen te groeperen op basis van de manier waarop ze 'andere' jongeren en plaatsen 

identificeren.. De beeldvorming van andere plaatsen en groepen jongeren fungeert als de 

basiss voor de identificatie van de eigen kinderen, de vrienden en de plaatsen als deugdzaam 

enn veilige plaatsen; vaak is dit niet langer publiek domein. 

Inn de Oosterparkwijk bijvoorbeeld (maar ook hierbuiten) benadrukken ouders de 

scheidingg tussen het gebied rond Het JOP en het Goudenregenplein en de daarmee 

geassocieerdee 'andere' jongeren en overige 'eigen' plaatsen in de buurt. 

R:R: (...) dat vind ik een behoorlijk onveilige plek, dat staat bekend als Het JOP. En ik heb menigmaal in een 
vergaderingg een verschil van mening gehad (...) omdat hun het eigenlijk een beetje bagatelliseren hè, zo 
vann 'het valt allemaal wel mee'. Maar er gebeuren echt ernstige dingen. Ehm, ik heb het een keer 
meegemaaktt dat daar knapen liepen met pistolen. Nou dat vind ik dan niet meer iets van 'och het valt wel 
mee'.. Dat daar jonge jongens lopen van 18 tot en met twintig met pistolen en revolvers, en messen. En 
daarr escaleert het wel eens. Dat is eigenlijk een jongerengebouw. Waar ik mijn zoon dus absoluut niet heen 
will  hebben. Omdat daar eigenlijk altijd ellende is. Daar is ook mede, mag ik misschien wel niet zeggen, ik 
weett niet, mede met die jongens en dan alles eromheen, is toen die escalatie ontstaan wat de 
Oosterparkwijkk betreft, die gigantische rellen, met politie en toestanden. Waar ook Ouwerkerk 
[toenmaligee burgermeester van Groningen] dan voor opgestapt is of eigenlijk weg moest. Maar ehm, dat is 
éénn van de onveilige plekken. Dat is vrij dichtbij. En dat is een van de bekendste vind ik en een van de 
gevaarlijkste.. Ja er zijn natuurlijk, ik zei al, meerdere plekken. Maar ze zijn mij gewoon niet bekend. 
Althanss niet in de vorm van dat daar situaties zijn waarvan ik zeg 'nou dat zijn gevaarlijke'. (Vader van 
jongen,, lagere-middenklasse, Oosterparkwijk). 

Ookk met de functie van openbare ruimte in de vorm van onder elkaar zijn hebben 

ouderss over het algemeen genomen moeite. Samenzijn, ouders gebruiken het woord 

'rondhangen',, impliceert volgens hen nietsdoen. Nietsdoen is verbonden met risico's en 

bezorgdheid.. Hoewel de ouders die dit in hun verhalen benadrukken hun eigen kinderen 

alss deugdzaam beschouwen, is de kans volgens hen aanwezig dat rondhangen op straat met 

'andere'' jongeren, "omdat ze toch op deze leeftijd onvoorspelbaar zijn", hen aanzet tot 

risicogedrag.. Het niet-vastliggen van jeugdidentiteiten en de wijze waarop het beeld dat 

ouderss van hun kinderen hebben, verandert met de omgeving, worden hier zichtbaar. 

Thuiss is het Apollinische kindbeeld dominant, terwijl de representatie van dezelfde 

kinderenn op straat kan verschuiven naar een Dionysisch kindbeeld: 

Rl:Rl: Nou om 17:00 uur dus nog niet, maar als het later wordt, dan wil ik eigenlijk dat ie zich niet op straat 
ophoudt.. Dus dan spelen of zijn vriendjes hier, dan zitten ze met computertjes en toestanden of op zijn 
kamer.. Of hij is bij vriendjes. En ik weet dat dat zo is, want ook die ouders denken zo ongeveer als ik. Wat 
betreftt het zich ophouden op straat, als het donker is. Heeft natuurlijk ook geen enkel nut, zeg ik hem wel 
eens,, tegenwoordig, dan sta je daar maar. En verveling, als je je verveelt, dan gebeurt er altijd wel eens 
ehm.. Dan kunnen er rare dingen gebeuren. Dus. (Vader van jongen, middenklasse, Leek). 

R2:R2: Dat op straat rondhangen, dat vind ik nooit geschikt, dat dat gebeurt. Dat werkt dus alleen maar 
baldadigheidd in de hand, en sowieso voor anderen ook weer belastend. (Moeder van meisje, middenklasse, 
Leek). . 
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Grofwegg is deze redenatie zichtbaar bij (lagere) middenklasse-ouders ongeacht de 

woonomgevingg en in het profiel van de ontevreden uit-en-thuis-meiden. 

Ouderss met een hogere sociaal-economische achtergrond produceren dit beeld niet 

actieff  in hun verhalen. Een verklaring hiervoor ligt in het feit dat de straat in het 

sociaalruimtelijkk netwerk van hun kinderen nauwelijks de betekenis van plekken om onder 

elkaarr te zijn, heeft. 

Daarbijj  komt dat de ouders benadrukken een goed idee te hebben van de invulling van 

dee naschoolse tijdsbesteding. Sophie van Amerongen, de moeder van de uit-en-thuizer 

Tim,, is bijvoorbeeld nauwelijks bezorgd over de veiÜgheid van haar zoon in de openbare 

ruimte.. Ze weet waar haar zoon na schooltijd is, wat hij doet en wie zijn vrienden zijn. Uit 

hett idee dat Tim zijn sociaalruimtelijk netwerk op een 'goede' manier vormgeeft, behalve 

opp straat ook in andere domeinen is, put zij vertrouwen uit zijn zelfstandigheid en is ze in 

staatt Tim zelfstandige bewegingsvrijheid te geven. Vergelijkbare ouders zijn, zoals in 

hoofdstukk 5 is beschreven, vooral te vinden in De Wijert en de binnenstad. 

Bewegingsruimtee wordt door ouders vooral gezien als belangrijk voor de ontwikkeling 

vann jongeren tot zelfstandige individuen. Sportieve activiteiten op straat worden 

aangemoedigd.. Op een avontuurlijke wijze samen met vrienden de woonomgeving 

verkennenn hoort hierbij. In de plattelandsgemeenschap wordt dit aspect benadrukt en 

neemtt het een plaats in als item binnen 'de rurale idylle'. In hoofdstuk 11 wordt hier 

uitgebreidd bij stilgestaan. 

Tenn aanzien van het gebruik van ruimte als tussenruimte is, omdat het een noodzakelijk 

onderdeell  van het tijdruimtelijk handelen is, bezorgdheid onder een grote groep ouders 

zichtbaar.. In hoofdstuk 7 is hierbij, wat betreft de route tussen het huis en de club, 

uitgebreidd bij stilgestaan. De hiervoor genoemde specifieke sociaalruimtehjke 

karakteristiekenn van plaatsen bepalen in hoeverre een route als veilig of onveilig voor de 

kinderenn wordt beschouwd. Figuur 8.1 laat voor een aantal kenmerken zien in welke mate 

zee bijdragen aan de veiligheid van een route. 

