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9.. De disco 
Eenn eerst e keer stappe n 

9.11 Inleidin g 
Uitgaann is een bijzondere en spannende vorm van vrijetijdsbesteding. Het uitgaan van 

veertien-- en vijftienjarigen neemt veel verschillende gedaanten aan. Het varieert van een 

feestjee thuis of op school, vrijdagmiddag naar de kroeg, poolen of een filmpje pakken in de 

stad,, dansen in een discotheek, of op een dance-event in de provincie. Bij uitgaan zijn 

uiteenlopendee dingen van belang: muziekstijlen, bekende DJ's of popartiesten, dansen, je 

uitdossenn door middel van kleding, kapsels en make-up, kijken en bekeken worden, 

intimiteit,, drank, softdrugs, pillen of paddo's, maar bovenal vrienden en vriendinnen. 

Voorr veel veertien- en vijftienjarigen, gecontroleerde uit-en-thuizers, beschermden en 

planners,, is uitgaan een nieuwe activiteit, zij zetten hun eerste stappen in 'de disco'. 

Niett alleen voor deze jongeren is het uitgaan een nieuwe en spannende vorm van 

tijdsbestedingg en ruimtegebruik, ook voor ouders is het spannend. De disco is een andere 

plaatss dan het huis, de club en de straat. De disco opent haar deuren als de clubs sluiten, de 

gordijnenn thuis dichtgaan en de straten verlaten zijn. Bovendien wordt deze omgeving 

gekenmerktt door drank- en drugsgebruik. Zeker wanneer het om het oudste kind in het 

gezinn gaat, brengt een bezoek aan 'de disco' bezorgdheid bij de ouders te weeg. Voor 

ouderss is het uitgaan van hun kinderen een 'eerste' stap in het loslaten. 

Dee kenmerken van 'de disco' en uitgaansgebieden, en de onveiligheidsgevoelens van 

ouderss daarover, hebben het gevolg dat het uitgaan beschermd en begrensd wordt. Zoals in 

eenn pedagogisch leerboek 'voor ouders die willen opvoeden én loslaten' te lezen staat: 
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"Sommigee kinderen staan op hun veertiende al te trappelen. Ze zien er zo volwassen uit dat 

zee bij elke club binnenkomen. Daar hoef je als ouder niet meteen in mee te gaan. Hoe 

avontuurlijkk je kind ook is, het kan geen kwaad om jonge pubers beperkingen op te leggen. 

Dee meeste gelegenheden zijn niet toegankelijk voor jongeren onder de zestien. Ook al 

wordtt er niet altijd de hand aan gehouden, het geeft wel aan dat er ook voor de wet een 

grenss wordt getrokken. Bouw het uitgaan van je puber geleidelijk op. Als meteen alles 

mag,, zijn er later ook weinig verrassingen meer" (Akkerman et al., 1999, p. 147). 

Dee strategie van opvoeden én loslaten, wordt door ouders gehanteerd om de 'eerste 

stappen'' van gecontroleerde uit-en-thuizers, beschermden, binnenjongeren en planners, te 

begeleidenn tot zelfstandige, maar veilige 'stappen' van stappers. Plaats, zo beargumenteer 

ikk in dit hoofdstuk, heeft een bijzondere betekenis in dit proces. Niet alleen is de ene disco 

dee andere niet, ook de woonomgeving bepaalt het individuele sociaalruimtelijke netwerk 

vann jongeren. 

Allereerst,, wordt in paragraaf 9.2 het begrip 'disco' gedefinieerd en een indruk gegeven 

vann de verschillende uitgaansvormen en de ruimtelijke spreiding van deze plaatsen over het 

onderzoeksgebiedd (par. 9.2) In paragraaf 9.3 staat de ervaring met en betekenis van de 

discoo door jongeren centraal. De verbeelding van de disco in de verhalen van de ouders en 

dee wijze waarop ouders het uitgaan reguleren, worden in paragraaf 9.4 behandeld. In 

paragraaff  9.S. wordt de aandacht verlegd naar de manier waarop de toegang tot de disco 

binnenn het gezin wordt geregeld. Paragraaf 9.6 ten slotte, geeft conclusies. 

9.22 De disc o als alledaags e plaats ? 
'Dee disco' wordt als metafoor gebruikt voor verschillende uitgaansplaatsen. Onder uitgaan 

wordenn activiteiten verstaan die samen met anderen in semi-openbare plaatsen buitenshuis 

wordenn ondernomen, waar geen direct toezicht van volwassenen is, die met name in de 

avondurenn plaatsvinden en een redelijk informeel karakter hebben. Activiteiten, zoals 

dansen,, poolen, karaoke, samenzijn, loungen en kletsen met vrienden, uit eten, naar de 

filmfilm  of het theater gaan. Kenmerken van uitgaan in kroegen, op danceparty's, in 

discotheken,, poolcentra en coffeeshops zijn verder dat het meestal gelegenheden betreft 

diee een drankvergunning hebben en niet toegankelijk zijn voor jongeren onder de zestien. 

Hett zijn plaatsen waarin alcohol en drugs worden gebruikt en waarin, omdat de kans 

bestaatt dat bezoekers ruzie krijgen en geweld gebruiken, uitsmijters, videobewaking en 

metaaldetectorenn aanwezig zijn. 

Dee definities van de disco en uitgaan, worden niet al te strikt gehanteerd. Ten eerste 

blijk tt uit de interviews dat uitgaan voor tieners uiteenlopende betekenissen heeft. Voor een 

aantall  meiden heeft bijvoorbeeld met leeftijdgenoten winkelen op koopavond in de stad de 

betekeniss van uitgaan. Voor anderen is uitgaan uitsluitend verbonden met disco's en 

kroegen.. Ten tweede, omdat voor een grote groep veertien- en vijftienjarigen het huis een 

belangrijkee plaats is om feest te vieren. De garagesoos (hoofdstuk 6), maar ook de 

woonkamer,, bieden op bepaalde tijden, de ruimte om 'uit te gaan'. Ten derde, omdat het 

tijdstipp van uitgaan varieert. Uitgaan kan ook, én voor sommige groepen juist, in de 

middagurenn plaatsvinden. Ten vierde, zal er blijken dat uitgaan voor sommige veertien- en 
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vijftienjarigenn — vooral de beschermden — iets van haar informele karakter verliest doordat 
hett gepland is. 

9.2.11 Stappers , gecontroleerd e urt-en-thulzer s én.. . 
Kimm leeft voor het 'stappen'. Voor haar gevoel zit ze de week uit totdat het weer weekend 
iss en ze met haar vrienden en zus uitgaat in Disco-Dancing Pruim in Zevenhuizen. Ze 
brengtt veel tijd door buitenshuis in een lokale bar en in een snackbar. Formeel 
georganiseerdee activiteiten heeft ze eigenlijk niet. Het sociaalruimtelijk netwerk van Kim is 
daaromm beschreven als het profiel van een 'stapper'; de stappers zijn een kleine groep 
binnenn de zelfstandige pleiners (zie hoofdstuk 5). 

Behalvee dat van Kim wordt ook het sodaalruimtelijk netwerk van Danny getypeerd 
doorr uitgaan. Elk weekend gaat hij stappen, maar niet zoals Kim in een grote discotheek op 
hett platteland. Danny woont in de Oosterparkwijk, waar het uitgaan begint. Eerst gaat hij 
naarr Het JOP in de buurt, vertelt hij, om zijn kameraden te ontmoeten en een biertje te 
drinken.. Vervolgens lopen ze soms met een groepje nog even langs de speeltuinvereniging 
omm bij de disco te kijken. Zijn vader werkt hier achter de bar, dus dat is een goede 
gelegenheidd om even aan te wippen. De groep trekt tegen middernacht verder richting het 
centrum,, waar ze ook anderen ontmoeten. In de binnenstad gaat hij meestal naar De Drie 
Gezusters.. Ze lopen wat op straat rond en als er een leuk 'event' is gaan ze ook wel eens 
naarr een discotheek. Eigenlijk houdt hij meer van het café. Het liefste hangt hij aan de bar 
inn een klein zaaltje, waar trance en house wordt gedraaid. 

Niett alleen stappers, maar ook Naomi, een gecontroleerde uit-en-thuizer, vindt de 
discotheekk en leuke barretjes de geschiktste plekken voor jongeren van haar leeftijd. Af en 
toee gaat ze naar feesten in een jeugdclub in het dorp, maar het liefst gaat ze naar discotheek 
dee Kruisweg in Marum. Naomi gaat echter niet ieder weekend op stap. Haar ouders vinden 
datdat niet goed. Dit is een belangrijke reden waarom haar profiel niet meer kenmerken van 
hett profiel van de stappers heeft en omschreven is als ontevreden uit-en-thuizers. 

Mett name het profiel van een kleine groep stappers en een aantal gecontroleerde uit-
en-thuizers,, zo werd in hoofdstuk 5 zichtbaar, wordt gekenmerkt door uitgaan. Behalve in 
dee profielen van de stappers en gecontroleerde uit-en-thuizers, zijn in de andere 
sociaalruimtelijkee profielen ook uitgaansplaatsen opgenomen, zij het op een kleinere schaal. 
Bovendienn betreft het uitgaan in deze profielen relatief meer feestjes bij jongeren thuis en 
opp school, die tevens gekenmerkt worden door bescherming (toezicht van een volwassene 
enn begeleide mobiliteit) en organisatie (in tijd en ruimte vastgelegde afspraken). Het huis 
enn de school zijn wezenlijk andere omgevingen dan de kroeg en de discotheek. 

Uitt deze summiere typering van de profielen op het punt van uitgaan blijkt dat de 
benamingg 'disco' voor veel verschillen (fysieke, sociale en symbolische) kan staan, maar 
ookk zijn er overeenkomsten bij de hantering van het begrip. Onder de noemer 'disco' 
vallenn verschillende plaatsen. Het bezoeken van een café, van een discotheek, van feestjes 
thuiss of op school, van de bioscoop en ten slotte van georganiseerde party's in speciale 
jongerenontmoetingsplaatsen,, onderscheid ik in vijf categorieën. 

Zoalss uit tabel 9.1 blijkt, komt iets minder dan de helft van de geënquêteerde jongeren 
well  eens in een café of poolcentrum; hetzelfde geldt voor de discotheek. Ruim de andere 
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helftt komt niet of bijna nooit op deze uitgaansplaatsen. Eenderde van de jongeren zegt één 

keerr per maand of vaker naar een café of poolcentrum te gaan; hetzelfde geldt voor de 

discotheek.. Opvallend is dat van de jongeren die op deze plekken uitgaan een behoorlijke 

groepp geregeld, vaker dan drie keer per maand, tijd in deze omgevingen doorbrengt. Van 

dee groep die wel eens naar het café gaat, gaat veertig procent vaker dan drie keer per 

maand.. Van de groep die wel eens naar de discotheek gaat, gaat 26 procent vaker dan drie 

keerr per maand. 