Hett tijdstip van de dag en de 'zelfstandigheid' van het kind blijken zeer belangrijke 

factorenn te zijn bij het bepalen of een kind een bepaalde route al dan niet zelfstandig mag 

afleggen.. Tevens is de aanwezigheid van een bepaald type mensen door 92 procent van de 

ouderss genoemd als factor van enige tot veel invloed. De verkeerssituatie en afstand 

wordenn door minder ouders als belangrijke factoren gezien; respectievelijk 46 en dertig 

procentt geeft aan dat deze factoren geen invloed hebben op de beslissing of een kind een 

routee al dan niet zelfstandig mag afleggen. Begroeiing en de afwezigheid van mensen wordt 

doorr tachtig procent van de respondenten als reden van invloed op de beslissing 

aangekruist. . 

Tott slot is het opvallend dat ouders uit de lagere sociale milieus over het algemeen geen 

bijzonderee betekenis hechten aan de straat. De openbare ruimte is in de beleving van deze 

ouderss gewoon één van de plekken buitenshuis, zoals de voetbalclub (zie hoofdstuk 7). 
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Figuu rr  8.1 Factoren en de mate waarin ze bepalen of ouders hun kind een route zelfstandig laten 
afleggen,, in percentages ouders (N=240) 
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Geconcludeerdd kan worden dat openbare ruimte in de bezorgdheid van ouders een 
bijzonderee positie inneemt. Het gaat echter te ver om te stellen dat openbare ruimte 
categorischh als onveilig wordt gedefinieerd (zie hoofdstuk 3). Er is bijvoorbeeld een 
belangrijkk verschil tussen dag en nacht. Overdag hebben onveiligheidsgevoelens uitsluitend 
betrekkingg op plekken met specifieke sociaalruimtelijke kenmerken, 's Avonds en 's nachts 
wordenn veel meer plaatsen als onveilig ervaren. De wijze waarop ouders de straat als 
veiligee of onveilige omgeving voor de naschoolse tijdsbesteding van hun kinderen 
definiëren,, hangt samen met verschillende factoren, zoals de activiteiten, het gezelschap en 
dee sociale identiteiten van de kinderen zelf en van andere jongeren. De betekenis van de 
straatt als publiek domein alsmede als plek om onder elkaar te zijn, is niet onproblematisch. 
Watt is de consequentie van de verbeelding van de straat voor de regulatie van het 
tijdruimtelijkk handelen in openbare gebieden? 

8.4.22 Van de straa t 
Hett tijdruimtelijk handelen van jongeren op plaatsen in de openbare ruimte wordt in 

relatieff  hoge mate door ouders gereguleerd. Dit is in overeenstemming met het feit dat het 

gebruikk van plekken in de openbare ruimte ouders relatief veel zorgen baart. Het 

regulatieregimee dat ouders hanteren, richt zich met name op het veiligstellen van de 

naschoolsee tijdsbesteding in afgelegen gebieden, begroeide gebieden, gebieden met 

uitgaansgelegenheden,, gevaarlijke kruispunten/wegen en plekken waar 'andere' jongeren 

rondhangen.. Het merendeel van de geïnterviewde ouders vindt het niet goed als jongeren 

'ss avonds bij donker tijd spenderen op straat en als men de straat als tussenruimte gebruikt, 

wordenn voorzorgsmaatregelen getroffen (zie hoofdstuk 5 en 7). Kortom, de zelfstandige 

bewegingsvrijheidd van jongeren in de avonduren is aanzienlijk beperkt. 
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Err zijn echter verschillen. De verschillen in regulatiestrategieën bepalen mede de 

interpretatiee van de verschillen die er zijn tussen de sociaalruimtelijke netwerkprofielen. 

Dee ouders van een aantal pleiners en mannelijke uit-en-thuizers vormen een uitzondering 

watt betreft de begrenzing en bescherming van activiteiten 's avonds buitenshuis. Over het 

algemeenn genomen genieten jongens meer zelfstandige bewegingsvrijheid 's avonds 

buitenshuiss dan meisjes. Ze worden minder beschermd in de tussenruimte, zoals uit 

hoofdstukk 5 en 7 blijkt . 

Voorr een aantal jongens uit een lager sociaal milieu geldt dat ouders weinig controle 

uitoefenenn op de naschoolse tijdsbesteding op straat. Annie Scholte, de moeder van 

Remco,, geeft haar zoon wel waarschuwingen mee als hij naar buiten gaat, "Kijk uit en doe 

geengeen rare dingen", maar hier blijf t het bij. Dit zijn tevens de jongeren die risicogedrag laten 

zien,, zoals in paragraaf 8.3.4 duidelijk werd. De ouders zijn echter niet in staat het gedrag 

vann jongeren buitenshuis te controleren, het verantwoordelijkheidsgevoel van de ouders 

lijk tt op te houden bij de voordeur. Voor risicogedrag buitenshuis geldt 'wat niet weet wat 

niett deert' en tot op zekere hoogte hoort risicogedrag bij jong-zijn, zoals de vader van 

Dannyy verwoordt: 

JOSJOS Bakker: Ik hoef niet van alles te weten wat hij allemaal uitspookt. En wat hij zo met vrienden doet, ja 
goed,, ik ben zelf ook 15 geweest en het zal niet veel veranderd zijn. Dan is het een beetje rondhangen zeg 
maar,, een sjekkie roken of wat dan ook. Of de stad in, achter de meiden aan of even een potje bier drinken 
ergens,, zulke dingen. 

Dee activiteiten van meiden worden ongeacht de sociaal-economische achtergrond meer 

beschermdd en begrensd. Hieruit kan worden opgemaakt dat dochters als meer kwetsbaar 

wordenn beschouwd in de openbare ruimte dan zonen (zie verder hoofdstuk 10). Door de 

regulatiestrategieënn die ouders hanteren vanwege de bezorgdheid over de veiligheid van de 

dochterss in de openbare ruimte is er een apart profiel van beschermden. De meiden mogen 

'ss avonds als het donker is geen tijd besteden op straat. Hetzelfde geldt voor de ontevreden 

uit-en-thuis-meiden.. Het sociale milieu heeft in het bijzonder effect op de keuzes die 

ouderss maken binnen het regulatieregime. De hogere sociale milieus zijn actief in het 

beschermenn van de van dochters bij het zich verplaatsen in de openbare ruimte 

(tussenruimte)) door halen en brengen en door activering van het sociale netwerk. Lagere 

socialee milieus zoeken de oplossing eerder in het begrenzen van de activiteiten van meiden 

buitenshuis: : 

R:R: En dan gaat ze verder de straat ook niet meer op, dat wil ik ook niet. Als het donker is, is het niet over 
dee straat. (Moeder van meisje, lagere sociaal-economische status, dorp) 

Opp welke wijze en ten aanzien van welke terreinen het tijdruimtelijk handelen op straat 

gereguleerdd wordt, zal ik hieronder aangeven. Regulatie door middel van soort activiteit, 

tijd,, mobiliteit, sociale contacten en hulpmiddelen, lichamelijke regulatie en territoriale 

regulatiee worden achtereenvolgens behandeld. 