Kortom,, er is een grote groep veertien- en vijftienjarigen die bijna nooit uitgaat in een 

café,, poolcentrum, of discotheek, een groepje tieners die hier minder dan maandelijks 

komt,, en een groep die hier minimaal maandelijks vertoeft. Tot de laatste twee groepen, 

behorenn een aantal gecontroleerde uit-en-thuizers en de stappers. In hoofdstuk 5 tot slot, 

bleekk reeds dat deze uitgaansplaatsen vaker bezocht worden door vijftienjarigen dan door 

veertienjarigenn en meer door vmbo-leerlingen dan door havo/vwo-leerlingen. Wat betreft 

hett bezoek aan de discotheek kan hierbij opgemerkt worden dat deze vaker wordt bezocht 

doorr de jongeren buiten de stad. Van de stedelijk jongeren gaat 13 procent 1 keer per 

maandd of vaker uit in een discotheek; van de jongeren uit respectievelijk 

plattelandssuburbanee omgevingen en uit rurale woonmilieus betreft dit eenderde212. 

Tabell  9.1 Frequentie van uitgaan naar soort uitgaansplekken (N=489) 

Bioscoop p 
Feestjee op school of thuis 
Café,, poolcentrum, etc. 
Discotheek k 
JOP,, jeugdsoos 

Zeldenn of nooit 

N N 
11? ? 
105 5 
282 2 
266 6 
359 9 

% % 
24 4 
22 2 
59 9 
55 5 
75 5 

Minderr dan 1 
keerr per 
maand d 

N N 
238 8 
178 8 
54 4 
71 1 
25 5 

% % 
49 9 
37 7 
11 1 
15 5 
5 5 

1-22 keer per r 
maand d 

N N 
122 2 
145 5 
67 7 
87 7 
38 8 

% % 
25 5 
30 0 
14 4 
18 8 
8 8 

544 keer per r 
maand d 

N N 
6 6 

29 9 
39 9 
39 9 
23 3 

to to 
1 1 
6 6 
8 8 
8 8 
5 5 

Meer r dann 4 
keerr per 
r r 

N N 
3 3 

20 0 
36 6 
17 7 
32 2 

naand d 
% % 
i i 
4 4 
8 8 
4 4 
7 7 

N N 
4Ö6 6 
477 7 
478 8 
480 0 
477 7 

Totaal l 

% % 
iöo o 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 

Dee uitgaansactiviteiten van veel veertien- en vijftienjarigen beperken zich tot een 

bezoekk aan schoolfeesten, klassenavonden, verjaardagfeesten en een bezoek aan de 

bioscoopp in combinatie met een bezoek aan McDonalds. 'Feesten op school of thuis' zijn 

voorr een grote groep vormen van tijdsbesteding. Evenwel is dit voor één vijfde deel van de 

jeugdd niet het geval. Zevenendertig procent van de jongeren geeft aan minder dan 

maandelijkss een feestje te hebben. Dertig procent heeft één a twee keer per maand een 

feestjee en tien procent heeft vaker een feestje. 

Verjaardagsfeestenn en klassenfeesten vinden doorgaans thuis plaats. Schoolfeesten 

wordenn zowel georganiseerd in de school als in een café of discotheek in de omgeving van 

dee school. Deze (school)feesten worden eigenlijk door alle jongeren bezocht, er zijn geen 

opvallendee verschillen zichtbaar in de sociale identiteiten: sekse en sociaal-economische 

status. . 

Eenn blik op een andere uitgaansplek, 'de bioscoop', laat zien dat dit voor een grotere 

groepp jongeren een bekende plaats is. Desalniettemin gaat een kwart van de jongeren 

2n2n N=489, Chi-kwadraat toets: Sign. .000. Terwijl verschillen tussen jongeren wat betreft het 
opleidingsniveauu en discotheekbezoek zichtbaar blijven, blijf t ook de sterkte van het verband tussen woonmilieu 
enn discobezoek zichtbaar en significant bij het constant houden van de variabele: opleiding kind. 
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zeldenn of nooit naar de film. De helft van de jongeren gaat minder dan één keer per maand 

enn een kwart minimaal maandelijks naar de bioscoop. 

Dezee relatief grote groep jongeren die zo nu en dan naar de film gaat, is echter niet 

homogeen.. In hoofdstuk 5 is beschreven dat havo/vwo-leerlingen en meiden vaker naar de 

bioscoopp gaan dan vmbo-leerlingen en jongens. Bovendien betreft het vaker jongeren die in 

dee stad wonen, dan jongeren die buiten de stad wonen. Van de stedelijke jongeren gaat 42 

procentt 1 keer per maand of vaker naar de bioscoop. Van de jongeren uit de andere 

woonmilieuss bedraagt dit een kwart 

Tenn slotte, in verschillende buurten in jongerenontmoetingsplekken, of buurtcentra 

wordenn feesten georganiseerd voor de jeugd. Deze plaatsen worden door een kwart van de 

jongerenn bezocht. De jongeren die deze uitgaansplek wel eens bezoeken, doen dat met 

enigee regelmaat. Twintig procent komt hier namelijk minimaal maandelijks. Het betreft tot 

slot,, met name jongeren buiten de stad. 

Dee onderscheiden profielen en de beschreven frequenties van het bezoek van verschillende 

uitgaansplaatsen,, maken duidelijk dat 'de disco' slechts voor een kleine groep veertien- en 

vijftienjarigenn een enigszins alledaagse — wekelijkse — plaats is. Dit zijn de stappers en een 

aantall  gecontroleerde uit-en-thuizers. Bovendien verschilt de frequentie van uitgaan naar 

soortt plek. 

9.2.22 De woonomgeving en de disco 
Discotheken,, cafés, coffeeshops, bioscopen en jongerenontmoetingsplekken bevinden zich 

niett evenredig verspreid in de ruimte. Het stadscentrum van Groningen wordt gekenmerkt 

doorr een groot aantal en een grote diversiteit aan uitgaansgelegenheden. De andere 

gebiedenn hebben wat dit betreft minder te bieden aan de jeugd, hoewel het platteland rond 

Leekk verschillende discotheken herbergt. 

Alhoewell  aanwezig in het gehele stadscentrum van Groningen, zijn de meeste 

etablissementenn gesitueerd in de omgeving van de Grote Markt, Peperstraat en Poelestraat, 

mett uitwaaiers in verschillende richtingen (onder andere: Kromme Elleboog, Schuitendiep, 

Zuiderdiep,, Vismarkt, Visserstraat en omgeving). In dit gebied bevinden zich een aantal 

grotee discotheken, kleinere clubs, cafés, coffeeshops, bioscopen en poolcentra. De cafés 

diee door middelbare scholieren bezocht worden, bevinden zich met name aan de Grote 

Markt.. De Drie Gezusters, De Grote Griet en de Blauwe Engel zijn de bekendste. De Drie 

Gezusterss lijk t op het eerste gezicht een 'gewone' kroeg. Achter de oude gevel gaat echter 

eenn labyrint van grote en kleine zalen schuil. Je vindt er het bruine café, intieme 

loungehoeken,, drukke dansvloeren en een hightech sportcafé met immense 

televisieschermen. . 

Ookk buiten het centrum van Groningen zijn cafés en coffeeshops te vinden, zoals in de 

OosterpaTkwijk.OosterpaTkwijk. In deze buurt zijn verder een buurtcentrum, een speeltuinvereniging en een 

jongerenontmoetingsplekk (Het JOP), waar dance-events en andere activiteiten voor de 

jeugdd worden georganiseerd. Terwijl de speeltuinvereniging vooral voor kinderen en jonge 

tienerss activiteiten organiseert, is Het JOP uitsluitend voor jongeren bedoeld en niet voor 

N=489.. Chi-kwadraat toets, signf. .015. 
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kinderen.. In Het JOP komt trouwens ook een groep oudere jongeren van in de twintig (De 

Haanetal .,, 1998). 

DeDe Wijert-Zuid, de derde onderzoekslocatie in de stad Groningen, is een wijk met 

voornamelijkk een woonfunctie. Er zijn geen cafés, coffeeshops, enzovoorts. 

Inn de suburbane gemeente Leek is een klein aantal uitgaansgelegenheden, die echter in 

hett niet vallen bij die van het stadscentrum van Groningen, ook wat diversiteit betreft. In 

dee centrumstraat bevinden zich een aantal cafés en een snackbar. Verder zijn er twee 

jongerencentra.. Eén keer per jaar is er een feestweek in Leek. In deze week staat heel Leek 

inn het teken van uitgaan. 

Inn de omgeving van Leek en de dorpen zijn verschillende discotheken gesitueerd. In 

Zevenhuizenn ligt Disco-Dancing Jan Pruim, in Roden ligt Discotheek Klaas Pruim — de 

eigenaarr is een zoon van de eerste - en in Marum tot slot is De Kruisweg gesitueerd. Dit 

zijnn drie grote discotheken met verschillende zalen en muziekstijlen, die in de wijde 

omgevingg naamsbekendheid genieten. In Roden is daarnaast een kleinere gelegenheid, Bar-

Dancingg Looks. In Looks worden in schoolvakanties schoolfeesten gegeven en aan het einde 

vann het schooljaar wordt er een L.S.D-feest (Laatste School Dag) gehouden. Ook Roden en 

Zevenhuizenn hebben hun eigen feestweek, waarin 24 uur per dag de mogelijkheid wordt 

gebodenn uit te gaan. 

9.33 De betekenis van de disco voor jongeren 
Alhoewell  de disco geen alledaagse plaats is, is het voor jongeren die uitgaan, of dit nu 
sporadischh is of vaak, een plaats die zeer gewaardeerd wordt. In deze paragraaf staat de 
betekeniss van de disco voor stappers, zoals Kim en Danny en voor de jongeren uit de 
anderee profielen, centraal. Achtereenvolgens wordt stilgestaan bij: uitgaan als avontuurlijke 
activiteit,, de identiteit van de disco, formalisering en organisatie van het uitgaan en het 
gebruikk van alcohol en softdrugs. 

9.3.11 Het avontuu r 
Veell  jongeren, gevraagd naar 'spannende' en 'heel leuke' activiteiten, noemen het 

bezoekenn van de disco. Het betreft zowel stappers (zelfstandige pleiners), als 

gecontroleerdee uit-en-thuizers, als beschermden. De wijze waarop jongeren over uitgaan 

enn uitgaansplekken praten, kenmerkt zich door enthousiasme. Meiden beginnen sneller te 

pratenn en meer te vertellen als ze het onderwerp 'uitgaan' introduceren. Dit geldt echter 

niett voor de vertelstijl van stappers. De reden moet gezocht worden in het feit dat uitgaan 

voorr hen een meer alledaags karakter heeft dan voor de andere groepen. 

Tevenss wordt duidelijk dat uitgaan wordt ervaren als een terrein ten aanzien waarvan 

restrictiess gelden. Bij het uitten van waardering voor uitgaan, wordt door een groep 

tegelijkk opgemerkt dat het niet (vaak genoeg) mag. Hun ouders staan het niet toe of het 

wordtt bemoeilijkt doordat er geen geschikte uitgaansvoorzieningen zijn in de nabijheid van 

dee woning. Sowieso speelt geld een rol. Uitgaan wordt door de jongeren als duur ervaren. 

Uitt de enquête blijk t dat de discotheek en het café relatief vaak boven aan de lijst staan van 

voorzieningenn die men mist in de eigen buurt. 
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Dee ingeperkte zelfstandige bewegingsvrijheid wat betreft het uitgaan wordt met name 

gevoeldd door een groep ontevreden meiden binnen de gecontroleerde uit-en-thuizers. 

Maarr ook andere jongeren zouden graag over meer zelfstandigheid op dit terrein 

beschikken.. De invloed van de woonomgeving is hier duidelijk zichtbaar. Voor jongeren uit 

dee dorpen, maar ook uit Leek en de buitenwijk De Wijert, zijn de voorzieningen minder 

toegankelijk. . 

Sabinee woont vlakbij de uitgaansgelegenheden in het centrum van Groningen, ze is wel 

eenss uit geweest met haar oudere zus en zou graag vaker uitgaan. Dit mag echter niet van 

haarr ouders omdat ze te jong is, vertelt ze. Voor een leeftijdgenootje uit Leek ligt het 

ietwatt anders. Behalve dat haar ouders haar te jong vinden, bemoeilijkt de reisafstand 

deelnamee aan het uitgaansleven. Interessante cafés en discoteken bevinden zich namelijk in 

Rodenn en niet in Leek zelf. Het fietspad naar Roden voert door bossen, waardoor de route 

volgenss haar ouders te gevaarlijk is voor een meisje van haar leeftijd, vertelt ze. 

Waaromm is uitgaan een leuke en avontuurlijke activiteit? Uitgaan is een activiteit die veelal 

inn de avonduren plaatsvindt, hoewel ruim een kwart van de jongeren aangeeft de laatste 

keerr overdag in plaats van 's avonds naar de bioscoop of een café te zijn geweest. Uit de 

enquêtee blijk t dat dit voor 30 procent van de jongeren die wel eens naar de bioscoop gaan 

enn voor 25 procent van de jongeren die wel eens naar het café gaan, geldt. Dit zijn 

beschermden,, maar ook gecontroleerde uit-en-thuizers (jongeren buiten de stad). 

Alss jongeren wel 's avonds uitgaan, is het vaak al nacht voordat ze thuis zijn. Bijna 

driekwartt van de geënquêteerde jongeren zegt de laatste keer na middernacht te zijn 

thuisgekomen.. De helft van hen kwam na twee uur 's nachts thuis. Dat 'uitgaan' een 

avondactiviteitt is maakt het dan ook extra spannend: 

Sanne:: Maar spannend... Nou, de schoolfeesten en zo, dat is natuurlijk 's avonds! Dat vind ik altijd wel 
heell  leuk en spannend ook soms. Wat gaat er gebeuren enzo, met welke jongens ga ik dansen! (Meisje, 
hogeree sociaal-economische status, Oosterparkwijk). 

Hett citaat van Sanne laat zien dat bij uitgaan het om meer dan het tijdstip waarop gaat. 

Hett is bij uitstek een sociale gebeurtenis en een plek waar het onverwachte kan gebeuren. 

Bovendienn is de disco een domein van intimiteit. Sanne geeft aan dat ze het spannend vindt 

mett welke jongens ze zal gaan dansen en "wat gaat er gebeuren enzo" verwijst naar hoop op 

hett onverwachte. Verder is het interessant wat vrienden en vriendinnen op die avond doen. 

Mett wie gaan zij dansen en zoenen, welke kleren dragen ze, enzovoorts. 

Niett alleen vrienden, maar ook juist andere groepen maken van de disco een 

avontuurlijkee omgeving. Het is een plek waar men, meer dan in de club en thuis, in 

aanrakingg komt met andere leefstijlen. De disco fungeert als schouwtoneel, waar men naar 

anderenn kan kijken en bekeken kan worden en is in deze zin 'een ervaring met publiek 

domein'. . 

Dee voornaamste betekenis van de disco is die van 'toffe' ontmoetingsplaats: 

R:R: Ik vind het tof als je gewoon net zo'n feest hebt als het schoolfeest. Dat je met kinderen uit Beijum, die 
hierr in de buurt heel veel kinderen kennen... en gewoon vrienden van school erbij en gewoon je 
vriendinnenn erbij en dan gewoon bij elkaar. Ja, je leert elkaar dan ontmoeten (Meisje, lagere sociaal-
economischee status, Oosterparkwijk). 
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Hett is een omgeving waar je 'informeel' andere mensen leert kennen en onder elkaar kunt 

zijnn zonder direct toezicht van ouders. Waar eenderde van de geënquêteerden aangeeft 

minimaall  maandelijks uit te gaan in een bar of discotheek, geeft deze groep tevens aan dat 

'dee disco' een plaats is waar men doorgaans vrienden ontmoet. 

Hett is meer dan de andere plaatsen een domein waar verschillende domeinen samen 

komen.. Een zelfstandige uit-en-thuizer uit de Oosterparkwijk, vertelt dat ze het belangrijk 

vindtt dat op een feest verschillende groepen "kinderen", die ze uit verschillende 

omgevingenn kent, bij elkaar komen. Naast de vrienden uit de buurt ("die hier veel kennen" 

verwijstt naar de eigen vriendengroep in de buurt) ziet ze graag vrienden die ze kent uit een 

anderee omgeving, zoals de "kinderen uit Beijum", "vrienden van school" en "gewoon je 

vriendinnen",, hier zitten vriendinnen tussen die ze nog van de lagere school kent. 

9.3.22 Identiteit en leefstijl 
Alhoewell  het uitgaan in algemene zin door een grote groep tieners gewaardeerd wordt, is 

dee ene disco de andere niet. Het is belangrijk dat de disco past binnen het persoonlijke 

sociaalruimtelijkee netwerk of leefstijl. Door hun leeftijd, is de keuze voor jongeren echter 

beperkt.. Niet alleen komen ze onder de zestien jaar niet zomaar overal binnen, ze genieten 

tevenss geen volledige bewegingsvrijheid door 'de stem' van hun ouders daarin (par. 9.3.1). 

Lokalee cafés en jongerenontmoetingsplaatsen zijn daarom van groot belang, ongeacht de 

identiteit.. Idealiter voldoet een disco aan de juiste eisen wat betreft bezoekers, leeftijd (niet 

tee oud), muziek, de afwezigheid van 'controlerende' volwassen, de mogelijkheid voor 

alcohol-- of juist softdrugsgebruik. 

Hett volgende meisje plaatst kanttekeningen bij de lokale disco-avonden die zij bezoekt 

inn het nabijgelegen clubgebouw van de speeltuinvereniging in de Oosterparkwijk: 

R:R: Ja, de disco, maar dat moet gewoon leuk zijn. Het is niet altijd even leuk. Het is soms hartstikke saai 
mett muziek... dan moet je een disco hebben met muziek voor kinderen van onze leeftijd, maar dan wordt 
err soms ook muziek gedraaid waarvan je denkt: wat is dit? Is dit voor oudere mensen, of is dit voor ons? 
(Meisje,, lagere sociaal-economische, Oosterparkwijk). 

Bijj  deze disco-avonden zijn volwassenen uit de buurt aanwezig. De volwassenen 

organiserenn de feesten in de jeugdclub en hebben het onderling erg gezellig met elkaar, wat 

uitt andere interviews blijkt . Deze bemoeienis van volwassenen wordt niet altijd 

gewaardeerd,, gezien de ergernis over de muziekkeuze. 

Hett belang van de identiteit van de plaats en de verschillen die er wat dit betreft tussen 

plaatsenn zijn, worden ook duidelijk uit het verhaal van de uit-en-thuizer Sabine. Sabine 

zoalss gezegd gaat niet zo vaak uit, maar vindt het wel erg leuk. Ze vertelt hier vol 

entfiousiasmee over: 

I:I:  Ga je wel eens uit of naar een feestje? 

SdblnS:SdblnS: Ja, ik ben laatst met mijn zus uit geweest in de stad en ik ga wel eens naar feestjes van mijn 
vriendinnenn toe. Of haar vriendin geeft dan een feest en dan vraagt ze of ik mee mag. Ik ben ook wel eens 
naarr Jampot geweest, maar die man die dat altijd doet, die kennen we ook, dat is een collega van mijn 
vader.. En die brengt ons altijd ook weer veilig thuis en anders zou dat niet mogen. Ik mag ook niet alleen 
dee stad in. Wel met mijn zus en een hele groep, dat vertrouwen mijn ouders wel, dan mag ik ook mee. 
Maarr omdat ik nog heel jong ben, ik ben nog maar veertien. 

/:: En toen je laatst mee ging naar de stad, wat heb je toen gedaan? 

Sabine:Sabine: We zijn naar de Drie Gezusters geweest en naar de Blauwe Engel. Het was héél druk en héél warm, 
maarr het was wel gezellig met z'n allen. 
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I:I:  Wat vind je leuker, de Drie Gezusters of de Blauwe Engel? 

Sabine:Sabine: De Drie Gezusters! Want daar is het minder druk, je staat niet helemaal zo op elkaar. In de Blauwe 
Engell  daar krijg je allemaal bier over je heen gegooid en mensen die je raar aankijken. In de Drie Gezusters 
ziee je ook wat meer, het is gezelliger, een leukere sfeer (Sabine, middenklasse, Oosterparkwijk). 

Sabinee heeft duidelijk een voorkeur voor de Drie Gezusters boven de Blauwe Engel. 