REGULATIEE DOOR MIDDEL VAN SOORT ACTIVITEIT 
Dee activiteiten op straat zijn hiervoor getypeerd als hoofdzakelijk informele activiteiten. 
Gebruikk van de straat als publiek domein wordt aan de hand van de hierboven beschreven 
beeldvormingg gereguleerd. Jongeren, en met name meiden, worden als kwetsbaar gezien 
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inn de openbare ruimte. Hierbij wordt hoofdzakelijk verwezen naar het feit dat 'anderen' 

niett te vertrouwen zijn. De kans om slachtoffer te worden van seksueel geweld of om 

lastiggevallenn te worden door een vreemde wordt door ouders veelvuldig voor dochters als 

gevaarr genoemd. Bepaalde aspecten van het publiek domein worden daarentegen ook juist 

alss veilig ervaren. 'Eyes on the street' zijn voor ouders geruststellend. Regulatie van 

activiteitenn die een ervaring met publiek domein inhouden, vindt met name 's avonds 

plaats,, zowel in de vorm van bescherming als begrenzing. Hetzelfde geldt voor sportieve 

activiteiten. . 

Hett onder elkaar zijn op straat wordt door verschillende ouders ongeacht het tijdstip 

vann de activiteit verboden of sterk ontraden. Dit is duidelijk zichtbaar in de 

middenklassengezinnenn (jongens en meiden) in en een deel van de lagere klassengezinnen 

(meiden). . 

REGULATIEE DOOR MIDDEL VAN TIJD 

Tij dd is een zeer belangrijke factor in het regulatieregime. Met name door de afwezigheid 
vann sociale controle en de aanwezigheid van specifieke groepen mensen in de avonduren, 
bijvoorbeeldd mensen die onder invloed van alcohol zijn, beschermen en begrenzen ouders 
dann het gebruik van de straat. Gevraagd naar verboden plekken voor de kinderen, blijk t 
dat,, als ze er zijn, de plekken overwegend 's avonds 'verboden' zijn (zie hoofdstuk 10). 
Verderr beperken ouders het tijdruimtelijk handelen van hun dochters 's avonds als het 
donkerr is. Zij mogen, een uitzondering daargelaten, 's avonds niet alleen naar buiten, 
ongeachtt het soort activiteit. Indien men de straat gebruikt als tussenruimte, wordt een 
gedeeltee van hen gehaald en gebracht of op een andere manier beschermd (zie hoofdstuk 5 
enn 7). 

REGULATIEE DOOR MIDDEL VAN MOBILITEIT 

Regulatiee door middel van mobiliteit betreft het gebruik van de straat als tussenruimte, de 
routess tussen stations in het sociaalruimtelijk netwerk. Zoals in hoofdstuk 7 uitgebreid is 
beschrevenn geniet fietsen de voorkeur van ouders boven lopen en kiest men 's avonds wel 
eenss voor de auto. Deze vorm van regulatie hangt echter sterk samen met arrangementen 
diee worden getroffen in de sfeer van sociale contacten, begeleiding van leeftijdgenoten 
enn / of volwassenen. 

REGULATIEE DOOR MIDDEL VAN SOCIALE CONTACTEN 

Niett alleen prefereert men als ouder de fiets boven lopen, met name in het geval van de 

beschermdenn en de uit-en-thuis-meiden raadt men aan 's avonds als het donker is samen te 

fietsen.. Of dit ook overdag het geval is, hangt af van de route en de afstand. Overigens 

wordtt niet alleen in het geval van meiden aangeraden 's avonds samen met anderen te 

fietsen. . 

Ookk de activiteiten zelf worden toegestaan al naar gelang de vrienden die erbij 

betrokkenn zijn als betrouwbaar worden gepercipieerd. Veel alledaagse activiteiten op straat 

wordenn zonder onderhandeling toegestaan omdat de ouders 'weten' wie de vrienden van 

dee kinderen zijn en hen vertrouwen. Voor niet alledaagse handelingen is een 'vergunning' 

nodigg en bij het geven van deze toestemming nemen ouders bewust de context van de 
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leeftijdgenotenn in ogenschouw. Een tripje naar de stad Groningen voor de jongeren uit 

Leekk en de dorpen, of een dagje Amsterdam worden eerst dan goed gekeurd als duidelijk is 

mett wie de activiteit ondernomen wordt en als er vertrouwen bestaat in de competentie 

vann de leeftijdgenoten en het functioneren van de groep. Ouders baseren zich hierbij op 

directee kennis, indirecte kennis via horen zeggen, of beeldvorming op basis van culturele 

enn sociaal-economische achtergrondkenmerken van de leeftijdgenoten en hun ouders, 

REGULATIEE MET GEBRUIK VAN HULPMIDDELEN 

Geld,, telefoonkaart en de mobiele telefoon worden gebruikt als beschermingsmaatregelen. 
Dee mobiele telefoon kan — afgezien van het feit dat het vooral een speelgoedje van de 
jongerenn zelf is — functioneren als een soort beschermingsmaatregel en 
begrenzingsstrategiee ter controle van het sociaalruimtelijk netwerk van jongeren: 

R:R: Oh, wacht eens even er is één ding. Wij hebben dus hier thuis een verschrikkelijke hekel aan de gsm-
etjes,, aan de draagbare telefoon. Ik heb bedacht dat ik dat toch, als ze echt wat meer zou uitgaan, nog wel 
nuttigg zou vinden. Nou, daar werd ik vreselijk om uitgelachen. (...) Maar ik denk dan altijd dat je toch wel 
ietss van tevoren kan inschatten of je iets griezelig gaat vinden of niet, dan kun je altijd in een zijstraat gaan 
bellen.. Kijk met die messen en met zo'n spray dat kan zich ook tegen je keren. Ik denk dat op het moment 
datt je met een mes gaat zwaaien, dat je meer kans hebt dat je hem zelf in je ribben krijgt dan, eh, dat je 
daarr nou echt dreigend mee overkomt. Ik weet het niet. Nee, die telefoon dat is wel iets. (Moeder van 
meisje,, hogere sociale klasse, Oosterparkwijk). 

Terwijll  ouders aangeven dat een mobiele telefoon hun kinderen in staat in een 

problematischee situatie hen onmiddellijk te bellen, vergroot de mobiele telefoon 

tegelijkertijdd de controle die ouders hebben over het ruimtegebruik van hun zoon of 

dochter.. Ouders kunnen hun kinderen op elk tijdstip en op elke plaats bereiken — 

controlerenn — terwijl ze fysiek niet in de buurt zijn. Paradoxaal genoeg dient de mobiele 

telefoonn op deze manier twee doelen tegelijkertijd. De mobiele telefoon functioneert niet 

alleenn als controlestrategie, maar vergroot ook het zelfstandig ruirntegebruik van jongeren 

waardoorr het beeld van jongeren als bekwame actoren versterkt wordt. Een aantal 

jongerenn heeft dit in de smiezen en gebruikt 'het' veiligheidsargument om ouders te 

overtuigenn hen een mobiele telefoon cadeau te doen, te sponsoren of alleen al toe te staan 

err een te bezitten. Uiteindelijk is en blijf t het toch ook een leuk speeltje en belangrijk 

statusitem.. Overigens brengt de mobiele telefoon ook risico's met zich mee; ze kunnen 

ontvreemdd worden. Geen van de ouders refereert echter aan dit aspect. 

Wapenbezitt tot slot wordt over het algemeen genomen niet gestimuleerd en juist als 

contraproductieff  beschouwd (zie hoofdstuk 9). 

LICHAMELIJKEE REGULATIE 

Dee zelfverdedigingcursus die een aantal moeders overweegt voor hun dochters is een 
sprekendd voorbeeld van het belang dat ouders toekennen aan een zelfverzekerd gevoel en 
dee uitstraling hiervan. 

Eenn andersoortig voorbeeld betreft het feit dat een enkele ouder vanwege zorgen over 
dee diefstalgevoeligheid van merkkleding aangeeft zijn/haar kinderen ervan te weerhouden 
diee (in bepaalde omgevingen) te dragen. 
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TERRITORIALEE REGULATIE 

Plaats,, route, afstand en ruimtelijke schaal zijn van belang bij het bepalen van de grenzen 

aann en het beschermen van het gebruik van de openbare ruimte. 

Hett betreft niet gedrag in elke ruimte, maar op routes en op plaatsen met de hiervoor 

beschrevenn sociaalruimtelijke karakteristieken dat wordt begrensd en beschermd. De 

afstandd tot de woning speelt daarbij een bijzondere rol. Hoe groter de afstand en hoe 

onbekenderr de omgeving, des te meer regulatie. Als voorbeeld hiervan kan de afgelegen 

wegg met bos- en struikgewas langs de kanten tussen Leek en Roden dienen. Door veel 

ouderss wordt deze weg door de afwezigheid van sociale controle als gevaarlijk bestempeld. 

Eenn klein stukje over deze weg kan eventueel nog alleen afgelegd worden, maar het hele 

stukk zeker niet. 

Inn de eigen buurt genieten jongeren over het algemeen meer zelfstandige 

bewegingsvrijheidd dan buiten de eigen buurt. Respectievelijk ruim eenderde en tweederde 

vann de geënquêteerde ouders geeft aan dat de zoon of dochter op bepaalde plaatsen in 

respectievelijkk de eigen buurt en daarbuiten (eigenlijk) niet mag komen (zie ook hoofdstuk 

10).. Het zijn echter niet alleen de afstand en bekendheid: ook de identiteit van plaatsen en 

gebiedenn beïnvloeden beschermings- en begrenzingsstrategieën en de keuze tussen beide. 

Voorr de ouders in Leek en de dorpen is een zelfstandig bezoek van de zoon of dochter met 

leeftijdgenotenn aan Drachten of Roden een minder ingrijpende gebeurtenis dan aan de stad 

Groningen.. De stad Groningen wordt bij uitstek geassocieerd met publiek domein en 

onveiligheid.. Een dagje 'stadten' betekent sowieso 'voor het eten thuis': geen van de 

jongerenn uit Leek en de dorpen mag 's avonds vrije tijd spenderen in Groningen. 

Overigenss moet hierbij opgemerkt worden dat de buurt zelf geen vaststaande grenzen 

heeft.. Onveiligheid alsmede ervaren onveiligheid in de eigen buurt wordt het hoofd 

gebodenn door de grenzen van de eigen buurt in te perken tot de eigen straat. Door het 

schaalniveauu van de buurt te verkleinen, maken ouders de lokale omgeving acceptabel als 

eenn veilige woonomgeving voor de kinderen. Met name ten aanzien van de Oosterparkwijk 

enn het Centrum is dit zichtbaar: 

Rl:Rl: Dit is officieel Oosterpark, dus dat is wel berucht, maar eh, ze hebben niet echt activiteiten hier in de 
wijkk want we zitten tenslotte tegen het centrum aan dus gaan ze meer naar het centrum toe dan hier naar 
hett Oosterpark. (...) Wij wonen hier ook vrij veilig. Je kan nog eens tegen de buren zeggen, of tegen haar 
zelff  zeggen als er dan wat is 'ren even naar de overkant en bel even'. (Moeder van meisje, hogere sociaal-
economischee status, Oosterparkwijk). 

/:: En wat ziet u als uw eigen buurt? Dus de grenzen, 

R2;R2; Oh, dat is, dat is eigenlijk een klein stukje. Je vraagt nou eens wat, ehm, dat is tussen de Petrus 
Campersingel,, Zaagmuldersweg, de Hendrikzstraat, nou zeg maar een blok van pakweg, vijf km2. Ja er 
gebeurtt natuurlijk overal wel wat, maar wij horen [er] vaak ook niet bij. Waarschijnlijk weet je de rellen 
vann vorig jaar, dat is je misschien wel bekend. In de Oosterparkwijk. (...) Ja, ik vind, dan kom ik weer 
evenn terug op dat stuk. Wij wonen hier wel veilig. (Vader van jongen, lagere-middenklasse, 
Oosterparkwijk). . 

8.4.33 De contex t van het grenze n stelle n 
Inn de vorige paragraaf is duidelijk geworden dat het stellen van grenzen aan het 

tijdruimtelijkk handelen van jongeren gebeurt op basis van combinaties van factoren. Hier 

will  ik specifiek ingaan op het belang van de sociaalruimtelijke context. Een voorbeeld van 

contextuelee invloed op het bepalen van de grenzen is zichtbaar in de manier waarop een 
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aantall  ouders uit de Oosterparkwijk het idee van de zelfstandigheid van hun kinderen in de 

openbaree ruimte aanpaste na de eerder genoemde Oosterparkrellen, una die rellerij  hier dan 

stasta je wel op scherp hoor". 

Inn een studie over de bezorgdheid van ouders over kinderen laat Valentine (1997b) zien 

datt ouders te maken hebben met lokale normen en met de beoordeling van andere ouders. 

Lokalee opvoedculturen dwingen ouders ertoe, schrijft ze, hun kinderen minder vrijheid te 

gevenn dan zij zelf als juist ervaren. In dit onderzoek onder veertien- en vijftienjarigen geeft 

eenn aantal ouders juist aan dat een minder beschermende opvoedstijl van andere ouders hen 

ertoee brengen om hun kinderen als 'volwassener' te beschouwen dan zijzelf menen dat ze 

zijn. . 

Verderr blijk t dat deze beïnvloeding zich afspeelt op verschillende niveaus al naar gelang 

dee diversiteit van het sociaalruimtelijk netwerk van de jongeren en het sociale netwerk van 

dee ouders. Dit netwerk beperkt zich bovendien niet voor alle ouders tot de buurt. Ook 

hierinn speelt de leefstijl en het sociale milieu van de gezinnen een rol. De ouders met een 

hoogg opleidingsniveau en een stedelijke leefwijze maken bij het bepalen van de grenzen van 

hett sodaalruirntelijk netwerk gebruik van kennis uit verschillende hoeken van het eigen 

socialee netwerk en dat van de kinderen, dat in vergelijking met andere groepen minder 

lokaall  begrensd is. 