Dee avontuurlijke identiteit van uitgaansgelegenheden kan ook een andere omslaan. 
Hoewell  ze vol enthousiasme spreekt over het uitgaan en het een avontuur vindt, is het 
avontuurlijkee soms ook bijna onveilig. Haar verhaal interpreterend, is de Blauwe Engel 
helemaall  niet zo leuk als haar enthousiasme in eerste instantie doet vermoeden. De "sfeer" 
iss er eigenlijk niet zo leuk, je krijgt "allemaal bier over je heen gegooid" en er zijn "mensen 
diee je raar aankijken". Door de Blauwe Engel te identificeren met "mensen die je raar 
aankijken",, distantieert Sabine zich van deze 'anderen' en het 'daar' en construeert ze de 
Driee Gezusters als het ware als het 'hier' (vgl. Robinson, 2000). Het verhaal van Sabine is 
niett uniek, in die zin, dat ook in de verhalen van een aantal andere jongeren die 
overwegendd over de disco als spannende en leuke omgeving praten, het avontuurlijke aan 
hett onaangename raakt. 

Dee identiteit van de disco is verder ruimtelijk gedefinieerd. Petra, een beschermde van 
hett platteland, die de zaterdag na het interview met haar vriendin naar de lokale discotheek 
dee Kruisweg zou gaan — alleen wist haar moeder dit nog niet — karakteriseert uitgaan op 
basiss van ruimte en onveiligheid: "Groningen is gevaarlijk en "Pruim is een drugstent". De 
Kruiswegg in Marum ziet ze daarentegen als geschikte gelegenheid. Het is opnieuw door de 
wijzee waarop ze anderen en andere plaatsen, die bovendien verder weg gesitueerd zijn, als 
onveiligg definieert dat de 'bekende' en dichtstbijzijnde plaats, in dit geval de Kruisweg, als 
geschiktt en veilig wordt geconstrueerd. In De Kruisweg komen leeftijdgenoten en mensen 
uitt de woonomgeving. In Pruim komen oudere jongeren en 'vreemden'. 

Kim,, de stapper, gaat, zoals reeds duidelijk werd, juist elk weekend naar Pruim in 
Zevenhuizen.. Geen haar op haar hoofd die er aan denkt om naar De Kruisweg te gaan "dat 

isis een tent voor boeren", waar bovendien "kinderen" komen. Kim is inderdaad een jaar ouder 
dann Petra en de betekenis van een jaar is op deze leeftijd voor de frequentie en bekendheid 
mett uitgaan groot, maar het belangrijkste is dat de vriendengroep van Kim niet naar De 
Kruiswegg gaat en de beste vriendin van Petra wel. Een dorpsgenootje van Petra, dat zich 
nett als Kim liever niet met 'de boeren' van De Kruisweg vereenzelvigt, gaat samen met 
haarr vrienden naar Pruim. In de schoolklassen in Leek ontstaan, doordat men zich van 
elkaarr distantieert onder andere op basis van de identiteit van de discotheek, scheidslijnen 
tussenn vriendengroepen. 

Dee beperkte keuzemogelijkheden en de uiteenlopende smaak van tieners, worden door de 

horeca-eigenarenn aangegrepen om een flexibele ruimtelijke identiteit te creëren. Door de 

ruimtee op te delen in verschillende compartimenten, elk met een eigen uitstraling, kunnen 

zeerr uiteenlopende groepen zich er tegelijkertijd vermaken. 

Inn Disco Dancing Jan Pruim in Zevenhuizen bijvoorbeeld,, is dit concept toegepast. 

Iederee plaats in de discotheek heeft een eigen identiteit. De kasteelzaal, waar maar liefst 

12000 personen in kunnen, wordt gekenmerkt door een spectaculaire lasershow, top-40 

muziek,, Dj's en live optredens. In de feestweek in augustus 1999 waren er bijvoorbeeld 
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optredenss van BL0F, De Kast, Normaal, Anouk en Volumia. De Disco is de centrale zaal 

wordtt gekenmerkt door de aanwezigheid van een grote bar en vide en door verschillende 

muziekstijlenn zoals, trance, club, house en R&B. Verder is er een countrybar met 

saloonuitstraling,, waar long neck biertjes de sfeer van het 'wilde westen' oproepen. Het 

Hollandsee café doet denken aan een oude bruine kroeg, waar veel Nederlandstalige muziek 

wordtt gedraaid. De Cairo-bar is uitgevoerd in blauw en er hangt een mystieke sfeer. In de 

'vrijgezellenbar'' wordt met name 'eighties'- en 'nineties'-muziek gedraaid; spiegelballen 

creërenn een Saterday Nightfever image. Dan is er nog een rockbar, waar rock en heavy 

metall  worden gedraaid. 

Tott slot valt uit de verhalen van jongeren op te maken dat het uitgaan een activiteit is die 
verderr gaat dan het moment waarop het uitgaan zelf plaatsvindt en die niet beperkt blijf t 
tott één fysieke plek. Jongeren teren de hele week op het weekend. 'De disco' verweeft 
zichh op deze manier met andere plaatsen uit het sociaalruimtelijk netwerk. Dit geldt voor 
stapperss en enthousiaste gecontroleerde uit-en-thuizers die regelmatig uitgaan. 
Gebeurtenissenn die in het weekend hebben plaatsgevonden, blijven voortleven doordat ze 
inn de tijd daarna onderwerp van gesprek zijn. Internetsites van de discotheken, met 
'chatrooms'' — webplekken waar je met bezoekers contact onderhoudt — en 'party pies' -
foto'ss die wekelijks in de discotheken gemaakt en op het internet gezet worden — 
stimulerenn dit. 

9.3.33 Informele of formele tijdsbesteding? 
Uitgaann wordt in onderzoek als informele activiteit gezien. Hoe informeel en 

ongeorganiseerdd is uitgaan echter voor veertien- en vijftienjarigen? Voor de stappers — 

Dannyy en Kim - is uitgaan een informele activiteit te noemen. Uit het verhaal van Kim 

blijk tt al wel dat het uitgaan enige organisatie vergt. Kim woont in Leek en de discotheek is 

inn Zevenhuizen. Om hier te komen moet de vriendengroep altijd regelen dat iemand hen 

will  brengen en halen; in dit opzicht zijn ze altijd afhankelijk van de hulp van ouders. 

Dezee organisatie is een belangrijk onderwerp in de verhalen van beschermden en een 

aantall  gecontroleerde uit-en-thuizers. Beschermden, zoals Annemieke en uit-en-thuizers 

zoalss Sanne, hebben af en toe een feestje. De datum, het tijdstip en de plaats van de feestjes 

liggenn van tevoren vast. En zoals duidelijk werd in hoofdstuk 5, worden de beschermden 

eigenlijkk altijd gebracht en gehaald door ouders als ze 's avonds activiteiten ondernemen. 

Hett uitgaan vergt van deze groep organisatie en bovendien zijn er niet zelden ouders 

aanwezigg bij de feestjes. 

Ookk 'plaats' krijgt op deze manier een verschillende betekenis in de sociaalruimtelijke 

netwerkprofielen.. Stappers — in het geval van Danny is dit goed zichtbaar - bezoeken 

tijdenss het uitgaan verschillende plaatsen zowel in de buurt als buiten de buurt. Het exacte 

verloopp van de avond is niet van tevoren gepland. Overigens zit er in het uitgaan wel een 

patroon,, dat langere tijd gevolgd wordt en af en toe wordt bijgesteld afhankelijk van de 

veranderendee identiteit van uitgaansplaatsen. 

Inn de profielen van de beschermden, van een aantal planners en een groep 

gecontroleerdee uit-en-thuizers (inclusief de ontevreden uit-en-thuizers) staat de locatie van 
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tevorenn vast en is er geen sprake van bezoek aan meerdere plekken op een avond. Dit 

betreftt vooral de sociaalruimtelijke netwerken van meiden, meer dan die van jongens. 

Eenn stedelijke leefomgeving maakt een informeel sociaalruimtelijk netwerk, waarin 

verschillendee plaatsen worden bezocht, mogelijk. Hier zijn verschillende 

uitgaansvoorzieningenn geconcentreerd aanwezig. 

Overr het algemeen genomen moeten jongeren uit plattelandsgebieden grotere 

afstandenn afleggen voor een feestje, discotheek of bioscoop. In Leek en de directe 

omgevingg zijn geen bioscopen, hiervoor gaat men naar Groningen. De afwezigheid van 

voorzieningenn zoals een bioscoop in de nabijheid van de woning betekent dat jongeren 

buitenn de stad minder vaak de bioscoop bezoeken214. Uit hoofdstuk S blijk t dat jongeren uit 

dee stad beduidend vaker naar de bioscoop gaan. In de stad is daardoor geen sprake van 

significantee klassenverschillen tussen de bioscoopbezoekers. 

Tochh zegt de directe aanwezigheid van voorzieningen niet altijd iets over de frequentie 

vann het gebruik. Terwijl discodieken ontbreken in Leek en ze ook in het buitengebied niet 

voorr alle jongeren direct om de hoek gelegen zijn, gaan van deze jongeren (uit Leek en de 

dorpen)) meer jongeren uit in disco's dan van hun leeftijdgenoten uit de stad. 

Niett alleen doen er zich verschillen voor tussen jongeren wat het uitgaan zelf betreft, 

ookk de manier waarop ze zich naar de disco en feestje van school of vrienden verplaatsen 

zijnn verschillend zo bleek uit hoofdstuk 5 en bijlage VI . Iets meer jongeren van het 

plattelandd dan uit suburbane omgevingen en de stad gebruiken de auto bij een bezoek aan 

eenn discotheek. Het betreft overigens meer meiden dan jongens die gebracht en/of gehaald 

wordenn met de auto. Wat betreft feestjes valt ten slotte op dat het met name jongeren met 

eenn hogere sociaal-economische achtergrond zijn die gebracht en gehaald worden (bijlage 

VI) . . 

9.3.44 Drank , drug s en uitgaa n 
Mett noties 'uitgaan' en 'jong-zijn' worden vaak activiteiten als drinken en het gebruik van 

drugss verbonden. In hoeverre drinken de veertien- en vijftienjarige jongeren alcohol en 

gebruikenn zij drugs? 