R:R: Ja, afhankelijk van het kind vind ik, moet je het loslaten. Ja, ik moet zeggen dit is op dit moment binnen 
ditt gezin echt een discussie en we praten er wel met vrienden over en ja de een zegt dit en de ander dat. De 
meestenn vinden ons echt ouderwets, die zeggen 'ach, julli e zijn nog niets gewend, belachelijk, god het is 
heell  normaal dat kinderen 's nachts door de stad fietsen'. Dat zijn dan inderdaad mensen met wat oudere 
kinderen.. Ja, nou ja, ik ben daar wat meer geneigd in mee te gaan, mijn man is heel duidelijk: 'ik vind dat 
hett niet kan en ik voel me daar niet lekker bij als ze terug willen komen dan haal je op en ze komen niet zo 
laatt thuis', basta. (Moeder van meisje, hogere sociaal-economische status, Oosterparkwijk). 

Nett zoals de sociaalruimtelijke omgeving mogelijkheden genereert en beperkingen 

scheptt voor het tijdruimtelijk handelen van jongeren, zo creëert zij ook specifieke zorgen 

diee specifieke regulatie tot gevolg hebben. Hoewel ouders ongeacht de woonomgeving 

aangevenn zich zorgen te maken over de veiligheid van hun kinderen (zie hoofdstuk 10 en 

11),, zijn er verschillen zichtbaar in aard en omgaan met. Voor de binnenstadsouders is de 

aanwezigheidd van drugsverslaafden in en rond het Noorderplantsoen een reden om het 

gebruikk van het plantsoen te beschermen en 's avonds in te perken. De concentratie van 

uitgaansgelegenhedenn rond de Grote Markt betekent dat dit gebied 's avonds wordt 

afgeschermdd voor de kinderen. Door de centrale ligging van de woning ten opzichte van 

voorzieningenn en leeftijdgenoten mogen deze kinderen veelal 's avonds via grotere 

doorgaandee routes zelfstandig reizen. 

Inn de Oosterparkwijk zorgt het voetbalstadion voor zorgen op momenten dat er 

wedstrijdenn worden gespeeld. De door ouders geconstateerde rondhangcultuur en de 

jongerenontmoetingsplekken,, die voor jongeren een ervaring met publiek domein kunnen 

betekenen,, brengen met zich mee dat een aantal ouders juist de 'eigen' buurt afgrenst voor 

dee kinderen, met name voor de meiden. De andere groep ouders, zoals hiervoor 

geconstateerd,, controleert het gedrag van de kinderen buitenshuis niet. 

Dee Wijert wordt door de ouders over het algemeen als een rustige en veilige buurt 

ervaren.. De ruimtelijke structuur draagt ertoe bij dat het hart van de wijk , een park, 's 

avondss echter niet toegankelijk is. Hetzelfde geldt voor de ringweg. Tijd 's avonds op straat 
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wordtt dus voor de deur doorgebracht. De route naar het centrum van de stad — een 

fietspadd gekenmerkt door een afgelegen ligging, begroeiing en een viaduct — en andere 

voorzieningenn leveren juist obstakels op. 

Dee woonomgeving in Leek kent gelijksoortige 'gevaarlijke' routes naar voorzieningen 

alss in De Wijert. De ruimtelijke structuur kent echter meer afwisseling tussen kleine 

groengebiedenn en straten. Hier wordt door jongeren gebruik van gemaakt om onder elkaar 

tee zijn. In Leek wordt massaal door ouders gewezen op de overlastgevende jeugdgroepen. 

Err wonen relatief veel jeugdigen en de aanwezigheid van scholen voor het voortgezet 

onderwijss betekent bovendien dat er op sommige momenten veel jeugd op straat is. De 

overwegendd middenklasse structuur en de ruimtelijke structuur waarin privéruimte de 

nadrukk heeft, dragen ertoe bij dat deze groepen al snel als 'out of place' worden 

gedefinieerd.. Men ervaart publieke domein. De jongeren, waaronder zich volgens de 

ouderss criminelen bevinden, zorgen ervoor dat door hun kinderen te nemen routes 

zorgvuldigg worden afgewogen. Bovendien zijn verschillende (lagere-

)middenklassegezinnenn er op gefocust dat de kinderen geen aansluiting zoeken bij deze 

groepen. . 

Inn de dorpen richt de bezorgdheid van de ouders zich voornamelijk op de routes tussen 

hett huis en voorzieningen elders. De bezorgdheid voor verkeer, pestende jongeren en 

'vreemdee mannen' betekent dat jongeren relatief vaak gebracht en gehaald worden (zie 

hoofdstukk 11): 

R:R: Er schijnen bepaalde groepen jongeren te zijn die de schoolgaande jeugd wel eens lastig vallen. En dat 
gebeurdee ook een keer met een meisje uit het dorp en dan denk je toch wel eens van nou, daar heb je weer 
zoiets.. Dat is onze oudste zoon ook een keer overkomen, die is ook een keertje aangevallen. Dan denk je 
tochh wel eens als dat maar goed gaat. (Vader van jongen, middenklasse, dorp). 

8.55 Strij d om de ruimt e in het openbar e domei n 
Informelee tijdsbesteding in de openbare ruimte heeft voor jongeren en hun ouders niet 

dezelfdee betekenis. Het duidelijkst komt dit naar voren in de verhalen van de ontevreden 

uit-en-thuizerss en hun ouders. Voor de meiden is de betekenis van ruimte als publiek 

domeinn en als rustige plek om samen te zijn met leeftijdgenoten belangrijk. De ouders 

hebbenn met deze vorm van tijdsbesteding echter problemen. Met name deze gezinnen 

wordenn gekenmerkt door strijd om de straat. De wijze waarop het uiteindelijke 

sociaalruimtelijkk netwerkprofiel vorm krijgt, wordt niet door alleen de een of alleen de 

ander,, maar in interactie met elkaar bepaald. Dit geldt natuurlijk ook voor de andere 

profielen. . 

Dee verhalen van Remco en Annie Scholte illustreren dit. Terwijl Remco's moeder zich 

zorgenn maakt over de veiligheid van Remco in de openbare ruimte en eigenlijk vindt dat hij 

tee jong is om bepaalde plaatsen te bezoeken, blijk t dat de controle op het tijdruimtelijk 

handelenn van Remco zich niet uitstrekt tot het handelen buitenshuis. Bovendien geeft het 

verhaall  van Remco inzicht in het feit dat hij wel degelijk komt op de plaatsen waar zijn 

moederr hem liever niet ziet, zoals het voetbalstadion op een wedstrijddag. Voor Remco 

betekentt dit immers spanning in de eigen buurt. Bovendien blijk t dat Remco risicogedrag 

vertoont,, waar zijn moeder inderdaad haar zorgen over uit. 
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Inn deze paragraaf zal een aantal punten in de interactie tussen jongeren en ouders 

uitgelichtt worden. In het bijzonder zal ik ingaan op het ontduiken van de ouderlijke 

controlee (par. 8.5.1). Tot slot wordt naar aanleiding van de verschillen in betekenis van 

openbaree ruimte voor jongeren en ouders in paragraaf 8.5.2 een meer algemene kritische 

noott geplaatst bij de in dit hoofdstuk gehanteerde begrippen 'vrijplaatsen' en 'openbare 

ruimte'. . 