Voorr de stappers hoort alcohol bij uitgaan. Ook voor de ontevreden uit-en-thuizers is 

ditt het geval. Als zij uitgaan drinken ze bier, maar vooral mixdrankjes als Pasoa-jus, Bacardi 

Breezerss of Feigling zijn populair. Van de jongeren uit de overige profielen die wel eens 

eenn feestje hebben, is het beeld minder eenduidig. Een grote groep heeft duidelijk geen 

interessee in het drinken van alcohol, bij anderen begint de interesse te komen. Annemieke 

enn Sanne representeren de gespletenheid. Beiden zijn het meiden die een bepaalde mate 

vann regulatie kennen. Waar Annemieke geheel niet taalt naar alcohol, is Sannes interesse 

gewekt. . 

2144 Tevens lijk t dit zich direct te vertalen in de wijze waarop men zich vervoert. Gevraagd naar het vervoer bij 
hett laatste bioscoopbezoek, gaf 54 procent aan met het openbaar vervoer gegaan te zijn, 19 procent met de auto 
enn 24 procent met de fiets. Het zijn de jongeren die niet in Groningen wonen, die gebruik maken van het 
openbaarr vervoer als ze naar de bioscoop gaan; de jongeren uit de stad gaan op de fiets. 
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Sannee gaat af en toe naar een feestje van vrienden of van school, waar bepaalde type 

jongerenn drank mee naar binnen smokkelt. In de zomervakantie is ze voor het eerst naar de 

discoo geweest. Hier heeft ze voor het eerst iets gedronken: 

/:: En, ben je wel eens in aanraking gekomen met drank en drugs? 

San/16:: Ja, die vriendin, die van twee jaar ouder, die blowt wel eens, op feesten gewoon, maar dan zit ik 
err meestal wel bij, maar dan doe ik gewoon niet mee en dat kan ik ook gewoon wel, ik denk niet van 'zal ik 
hett toch doen ofzo'. Want dat denkt mijn moeder dan. En drank, ja op Terschelling heb ik wel een paar 
biertjess op, maar dat vinden mijn ouders ook geen probleem, want ik had iets van vier biertjes op ofzo en 
toenn kwam ik thuis en zeiden ze van 'je bent wel heel erg vrolijk!' . Maar ik had helemaal niet het gevoel 
datt ik dronken was ofzo, maar gewoon een beetje aangeschoten. En toen zeiden ze 'nou, hoeveel heb je 
gehad?'.. 'Nou vier' [antwoord Sanne]. 'Nou, dat moet je ook maar eens proberen hè!' [antwoord ouders]. Ze 
dedenn er ook helemaal niet moeilijk over! 

Dee enquêteresultaten ondersteunen de veronderstelling dat in elk geval het drinken van 

alcoholl  verbonden is met bepaalde vormen van uitgaan. Vijfenveertig procent van de 

jongerenn heeft het afgelopen jaar zes of meer glazen alcohol op een dag gedronken. Dit 

percentagee komt overeen met het aantal jongeren dat aangeeft wel eens naar een café en 

discotheekk te gaan. Verder blijk t dat 49 procent het afgelopen jaar wel eens een sigaret 

heeftt gerookt en 23 procent wel eens soft drugs heeft gebruikt215. 

Dee gepresenteerde cijfers hebben betrekking op eigen consumptie. De groep jongeren 

diee in hun sociale omgeving te maken heeft met consumptie van drugs- en/of alcohol is 

groter.. Zo geeft tweederde van de jongeren aan dat ze wel eens in een omgeving vertoeven 

waarr drugs worden gebruikt of dat ze hier minimaal eens mee in aanraking zijn geweest (zie 

tabell  9.2). 

Verderr wil ik erop wijzen dat de leeftijd van groot belang is. Ook al gaat het om een 

vrijj  homogene leeftijdsgroep — derde-klassers — het verschil tussen veertien- en 

vijftienjarigenn is in een aantal opzichten groot. Het betreft vooral de vijftienjarigen die niet 

alleenn tot de groep behoren die vaker uitgaat (zie hoofdstuk 5), maar ook alcohol en 

softdrugss gebruiken (zie tabel 9.3). 

Nett als uitgaan een activiteit is die met name voorkomt in het profiel van zelfstandige 

pleinerss en gecontroleerde uit-en-thuizers en die correleert met de opleiding die jongeren 

volgenn en met de sociaal-economische achtergrond van de ouders, is dit ook het geval met 

dee consumptie van alcohol. Waar 28 procent van de havo/vwo-leerlingen het afgelopen 

jaarr 1 keer of vaker zes of meer glazen alcohol op een dag heeft gedronken, geldt dit voor 

577 procent van de vmbo-leerlingen. Hetzelfde geldt voor het roken van sigaretten. Het 

verbandd is echter niet aanwezig in het geval van softdrugsgebruik (zie bijlage VII) . 

33 Voorzichtigheid is geboden omdat het de vraag is of iedereen de enquête naar waarheid heeft ingevuld, de 
zakenn niet overdreven heeft of juist te laag ingeschat. Daarnaast gaat het op het moment van invullen ook om 
herinneringen.. Als de twee steekproeven van elkaar gescheiden worden - V fase en T fase - blijkt overigens 
datt beide groepen dezelfde resultaten tonen. Ook als de resultaten vergeleken worden met resultaten uit ander 
Nederlandss onderzoek komen deze in grote lijnen met elkaar overeen (Gemeente Groningen, 1999; Zwart et 
al.,, 2000). Hoewel een exacte vergelijking moeilijk is vanwege de leeftijdsgrenzen die naar gelang het 
onderzoekk kunnen verschillen. Bieleman et al. (2002), laten zien dat 67 procent van de veertien- en 
vijftienjarigenn in 1999 alcohol houdende dranken dronk tijdens het uitgaan. Het gebruik van softdrugs ligt een 
paarr procentpunten hoger dan resultaten wat betreft cannabisgebruik laten zien (Ter Bogt et al., 2002). 
Opvallendd is dat de percentages vergelijkbaar zijn met een onderzoek naar risicogedrag van jongeren in 
Groningenn (Gemeente Groningen, 1999). 
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Tabell  9.2 Consumptie van alcohol en softdrugs volgens jongeren {N=489) 

11 keer 2 keer of vaker Dee afgelopen 12 maanden: : Totaal l 
5T T TT T 

Nee e 
- W W Tll  9T 

Gezienn dat mensen drugs gebruikten 
Zelff softdrugs gebruikt {hasj, marihuana, etc.) 
Zelff andere drugs gebruikt (XTC, etc.) 
66 of meer glazen alcoholische dranken op een dag 
gedronken n 
Sigaretten)) gerookt'"» 

~K—W ~K—W TT T 
2322 48 354" löü" 
777 16 484 100 
55 1 488 100 

162 2 
374 4 
473 3 
266 6 

129 9 

54 4 
77 7 
97 7 
55 5 

51 1 

90 0 
33 3 
10 0 
59 9 

20 0 

19 9 
7 7 
2 2 

12 2 

8 8 
1622 33 
1055 41 

487 7 

254 4 
100 0 
100 0 

Tabell  9.3 Consumptie van alcohol en softdrugs naar leeftijd volgens jongeren (N=489)217 

Dee afgelopen 12 maanden: Nee 1 keer 2 keer of Totaal l 
vaker r 

Gezienn dat mensen drugs 
gebruikten***** * 

Softt drugs gebruikt***** 

66 of meer glazen alcohol***** 

Sigaret(ten)) gerookt*** 

14 4 
15 5 
Totaal l 
14 4 
15 5 
Totaal l 
14 4 
15 5 
Totaal l 
14 4 
15 5 
Totaal l 

k k 
12Ö Ö 
42 2 

162 2 
257 7 
117 7 
374 4 
199 9 
67 7 

266 6 
79 9 
50 0 

129 9 

% % 
39 9 
24 4 
34 4 
84 4 
66 6 
77 7 
65 5 
38 8 
55 5 
60 0 
42 2 
51 1 

N N 
61 1 
29 9 
90 0 
20 0 
13 3 
33 3 
38 8 
21 1 
59 9 

8 8 
12 2 
20 0 

%> %> 
20 0 
16 6 
19 9 
7 7 
7 7 
7 7 

12 2 
12 2 
12 2 

6 6 
10 0 
8 8 

N N 
124 4 
106 6 
230 0 

29 9 
47 7 
76 6 
70 0 
90 0 

160 0 
45 5 
58 8 

103 3 

% % 
41 1 
60 0 
48 8 
10 0 
27 7 
16 6 
23 3 
51 1 
33 3 
34 4 
48 8 
41 1 

N N 
305 5 
177 7 
482 2 
306 6 
177 7 
483 3 
307 7 
178 8 
485 5 
132 2 
120 0 
252 2 

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

Chi-kwadraatt toets: * p>.05<.l; * * pS.05 >.01; * * * p< .01 >.005; * * * * p£.005>.001; * * * * * ps.001. 

Tabell  9.4 Consumptie van alcohol en softdrugs naar woonmilieu volgens jongeren (N=489) 

Nee e lkeer r 22 keer of 
vaker r 

Totaal l Dee afgelopen 12 maanden: 

Gezienn dat mensen drugs gebruikten (hasj, Stedelijk 
marihuana)* * 

Softt drugs gebruikt*** 

66 of meer glazen alcohol219* 

PI.. Suburb 
Landelijk k 
Totaal l 
Stedelijk k 
PI.. Suburb 
Landelijk k 
Totaal l 
Stedelijk k 
PI.. Suburb 
Landelijk k 
Totaal l 

N N 
23 3 
76 6 
53 3 

152 2 
65 5 

162 2 
127 7 
354 4 

52 2 
106 6 

94 4 
252 2 

% % 
2ê ê 
37 7 
35 5 
34 4 
73 3 
78 8 
84 4 
79 9 
58 8 
51 1 
61 1 
56 6 

N N 
13 3 
40 0 
35 5 
88 8 

5 5 
13 3 
10 0 
28 8 
15 5 
25 5 
15 5 
55 5 

% % 
15 5 
19 9 
23 3 
20 0 

6 6 
6 6 
7 7 
6 6 

17 7 
12 2 
10 0 
12 2 

N N 
53 3 
91 1 
64 4 

208 8 
19 9 
34 4 
14 4 
67 7 
22 2 
78 8 
44 4 

144 4 

% % 
60 0 
44 4 
42 2 
46 6 
21 1 
16 6 

9 9 
15 5 
25 5 
37 7 
29 9 
32 2 

N N 
89 9 

207 7 
152 2 
448 8 

89 9 
209 9 
151 1 
449 9 

89 9 
209 9 
153 3 
451 1 

'' % 
loö ö 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 

Chi-kwadraatt toets: * p>.05<.l; * * p£.05 >.01; * * * p< .01 >.005; * * * * p<.005>.001; * * * * * pÉ.001. 