8.5.11 Het ontduiken van ouderlijke controle 
Hoewell  de jongeren — planners, beschermden en uit-en-thuizers — redelijk content zijn 

mett de zeggenschap die ze hebben over de naschoolse tijdsbesteding, geven ze aan na 

schooltijdd en 's avonds iets meer zelfstandigheid te willen: 
/:: En zijn er bijvoorbeeld bepaalde dingen die jij wel graag zou willen doen, maar niet mag doen? 

R:R: Door de weeks weg en eh later thuis komen. Ehm. Ja, vaker uit! (Meisje, lagere sociale klasse, dorp). 

Ditt komt in alle profielen voor, maar betreft met name meiden. Meiden, zo blijk t uit de in 

hoofdstukk 5 gepresenteerde cijfers (zie par. 5.S), leveren meer strijd met hun ouders over 

dee inrichting van de naschoolse tijdsbesteding dan jongens. 

Ikk beweer echter niet dat dit voor alle meiden opgaat. Door verschillende meiden 

bijvoorbeeld,, zoals Annemieke en Sanne, wordt de relatief beperkte zelfstandigheid 's 

avondss ook verschillend ervaren. Voor Annemieke heeft openbare ruimte voornamelijk de 

functiee van tussenruimte. Als het donker is, komt ze niet meer alleen op straat. Haar 

moederr brengt en haalt haar altijd, ook naar en van muziekles. Annemieke vindt dit laatste 

heell  prettig omdat er op weg naar de club 'hangjongeren' staan, die vervelende 

opmerkingenn maken. Hier wil ze liever niet alleen langs fietsen. En een andere route is er 

niet.. Sanne ervaart deze bescherming van verplaatsingen en begrenzing van activiteiten 's 

avondss als beperking, overbodig en kinderachtig. Zij stelt het niet op prijs dat haar moeder 

meefietstt naar de club of dat ze na een feestje gehaald wordt door haar vader. 

Dee jongeren zoals Sanne wenden verschillende strategieën aan om restricties te 

voorkomenn en mazen in het net te zoeken (zie ook hoofdstuk 6, 7 en 9). Ze tonen 

vaardigheden,, hebben op alle mitsen en maren van ouders bij voorbaat een reactie klaar, 

nogg voordat ze toestemming vragen en de ouders duidelijk maken dat ze en op welke wijze 

zee verantwoordelijk zullen handelen: "wijs doen". Meiden benadrukken in hun verhalen 

vakerr de strategieën die ze aanwenden om de ideeën van hun ouders over hun eigen 

competentiee wat betreft het omgaan met eventuele gevaren te beïnvloeden. Op deze 

manierr hopen ze dat hun zelfstandigheid in het sociaalruimtelijk netwerk erkend wordt. Dit 

pastt binnen het beeld dat de enquêteresultaten laten zien, dat zij meer dan jongens de 

grenzenn aftasten van hun zelfstandige bewegingsvrijheid in de openbare ruimte. 

Sanne:Sanne: Ik ga altijd heel wijs doen. Dat ik allemaal van die heel volwassen argumenten. Ja, argumenten 
gewoonn heel veel. Ja en dan denkt mijn moeder er goed over na van 'ja eigenlijk mag het ook wel' enzo. 
Meestall  helpt ruzie niet zo, dan ga ik heel meegaand doen. Ja, jij hebt ook wel geüjk, maar kijk, als je zo en 
zoo doet enzo. En dan denken ze heel vaak 'nou, ze is toch wel heel wijs'. Nou, en dan mag het misschien. 

Jongerenn spelen de ouders tegen elkaar uit om meer bewegingsvrijheid te krijgen. 

Vaderss hebben volgens de kinderen een meer disciplinerende rol dan moeders. Moeders 

zijnn makkelijker te overtuigen en stellen zich flexibeler op. 
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Sanne:Sanne: Maar dus meestal is mijn moeder thuis dan, en dan krijg ik haar meestal wel om domme 
argumenten,, maar het helpt dan toch. (...) Mijn moeder, ja dat is echt, die zegt van 'nee, daar komt niks 
vann in!' Nou, en dan zeg ik een argument en zij 'dat is ook wel weer waar ... nou, toch maar niet' en dan 
geeff  ik nog een argument 'nou vooruit'. Ze is een beetje soft daarin. Mijn vader is volgens mij wel strenger 
in,, op tijd thuis komen enzo. 

Behalvee deze grove verschillen tussen ouders die jongeren controleren, blijk t echter dat 

juistt wat betreft de veiligheid van kinderen moeders bezorgder zijn. Zowel jongeren als 

ouderss vinden dit. Ten aanzien van dit specifieke terrein is zichtbaar dat het algemene beeld 

vann een strenge vader en een flexibele moeder haarscheuren vertoont. 

Ookk om de grenzen van het sociaalruimtelijk netwerk veilig te stellen ontwikkelen 

jongerenn strategieën. Jongeren gaan selectief te werk in de keuze van de verhalen die ze 

thuiss vertellen. Bepaalde vrienden en gebeurtenissen op straat — met name onveilige 

situatiess en risicogedrag — worden voor de ouders verzwegen (zie hoofdstuk 9 en 10). Op 

dezee manier garanderen ze een bepaalde mate van zelfstandigheid en voorkomen ze het 

risicoo beperkt te worden. 

R:R: Ja, ik fiets wel eens alleen. Ik denk dat mijn ouders dat helemaal niet weten. Die zeggen 'je gaat met zijn 
tweeënn naar huis en dan heb je toch meer aan elkaar. Het liefste met een paar jongens erbij, maar als dat 
niett kan dan met zijn tweeën,' Maar alleen, dat gebeurt niet heel vaak hoor. Er zijn er daar een heleboel die 
zeggenn van 'je belt even hè, als je alleen gaat'. Dan zeg ik ja, maar ik denk nee. Ik ga niet bellen van haal 
mee op. (Meisje, middenklasse, Leek). 

Tott slot kunnen jongeren de 'verboden' en waarschuwingen naast zich neerleggen. Dat 
ditt gebeurt, blijk t duidelijk uit de enquêteresultaten. Veertig procent van de jongeren geeft 
aann wel eens door de ouders verboden plekken te hebben bezocht. 

R:R: Nee, op straat mag ik eigenlijk niet komen. Een tijdje geleden stond ik er ook en toen kwam mijn vader 
langs,, shit! (Meisje, middenklasse, Leek). 