2166 Alleen gevraagd op het Zernikecollege (l e ronde enquêtes) en in de 2' ronde. 
2177 De variabele 'zelf andere drugs gebruikt' is niet opgenomen vanwege het geringe aantal eenheden. 
2!88 Dichotome variabele 'stedelijk/niet-stedelijk' gebruikt om te controleren voor invloed van ¥ variabelen: 
'leeftijd',, 'opleiding' en 'sekse'. Relatie blijf t zichtbaar bij controle voor 'sekse', niet significant. Voor 
havo/vwo-opleidingg geldt dat de relatie significant is bij een signifïcantieniveau van 1%. Voor vmbo-jongeren 
geldtt echter dat de relatie niet zichtbaar is. 

Dichotomee variabele 'stedelijk/niet-stedelijk' gebruikt om te controleren voor invloed van 3' variabelen: 
'leeftijd',, 'opleiding', 'sekse'. Bij controle voor invloed van de variabele 'sekse' blijkt dat waar bij jongens het 
verbandd zichtbaar blijf t (alhoewel niet significant), het bij meiden wegvalt. Voor 'opleiding' geldt verder dat de 
relatiee in het geval van vmbo-leerlingen zichtbaar blijf t (alhoewel niet significant), het plaatje voor havo/vwo-
leerlingenn verandert. In dit laatste geval zijn het de jongeren op het platteland die het vaakst aangeven nooit zes 
glazenn alcohol te hebben gedronken (71%): Cramer's V =.129, significantie = .091, N totaal=287. 
Percentagess zijn afgerond op hele getallen. Stedelijk is hier de gemeente Groningen inclusief de buitenwijk De 
Wijert-Zuid.. Pi. suburb, staat daarmee voor de meer suburbane woonmilieus op het platteland, zoals Leek en 
Roden. . 
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Verderr zijn er sekseverschillen zichtbaar in het alcoholgebruik. Significant meer jongens 

gevenn aan wel eens meer dan zes glazen op een dag te drinken (49 procent heeft dit 1 keer 

off  vaker in het afgelopen jaar gedaan) dan meiden (41 procent heeft dit 1 keer of vaker in 

hett afgelopen jaar gedaan). Het verschil is vooral significant binnen de groep vmbo-

leerlingen.. Negenenveertig procent van de jongens geeft aan het afgelopen jaar vaker dan 2 

keerr zes of meer glazen alcohol te hebben gedronken, tegenover 34 procent van de 

meiden.. Wat betreft roken en sofdrugsgebruik zijn geen verschillen zichtbaar (zie bijlage 

VII) . . 

Tott slot laat tabel 9.4 zien dat het gebruik van softdrugs een stedelijk verschijnsel is. 

Vann de jongeren uit de stad geeft 75 procent aan het afgelopen jaar 1 keer of vaker 

meegemaaktt te hebben dat anderen drugs gebruikten. In de suburbane gebieden buiten de 

stadd — plattelands suburb — ligt het percentage op 63 en op het platteland op 65. De 

consumptiee van softdrugs laat een vergelijkbaar beeld zien. Van de stedelingen geeft 27 

procentt aan wel eens softdrugs te hebben gebruikt. In plattelandssuburbs en in de dorpen 

liggenn de percentages respectievelijk op 22 en 16. 

Di tt valt te verklaren uit het feit dat in het centrum van Groningen coffeeshops aanwezig 

zijn.. In de andere gebieden zijn geen coffeeshops . De jongeren komen over het algemeen 

genomenn niet vaak in Groningen (zie hoofdstuk 5). Softdrugs kopen ze van andere jongeren 

opp school, in de disco en op de straat. 

Alcoholgebruikk toont een ander ruimtelijk spreidingspatroon. De plattelandssuburbane 

gebiedenn spannen wat betreft de consumptie van alcohol de kroon. Dit is wellicht te 

verklarenn door de lokale structuur. Door de aanwezigheid van grote discotheken en het feit 

datt ieder dorp zijn eigen feestweek heeft, wordt er op bepaalde momenten in het jaar flink 

gefeestt met dorpsgenoten — jong en oud. In deze weken is de alcoholconsumptie 

aanzienlijk.. Uit de interviews blijk t dat ook de kinderen van niet-lokale bevolkingsgroepen, 

dee relatieve nieuwelingen, volop participeren in deze lokale traditie. 

Alhoewell  een redelijk grote groep wel eens alcohol of drugs heeft geconsumeerd, blijf t het 

voorr velen bij een eerste stap en kleinere hoeveelheden. Het is een activiteit die wordt 

gekenmerktt door spanning. Een aantal jongeren associeert het ook niet direct met de 

omgevingg van de disco, maar eerder met de omgeving van het huis, waar men samen met 

ouderss wel eens een alcoholische consumptie nuttigt. 

Tochh heeft de helft van de jongeren tijdens het uitgaan zes of meer glazen alcohol 

gedronkenn of geblowd. Dit zijn met name de stappers (zelfstandige pleiners) en 

gecontroleerdee uit-en-thuizers. Opvallend is dat dit verschilt naar woonomgeving. In de 

stadd wordt relatief vaker geblowd, in plattelandssuburbane gebieden wordt relatief vaker 

veell  gedronken. 

Ditt geldt in elk geval voor Leek, Roden, Marum en het buitengebied ten tijde van het onderzoek. 
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9.44 De betekeni s van de disc o voor ouder s 
Terwijll  Kim geniet van uitgaan, is het voor haar ouders een bron van zorg. De ouders van 
dezee stapper, Kees en Tinie Kuiper, zijn bezorgd over haar veiligheid als ze uitgaat. De 
zorgenn strekken zich ook uit over andere dingen dan uitgaan. Leek is volgens hen niet een 
veiligee omgeving voor tieners. Er zijn verschillende groepen jongeren die voor problemen 
zorgen.. Bovendien zorgt volgens deze ouders de aanwezigheid van een asielzoekerscentrum 
ervoorr dat Leek niet meer een veilige plaats is om op te groeien. 

Tochh geven ze Kim een bepaalde mate van zelfstandige bewegingsvrijheid. Wel is deze 
bewegingsvrijheidd relatief, deze is namelijk ingekaderd in een regulatieregime. Hangen op 
straatt met 'andere' jongeren of in een specifieke snackbar is uit den boze. Hier hebben 
Keess en Tinie uitgesproken ideeën over. Wel mag ze, ondanks het feit dat de ouders zich 
zorgenn maken, één keer in de week naar de disco. Het maakt niet zoveel uit hoe laat ze 
thuiskomtt en naar welke discotheek uit de omgeving ze gaat, als ze maar altijd samen met 
anderenn blijf t en een taxi neemt. Het voorkomen van uitgaan beschouwen ze als niet 
haalbaar,, 'dan maar in goede banen leiden' is het motto. 

Hett verhaal van Kees en Tinie Kuiper laat zien dat de toegang tot de disco mede 
bepaaldd wordt door ouders. De bezorgdheid van ouders over de veiligheid van hun 
kinderenn tijdens het uitgaan reguleert in sterke mate de activiteit. Op basis hiervan krijgt 
hett sociaalruimtelijk netwerk van jongeren vorm en betekenis. Deze paragraaf beschrijft de 
wijzee waarop de verbeelding van de disco door ouders uit het profiel van de stappers en de 
anderee profielen — met name gecontroleerde uit-en-thuizers (ontevreden uit-en-thuizers) 
enn beschermden — het tijdruimtelijk handelen van jongeren reguleert. 

9.4.11 De verbeeldin g van de disc o 
Plaatsenn met veel kroegen en discotheken, maar tevens de sociale omgeving in kroegen en 

discothekenn zelf, zijn in de ogen van ouders gevaarlijk. De ouders is gevraagd een aantal 

plaatsenn te ordenen op basis van gevaar voor hun kinderen. In deze ordening scoren 

plaatsenn met veel kroegen en discotheken hoog, ze nemen de tweede plaats in achter 

afgelegenn plaatsen (zie hoofdstuk 10). 

Dee reden voor de bezorgdheid ten aanzien van uitgaan, ligt in de angst voor vervelend 

enn gewelddadig gedrag van andere jongeren en volwassenen. Ongewenst gedrag betreft 

dann zowel fysiek als verbaal gedrag. In uitgaansomgevingen is de kans op gewelddadig 

gedragg groter dan elders door overmatig alcohol- en drugsgebruik, is de redenatie. En bij 

meisjess komt daar de vrees voor vervelende seksuele ervaringen met jongens bij. Daarnaast 

iss men bezorgd over het (onverantwoord) gebruik van alcohol of drugs van de eigen 

kinderen.. De bezorgdheid van ouders wat betreft de disco houdt verband met de 

kwetsbaarheidd van hun zonen en dochters voor 'stranger-dangers' én met de 'changing 

naturee of childhood'; oftewel het Apollinische- en Dionysische kindbeeld (Valentine, 

1996a)221. . 

211 Angsten refereren ook aan kwetsbaarheid van jongeren wat betreft verkeer, alhoewel hieraan waar het 
uitgaansactiviteitenn in de vrije tijd betreft beduidend minder wordt gerefereerd door ouders. Als het ter sprake 
komt,, is het vooral in plattelandsgemeente en betreft het onbetrouwbare, onder invloed van alcohol 
verkerendee automobilisten. 
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Hett volgende citaat uit het verhaal van een moeder die het gebeuren om en bij een 

discotheekk eens gadeslaat, illustreert de bezorgdheid ten aanzien van 'de disco': 

R:R: Toen heb ik ze zelf naar de disco toegebracht en 's nachts om halftwaalf weer weggehaald. Misschien is 
hett ook zoiets wat bij mij ligt. Want ik moest daar gaan staan wachten met mijn auto. Ik had echt de 
autodeurenn op slot. En als je dat dan allemaal om je heen ziet daar in Zevenhuizen. Dat zulke kinderen 
ertussenn lopen! Dat komt bij mij al eng over, dan denk ik van 'zien julli e dat dan niet?' Daar sta je dan naar 
tee kijken en te wachten. (...) dat opgeschoten spul. Dat is een sigaret en een glas bier in de hand, dat zuipt 
zichh vol. Dat begint dan te meppen en te doen. Ja, dat is het beeld. (Moeder, middenklasse, Leek). 

Hett beeld dat ouders hanteren lijk t te refereren aan de gedachte dat jongeren nog niet in 

staatt zijn zich zelfstandig in het uitgaanscircuit te begeven omdat ze niet goed kunnen 

inschattenn met welke gevaren ze in aanraking kunnen komen (vgl. Valentine, 1997b). 