Overigenss bestaat er wat verboden plekken betreft een discrepantie in opvatting tussen 

jongerenn en ouders. Slechts 21 procent van de jongeren geeft aan dat er plaatsen zijn waar 

zijj  van hun ouders niet mogen komen, terwijl 65 procent van de ouders aangeeft dat dit het 

gevall  is. 

Di tt laatste punt is duidelijk zichtbaar bij de ontevreden uit-en-thuizers. Terwijl de 

ouderss het gebruik van de straat begrenzen, doen de meiden er alles aan om stiekem toch 

tij dd met leeftijdgenoten op straat door te brengen. Dit gaat gepaard met soms hevige 

conflicten.. Ook pleiners hebben vormen van tijdsbesteding waarvan hun ouders niets 

weten,, maar zoals het voorbeeld van Remco en zijn moeder Annie Scholte laat zien, 

controlerenn deze ouders het tijdruimtelijk handelen van hun zonen buitenshuis niet op een 

dusdanigee wijze dat het effect sorteert. 

Hett feit dat er strategieën gebezigd worden om de ouderlijke controle te ontduiken, 

betekentt niet dat ouderlijke controle altijd ontdoken wordt en dat alle ouderlijke 

waarschuwingenn in de wind geslagen worden. Jongeren maken, zo werd duidelijk in 

paragraaff  8.3.3, zelf risicoanalyses op basis waarvan ze het sociaalruimtelijk netwerk 

vormgeven.. Hierbij gebruiken ze enerzijds eigen ervaringen, waar ouders dus maar ten 

delee van afweten, anderzijds reproduceren jongeren duidelijk de onveiligheidsgevoelens en 

waarschuwingenn van hun ouders in het eigen handelen. De door ouders genoemde 

'gevaren'' zijn ook in de verhalen van de jongeren terug te vinden. 
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VoorbeeldVoorbeeld 1: Ja, ik kom liever niet aan de andere kant van de stad [in tegenstelling tot de binnenstad]. Al 
diee ehm, hoe moet je dat zeggen. Hoe kan je dat nou zeggen. Ja, al die gevaarlijke mensen allemaal. 
Oosterpark,, daar, Beijum, die kant op. Daar kom ik liever niet, 

1:1: Waarom niet? 

MeisjeMeisje 1; Een beetje crimineel is die buurt. Dat heb ik van mijn moeder gehoord. Mijn moeder die moest 
daarr een keer naar het Kraamcentrum, dan was ze bij mensen in huis geweest. En daar was ze een weekje 
geweestt ofzo. En toen kwam ze daar weg. Toen had ze later in de krant gelezen dat die vent dood was 
geschoten.. Nou, dan denk je al van 'wat voor een buurt is dat?' Nou dan kom ik er liever ook niet. (Meisje, 
middenklasse,, Leek). 

VoorbeeldVoorbeeld 2 dochter. Ja, ik vind niet echt, ehm, ja, de Helperzoom, om dat te fietsen, dat is wel een 
heell  lang donker stuk, dat wel. De helperzoom, dat zit in Helpman, en dan, even kijken. Daar heb je ook 
zo'nn spoor. En daarnaast is zeg maar gewoon een hele lange weg. Ja, dat is een hele lange donkere weg. 
Daarr staan wel huizen aan, maar dat is heel erg onprettig om daar te fietsen gewoon. (Meisje, hogere 
sociaal-economischee status, Binnenstad). 

VoorbeeldVoorbeeld 2 moeder: Wij woonden achter op de Peizerweg, richting Hoogkerk. Eigenlijk is dat haast 
plattelandswonen.. Tussen een spoorwegovergang [bewoning] en ons huis, was precies 1 kilometer kaal 
industrieterrein.. Unheimisch. 

VoorbeeldVoorbeeld 3: Dus in die zin, wat vanuit haarzelf komt, doet ze het goed. Maar wat maatschappelijk is, 
datt bijna niemand zich meer aan verkeersregels houdt, dat gaat zij ook doen, in die zin anticipeert ze. (...). 
Zee had wel gister toevallig nog een situatie, dat was wel lachen. Toen reed ze hier de straat uit en dan komt 
zee bij een stoplicht. En zij wachtte voor het rode stoplicht. Ze gaat er natuurlijk ook, in bepaalde situaties 
well  doorheen. Dat weten we ook. Maar haar vader, die kwam er dus even achteraan en die had haast. En 
diee ging erdoor. Dus ze sprak hem er 's avonds op aan, zo van 'Ja, ho even, verkeerd voorbeeld hè, nu mag 
ikk het dus ook.' Zo gaat dat dan. Nou, daar krijgen we dan ook weer een discussie over. En hij kon niet 
anderss dan bekennen 'ja ja, natuurlijk, dat heb ik gewoon gedaan'. (Moeder van meisje, hogere sociaal-
economischee status, Binnenstad). 

8.5.22 De 'omstrede n straat ' In plaat s van 'vrijplaats ' 
Dee gezichtspunten van jongeren en hun ouders maken duidelijk dat begrippen 'vrijplaatsen' 

enn 'openbare ruimte' omzichtig benaderd dienen te worden. Hetzelfde geldt voor 

gezichtspuntenn van andere actoren: betreft het gezichtspunt buurtbewoners of 

'buitenstaanders',, pleiners of beschermden, et cetera. Bovendien is, zoals in hoofdstuk 3 

uiteengezett is, het handelen in openbare ruimte gereguleerd handelen. Buurtbewoners 

kunnenn lokale normen hanteren over wat geoorloofd is en de aanwezigheid en 

toegankelijkheidd van ruimte in de buurt voor jongeren houdt verband met maatschappelijke 

processenn en discoursen over de positie van jeugd en ruimte. Ik zal dit aan de hand van 

tweee voorbeelden verduidelijken. 

Hett gebrek aan plaatsen waar jongeren getolereerd worden — jongeren tolerantie 

ervarenn — kan als eerste voorbeeld dienen. Tolerantie is iets wat jongeren aangeven te 

missen.. Niet alle aanwezige ruimte in de buurt kan naar eigen wensen als 'vrijplaats' 

gebruiktt worden. Het samenzijn van jongeren produceert voor buurtbewoners, inclusief 

anderee jongeren en kinderen, overlast (vgl. Percy-Smith, 1998). Dit proces is in alle 

woonmilieuss zichtbaar. Een aantal jongeren geeft ook duidelijk aan dat andere actoren niet 

accepterenn dat zij — jongeren — ruimte nodig hebben om hun naschoolse tijd te besteden en 

datt openbare ruimte ook hen toekomt. Anderen — buurtbewoners of winkeliers -

redenerenn vanuit een ander gezichtspunt op een vergelijkbare wijze. Jongeren hebben niet 

hett alleenrecht op de ruimte in de buurt of de winkelstraat. Jongeren moeten rekening 

houdenn met bewoners en bezoekers, is de redenatie van deze groep. 
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Eenn tweede voorbeeld kan worden gedestilleerd uit de verhalen van Danny en Robert. 