'Andere'' jeugd maakt duidelijk onderdeel uit van 'de gevaren' (zie hoofdstuk 10). 

Dezee bezorgdheid lijk t op het eerste gezicht te verschillen als het om zonen of dochters 

gaat.. Uit het vorige hoofdstuk blijkt , gemeten aan de hand van de rangorde, dat de 

bezorgdheidd van ouders voor dochters zich vooral en eenduidiger richt op afgelegen 

plaatsen.. Wat betreft zonen is het beeld diffuser en bovendien nemen 

uitgaansgelegenhedenn hierbinnen een meer prominente plaats in. De angsten van ouders 

refererenn aan het gevaar voor geweld door andere jongens, met name het idee dat hun 

zoonn in een vechtpartij verwikkeld zou kunnen raken, of worden bedreigd met een wapen. 

Ditt neemt niet weg dat ook voor dochters kroegen, discotheken en party's door een groot 

aantall  ouders als gevaarlijk beschouwd worden. Als de gesprekken met ouders als 

uitgangspuntt genomen worden, blijk t bovendien uit de manier waarop zij over de 

bezorgdheidd voor hun dochters (maar ook zonen) praten, dat de concepten die zij hanteren 

aangaandee veiligheid, sekse en plaats meer diversiteit vertonen dan uit de vragenlijst blijkt . 

Hieropp kom ik later terug. 

Hoewell  alcohol- en drugsgebruik niet de grootste zorg van ouders is, verschilt deze 

zorgg naar sociaal-economische achtergrond. Relatief meer ouders van vmbo-leerlingen zijn 

bezorgdd over het gebruik van alcohol en drugs dan ouders van havo/vwo-leerlingen 

(vmbo,, 40 procent en havo/vwo, 28 procent). Dit lijk t in overeenstemming met de 

realiteitt van het leven van hun kinderen. Vmbo-leerlingen hebben immers relatief vaker het 

afgelopenn jaar minimaal 1 keer zes of meer glazen alcohol op een dag gedronken. 

9.4.22 De disc o en de geografi e van bezorgdhei d 
Uitgaann en de omgeving waarin uitgaansgelegenheden zijn gesitueerd roepen bij een grote 

groepp ouders angstbeelden op. Niettemin is er een beperkte groep ouders van wie de 

kinderenn met enige regelmaat in dergelijke omgevingen vertoeven, namelijk de stappers en 

gecontroleerdee uit-en-thuizers. Deze ouders hanteren de strategie van controleren en 

loslaten,, waarbinnen ruimte een speciale plaats inneemt. 

Ouderss geven aan zeer goed te weten waar hun zoon of dochter naar toe gaat, als hij of 

zijj  uitgaat (99 procent van de geënquêteerde ouders heeft dit aangegeven). Uit de 

interviewss blijk t dat het op de hoogte zijn van het sociaalruimtelijk netwerk en meer 

specifiekk van de uitgaansplek van het kind, belangrijk is. Het geeft ouders het idee dat ze 

overzichtt hebben en daarmee controle en zekerheid. 

Evenwell  is dit niet in alle gezinnen het geval. Uit de interviews blijk t namelijk dat een 

kleinee minderheid niet exact weet op welke plaatsen hun kinderen uitgaan. Enkelen vinden 
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ditt ook niet belangrijk. Enerzijds betreft dit ouders met een laag opleidingsniveau, die zich 

overigenss wel zorgen maken over de veiligheid van hun zonen buitenshuis (zie hoofdstuk 

8).. Anderzijds zijn het dezelfde ouders die in hun verhalen nauwelijks verwijzen naar 

onveiligheidsgevoelenss wat betreft het tijdruimtelijk handelen van hun kinderen in 

algemenee zin. Jos Bakker de vader van Danny de stapper is één van deze ouders: 

/:: En u vertelde dat hij ook wel eens de stad in gaat. Weet u ook naar welke cafés en naar welke andere 
gelegenheden?. . 

JOSS BakkBF: Nou, ik weet dat hij vanavond toevallig naar de Drie Gezusters gaat. Dat is aanverwant zeg 
maar,, aan de Grote Griet. Dat is gewoon een heel groot café als het ware. (...). 

I:I:  Bezoekt hij dat café het vaakst, of gaat hij ook wel eens naar andere? 

JosJos Bakker: Hij gaat ook wel eens ergens anders heen.. Dus echt waar z'n vrienden ook heen gaan. 

I:I:  En weet u ook welke dat precies zijn? 

JosJos Bakker: Néé, er zijn hier een eh ... ik geloof een 700 tappunten in de stad en ik weet écht niet waar hij 
allemaall  zit! 

Dee bezorgdheid rond uitgaan, blijk t ruimtelijk bepaald te zijn. Niet elke plaats wordt in 
dezelfdee mate als veilig respectievelijk onveilig geconstrueerd. Ouders ordenen 
uitgaansruimtenn in plaatsen die ze als veilig respectievelijk als onveiüg voor hun kinderen 
ervaren.. Verschillende aspecten spelen een rol bij deze constructie van onveilige plaatsen: 
zowell  fysieke, sociale als symbolische omgevingskenmerken. 

Hett kennen van de omgeving en specifieke plaats uit eigen ervaring is van belang. Vaak 

betreftt het kennen, informatie die ouders hebben van 'horen zeggen' of van 'terror talk'. 

Verschillendee kenmerken, zoals leeftijd van de bezoekers, leefstijl, ligging, alcohol/drugs, 

aanwezigheidd toezicht en bekendheid, dragen bij aan het imago van een plaats. 

Dee volgende overwegingen van Truus Takens, moeder van Sanne, een uit-en-thuizer, 
illustrerenn dat de ene plaats de andere niet is en wijzen op de rol die informatie binnen de 
constructiee van veilige en onveilige plaatsen speelt: 

TrUUS TakensTrUUS Takens::  We gaan eigenlijk altijd naar Terschelling [in de vakantie], en daar is het vorig jaar 
begonnenn dat ze dan echt naar de disco wilde. En deze zomer wilde ze dan echt in het dorp, niet op de 
camping,, en dat is dan een disco voor echt wel wat ouder, en ik wou dat ze daar niet heen ging. 
[Trouwens],, sowieso Terschelling, daar heb ik zelf een gevoel van op Terschelling kan je niks gebeuren, 
daarr gebeurt nooit wat. [Zoals], ehm, dus echt hele vervelende dingen tegen je zin, dus, dat je verkracht 
zouu worden of echt gemolesteerd zou worden, daar zijn gewoon geen voorbeelden van die ik ken, eh dus 
inn zoverre vind ik Terschelling heel veilig. Wat ik daar wat onveiliger, iets meer, dat ik denk goh weet zij 
zelff  wel wanneer zij nee moet zeggen, of kan zij wel nee zeggen als, als eh... En dat is dan een groot 
verschill  tussen de disco op de camping, daar zijn veel meer van haar leeftijd, en in het dorp daar komen 
overr het algemeen toch iets ouderen. Kijk zo van rond de achttien tot vierentwintig die gaan niet meer naar 
dee disco op de camping die gaan naar het dorp. Dus ik denk als jij dan als veertienjarige, kun je beter [naar 
dee camping].(...) En ik heb toen wel gezegd van ik vind ook een beetje het risico, kijk, als je hier op 
Terschelling,, dat vind ik dan wel vertrouwd, maar als je hier al went aan uitgaan en dat ga je normaal 
vinden,, dan weet ik zeker dat als jij zo meteen al we thuis zijn ook zegt van 'ja ik wil eigenlijk wel naar de 
discoo in het weekend' en eigenlijk vind ik je daar te jong voor, veertien, nou vind ik geen disco leeftijd, 
wachtt maar totdat je zestien bent. Ja, ik ben bang dat je de grens dan te gauw gaat verleggen. 

Dee suggestie van bekendheid met een omgeving, zoals 'in de buurt' (zie hoofdstuk 8) en de 

vertrouwdee vakantieomgeving maken een plaats relatief veilig. Het als ouders kennen van 

vriendenn en vriendinnen die de plaats bezoeken en het feit dat de zoon of dochter er met 

enigee regelmaat komt en daardoor bekend is met de omgeving, draagt hieraan bij. 
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Inn enkele gevallen is de informatie over plaatsen gebaseerd op directe eigen ervaring 

mett de plaats. Een moeder uit de binnenstad vertelt dat haar zoon, een zelfstandige pleiner, 

graagg in het weekend met zijn vrienden een biertje drinkt in de Drie Gezusters. Omdat dit 

haarr in het begin beangstigde, is ze de plaats eens gaan bekijken. Nu vindt ze het een heel 

vertrouwdee omgeving en snapt ze dat haar zoon er graag komt. Ze gaat er af en toe zelf 

heenn om een beetje op de hoogte te blijven van de plaats die haar zoon leuk vindt. 

Dee aanwezigheid van volwassenen blijk t een belangrijke rol te spelen in de constructie van 

veiligee uitgaansplaatsen. Schoolfeesten en feesten georganiseerd voor jongeren in een 

jeugdsooss worden over het algemeen door ouders meer gewaardeerd dan houseparty's, 

discothekenn en cafés. In deze laatste plaatsen ontbreekt direct toezicht van volwassen. Op 

schoolfeesten,, feesten thuis en dance-events in jongerenontmoetingsplaatsen zijn 

volwassenenn aanwezig die controleren dat het uitgaan veilig verloopt. Bovendien is de 

leidingg bekend bij ouders. Ouders weten namen, of kennen een gezicht. Discotheken, cafés 

enn grootschalige party's zijn anonieme omgevingen. 

Eenn avond spenderen aan deze 'formele' uitgaansactiviteiten is volgens veel ouders een 

beteree vorm van vermaak dan een avond doorbrengen in een discotheek. Het feit dat er 

geenn alcohol geschonken mag worden en dat er leeftijdgenootjes zijn in plaats van 

'opgeschoten'' oudere jeugd dragen hiertoe bij. 

Verderr onderscheiden ouders veilige en onveilige uitgaansplaatsen op basis van het ordenen 

vann mensen en plaatsen. De manier waarop zij 'andere' mensen en plaatsen identificeren, 

wordtt gebruikt om de eigen kinderen en de plaatsen die zij gebruiken te definiëren. Truus 

Takenss definieert de disco op camping als veilig voor haar dochter, mede op basis van het 

feitt dat ude echte stoere en de macho's zeg maar" naar de disco in het dorp gaan. 