Hett sociaalruimtelijk netwerkprofiel van beide jongens is in hoofdstuk S omschreven als dat 

vann pleiners. Danny woont in de Oosterparkwijk en beschouwt de buurt als openbaar 

gebiedd waar hij en zijn vrienden zich vrijelij k bewegen. Robert woont in De Wijert. 

Wekelijkss zou hij door de Oosterparkwijk moeten fietsen, wil hij de snelste route nemen 

naarr zijn klimtraining. Groepen jongeren, zoals die van Danny, bezetten echter bepaalde 

plekkenn in de Oosterparkwijk. De dominantie van een jeugdgroep op bepaalde plekken 

maaktt dat Robert die plekken op zijn route als hun 'privé-plekken' beschouwt en daarom 

lieverr de bus neemt. 

Hoewell  ik het begrip 'vrijplaats' en 'openbare ruimte' voor de jeugd kritisch bekijk, 

betekentt dit niet dat ik het idee van de marginalisatie van jeugd in de openbare ruimte als 

juistt accepteer. Deze marginalisatie van jongeren is volgens een aantal auteurs het 

gezamenlijkee effect van enerzijds de verbeelding van jeugd als overlastveroorzakers en 

anderzijdss als kwetsbaar in de openbare ruimte (Sibley, 1995; Valentine, 1996a; 1996b). 

Dee straat behoort niet slechts tot de volwassenenwereld, maar bevat evengoed bijzondere 

plaatsenn voor jongeren (die door henzelf gecreëerd zijn). Zowel volwassenen als jongeren 

beherenn het domein niet in zijn geheel (vgl. Matthews et al., 2000a; Sibley, 2001). Het 

gebruikk van en de ervaring met openbare plaatsen is ambivalent, men zou kunnen spreken 

vann 'thirdspace' (Soja, 2000). Het begrip 'publiek domein' onderkent deze 

tegenstrijdigheid.. Publiek domein houdt juist de ervaring met 'de ander' in — volwassenen 

énn jeugd (vgl. Hajer & Reijndorp, 2001). 

8.66 Besluit 
Inn dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat door jongeren en ouders uiteenlopende 

betekenissenn worden gegeven aan 'de straat'. De manier waarop jongeren en ouders de 

straatt als gevaarlijk, veilig, avontuurlijk, saai en bovenal "gewoon leuk" construeren, is 

nauww verbonden met de wijze waarop het sociaalruimtelijk netwerk vorm krijgt. 

Openbaree ruimte heeft op verschillende manieren betekenis voor jongeren: als plek om 

onderr elkaar te zijn, als publiek domein, als bewegingsruimte en als tussenruimte. Er 

bestaann duidelijke verschillen tussen groepen wat betreft welke betekenis dominant is. 

Grofwegg kan gezegd worden dat de planners, de beschermden en de binnenjongeren de 

straatt met name ervaren als tussenruimte. Het betreft hierbij overwegend meiden. Het 

sociaalruimtelijkk netwerk van de uit-en-diuizers maakt duidelijk dat openbare ruimte voor 

jongerenn ook alle vier de functies inhoudt. Voor de pleiners tot slot, neemt de straat als 

tussenruimtee een minder prominente plaats in. Dit betreft met name jongens met een 

lageree sociaal-economische achtergrond. 

Zowell  in de binnenstad als in de buurt heeft de straat betekenis als publiek domein én 

alss plek om onder elkaar te zijn. Deze conclusie nuanceert daarmee de stelligheid waarmee 

dee dichotomie buurt versus binnenstad in onderzoek wordt gehanteerd. De ervaringen en 

zienswijzenn van jongeren geven dus geen aanleiding te veronderstellen dat de binnenstad 

uitsluitendd als publiek domein moet worden bestempeld en plekken om onder elkaar te 

zijnn uitsluitend in de buurt moeten worden gelokaliseerd. Afgezien van de binnenstad en de 
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eigenn buurt zijn er ook andere plaatsen in de openbare ruimte waar jongeren bewust het 
publiekee domein of eikaars gezelschap zoeken en 'bewegen'. 

Inn de bezorgdheid van ouders neemt de straat een bijzondere positie in. Het gaat echter 
tee ver om te stellen dat openbare ruimte categorisch als onveilig wordt gedefinieerd (zie 
hoofdstukk 3). Er is bijvoorbeeld een belangrijk verschil tussen dag en nacht. Overdag 
hebbenn onveiligheidsgevoelens uitsluitend betrekking op plekken met specifieke 
sociaalruimtelijkee kenmerken, zoals het afgelegen liggen, het dicht begroeid zijn, 
verkeersonveiligg zijn en de frequente aanwezigheid van bepaalde groepen 'andere' 
jongeren,, 's Avonds en 's nachts worden veel meer plaatsen als onveilig ervaren. Het 
grootstee gedeelte van de jongeren heeft op deze tijdstippen van de dag zelfs nauwelijks vrije 
bewegingsmogelijkhedenn in de openbare ruimte. Dit is in 'extreme' mate het geval bij de 
beschermden. . 

Bijj  ouders uit de (lagere) middenklasse heeft de straat een overwegend negatief imago. 
Di tt komt doordat de openbare ruimte in sterke mate wordt geassocieerd met 
rondhangendee jongeren. 'Nietsdoen', verveling, een negatieve invloed van andere jongeren 
enn het vervallen in risicogedrag horen hier allemaal bij. Deze ouders omschrijven hun 
kinderenn over het algemeen als onschuldig en deugdzaam (zie hoofdstuk 9 en 10). Deze 
representatiee geeft ouders echter weinig vertrouwen dat hun kinderen op straat ook het 
goedee zullen doen en zichzelf kunnen redden. Deze ouders benadrukken eerder dat ze bang 
zijnn dat hun kind slachtoffer kan worden van het gedrag van andere jongeren. Het zijn met 
namee de ontevreden uit-en-thuizers die zich sterk verzetten tegen deze houding van hun 
ouders.. Dit doen ze omdat openbare ruimte voor hen betekent: plaats om onder elkaar te 
zijnn en publiek domein. Dit levert veel conflicten op en leidt er toe dat deze jongeren zich 
heimelijkk onttrekken aan de regels van hun ouders. 

Ouderss uit de lagere sociale milieus hechten over het algemeen geen bijzondere 
betekeniss aan de straat; ze brengen nauwelijks differentiatie aan tussen plekken buitenshuis. 
Dee openbare ruimte is in de belevenis van deze ouders een van de plekken buitenshuis, net 
alss bijvoorbeeld de voetbalclub (zie hoofdstuk 7), die zich aan hun zicht en controle 
onttrekken.. De consequenties hiervan voor de regulering van naschoolse tijdsbesteding is 
genderspecifiek.. Jongens lijken alle vrijheid te hebben buitenshuis en de bewegingsvrijheid 
vann meiden is begrensd tot school en thuis. 

Voorr hoger opgeleide ouders speelt de straat in de sociaalruimtelijke constructie van 
veiligee en onveilige plaatsen een rol als tussenruimte, bewegingsruimte en als publiek 
domein.. In de verhalen van deze ouders is de straat als plek om onder elkaar te zijn vrijwel 
afwezig. . 
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