Tott slot ga ik hier nog op een andere manier in op het belang van plaats als onderdeel van 

dee context van het uitgaan. Uitgaan in het centrum van Groningen wordt vanwege de 

concentratiee en grote schaal waarop voorzieningen en bijbehorende sociale kenmerken 

aanwezigg zijn gevreesd. Dit geldt voor ouders uit alle woonomgevingen. Wel is het 

duidelijkk dat ouders die zelf in de binnenstad, Oosterparkwijk en De Wijert wonen en 

daardoorr evenals hun kinderen bekend zijn met de binnenstad, manieren hebben gevonden 

omm hiermee om te gaan. Ze zijn in vergelijking met de ouders die buiten de stad wonen, 

veell  beter in staat specifieke plekken aan te wijzen waar hun kinderen gevaar lopen, zodat 

niett langer het gehele centrum na een bepaalde tijd ontoegankelijk is voor hun kinderen. 

9.4.33 Regulati e van het uitgaa n 
Ouderss benadrukken in de interviews dat het belangrijk is dat hun tieners zelfstandig de 

ruimtee verkennen en dat uitgaan het prototype activiteit is dat bij 'jong-zijn' hoort. Deze 

bewegingsvrijheidd is noodzakelijk om onafhankelijk van de ouders een persoonlijke 

identiteitt te ontwikkelen en zich later zelfstandig te kunnen redden. Toch is de regulatie 

vann uitgaan in de dagelijkse werkelijkheid expliciet aanwezig. 

Dee disco wordt door een grote groep ouders ervaren als een nieuwe en bij uitstek 

gevaarlijkee omgeving. Eigenlijk beschouwt de meerderheid het als vanzelfsprekend dat je 

288 8 



DEE DISCO 

alss jongere zeker 's avonds niet op deze plaatsen komt of alleen als er 

beschermingsmaatregelenn getroffen zijn. Op basis hiervan reguleren ze het tijdruimtelijk 

handelenn van hun kinderen. Dit is met name zichtbaar in de profielen van de 

binnenjongeren,, planners, beschermden en bij een deel van de gecontroleerde uit-en-

thuizers. . 

Voorr een deel is de regulatie verbonden met de notie van zelfbescherming van de 

jongeren.. Ouders geven aan dat als eenmaal de grens verlegd is, het risico aanwezig is dat 

dezee grens continu verlegd gaat worden. Rita Smit, de moeder van Petra, verwoordt de 

reservee om haar dochter op deze leeftijd al te laten uitgaan in termen van "als ze eenmaal los 

isisnn krijg je te maken met uhet gevaar van te losn. Voor haar betekent dit dat ze vindt dat Petra 

'stevigg in haar schoenen moet staan' eer ze zelfstandig in een omgeving van "drank en seks" 

magg vertoeven. 

Daarnaastt verbinden ouders dit idee 'nog niet' met het idee dat de zoon of dochter zelf 

nogg geen zin heeft om 'echt' uit te gaan. Hiervoor wordt veelvuldig gebruik gemaakt van 

dee volgende zinsconstructie: " . . ., maar ...". Soms, zoals blijk t uit de verhalen van 

jongeren,, is de interesse in uitgaan inderdaad niet groot. Maar in andere gevallen moet 

dezee verbinding echter worden opgevat als een verantwoording van het feit dat zoon of 

dochterr niet die bewegingsvrijheid geniet die op andere momenten in het interview ten 

aanzienn van andere plaatsen juist belangrijk lijk t te worden gevonden. Daarbij fungeert dit 

ideee van met verlangen naar uitgaan als geruststelling en draagt daarmee bij aan de creatie 

vann een veilige sociaalruimtelijk netwerk in de ogen van ouders: 

R:R: (...). Ehm, soms de bioscoop, maar het is nog niet uit. Hij is, hij is heel groot, hij is nog maar net 14, en 
ehmm hij is nog wat speels. Maar ja goed dat vind ik ook nog niet een probleem, dus. (...). Feestjes hangen 
eigenlijkk toch nog meer af van ehm, zeg maar het gezin, gezinsverband. Niet ehm, hij gaat niet uit in de 
stad,, hij gaat dus niet naar disco's. Hij is daar tot nu toe ook niet aan toe, dat interesseert hem ook nog niet 
echt,, maar verjaardagsfeestjes, dat is eigenlijk tot nu toe zo'n beetje de feestjes waar die heen gaat. (Vader 
vann jongen, lagere-middenklasse, Oosterparkwijk). 

Hett beeld dat jongeren nog te jong zijn om uit te gaan — 'nog niet' — spreekt ook uit de 
enquête.. Hierin is gevraagd naar de leeftijd waarop ouders denken dat hun kind er voor het 
eerstt toe in staat is, of was, om bepaalde dingen aangaande de vrijetijdsbesteding zelfstandig 
tee beslissen of te ondernemen. Ouders geven aan de zelfstandige bewegingsvrijheid in tijd 
enn ruimte over twee a drie jaar te willen vergroten. Alleen of met vrienden naar een disco 
off  café gaan mag men gemiddeld als men 16 is en zelf beslissen over het moment van 
thuiskomen,, mag gemiddeld als men 17 is. 

Dee combinatie van de verbeelding van de disco als ongeschikte, 'Dionysische' plaats en 

jongerenn als 'te jong' zien, zorgt voor regulatie van het uitgaan. Op een zelfde wijze als de 

constructiee van veilige en onveilige uitgaansomgevingen, levert de manier waarop en de 

matee waarin ouders het sociaalruimtelijk netwerk van hun kinderen reguleren een 

heterogeenn beeld op. De beslissing om een kind wel of niet naar de disco te laten gaan is 

duidelijkk contextgebonden. De interactie binnen de context van het gezin, sociale 

identiteitenn als sekse en sociaal-economische status en de sociaalruimtelijke omgeving 

beïnvloedenn deze beslissing. 
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Inn het citaat van Truus Takens komt een aantal zaken naar voren waarmee ze rekening 

houdtt bij de beslissing of haar dochter wel of niet naar de disco in het dorp mag. Is er 

sprakee van een bijzondere gelegenheid? Gaat ze met anderen? Met wat voor soort jongeren 

krijgtt ze te maken? Zijn dit leeftijdgenoten? Wat vindt de dochter Sanne er zelf van? Wat 

betekentt deze beslissing voor de toekomst? Hoogst waarschijnlijk liggen er nog talrijke 

anderee overwegingen aan een dergelijke beslissing ten grondslag. 

Tenn aanzien van de profielen kan grofweg het volgende gezegd worden. Ouders van de 

beschermdee meiden vinden het in principe niet goed dat hun dochter naar een kroeg of 

discotheekk gaat. Feestjes horen er in de ogen van deze ouders bij als het om veertien- en 

vijftienjarigenn gaat. De meiden mogen het echter niet te laat maken en worden 's avonds 

alss het donker is gebracht en gehaald. Ouders van binnenjongeren en planners lijken in dit 

opzichtt op elkaar. 

Bijj  de gecontroleerde uit-en-thuizers komen grofweg twee reacties voor. Ouders 

houdenn het uitgaan over het algemeen tegen en beperken de zelfstandige mobiliteit van 

zoonn en dochter. Toch erkennen ze dat de wens begint te ontstaan. Men vindt de kinderen 

overr het algemeen nog te jong om wekelijks uit te gaan. Een aantal heeft een regeling 

getroffenn van één keer in de maand stappen. Hieronder bevindt zich een groep ontevreden 

uit-en-thuizers.. De ouders van deze meiden vinden het niet goed dat hun dochters tot 's 

avondss laat in de kroeg 'hangen'. Ze doen verwoede pogingen om het uitgaan te beperken 

tott één avond per maand. Voor jongens lijk t er sprake te zijn van meer keuzevrijheid. 

Ouderss vertrouwen hun zoons dat het niet uit de hand loopt en bovendien zijn de zoons 

minderr actief in het verleggen van de grenzen dan de meiden. De ouders van de stappers 

(zelfstandigee pleiners) en de uit-en-thuizers hebben in het afgelopen jaar veel moeite gehad 

mett de informalisering van de vrijetijdsbesteding en de nieuwe plekken in het leven van de 

jongeren.. Hoewel het uitgaan min of meer een 'alledaagse' activiteit respectievelijk 

maandelijksee activiteit is geworden, baart het zorgen. Uitgaan wordt op talloze wijzen 

beschermdd en begrensd. Deze zorgen en beschermings- en begrenzingsstrategieën richten 

zichh echter meer op dochters dan zonen. 

Sophiee van Amerongen is de blije en trotse moeder van Tim, een gecontroleerde uit-

en-thuizer.. Ze laat Tim zelfstandig beslissingen nemen over zijn tijdsbesteding en 

ruimtegebruik.. Zorgen over de veiligheid van haar zoon maakt ze zich niet want, "het is zo'n 

leukleuk jongetje, niemand die hem kwaad wil doen". Die keren dat hij beslist uit te gaan, zijn dan 

ookk geen probleem voor haar. 

Dee spelers (zelfstandige pleiners) tot slot, tonen geen interesse in uitgaan. In deze 

gezinnenn is mede daarom geen sprake van regulatie van het uitgaan 

Inn de praktijk van het uitgaan is het regulatieregime een mix van strategieën op 

verschillendee terreinen. Zo mag de stapper Kim bijvoorbeeld niet naar de discotheek in de 

stad,, maar wel naar een lokale discotheek. Als ze gaat moet ze echter wel zorgen dat ze in 

dee discotheek geen moment alleen is, in een groepje reist en terugkomt in een taxi. De tijd 

waaropp ze naar huis terugkeert, is minder belangrijk dan het feit dat ze veilig thuiskomt. 

Bovendienn moet haar kleding aan verschillende eisen voldoen, niet te uitdagend en niet 

teveell  make-up. 
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Enn natuurlijk worden de jongeren tot 'vervelens toe' gewaarschuwd. Sabine verwoordt 
dee bezorgdheid en waarschuwingen van haar ouders als volgt: 

Sabine.Sabine. Nou, niet heel erg, ze zijn wel bezorgd. Omdat je hoort over meisjes die worden verkracht en 
vermoord.. Ze zeggen dan van 'kom wel op tijd thuis en als er wat is, dan moet je wel bellen. Ga niet met 
vreemdee mannen mee, neem geen dingen aan en doe geen gekke dingen'. (...). Ja, [en] bijna elke keer als 
wee naar een feest gaan ofzo, dat ik wel voorzichtig moet doen en dat ik mijn drankjes niet achter moet 
latenn omdat je dan niet kunt zien of ze er iets in doen. Gewoon: 'blijf bij elkaar, ga niet teveel alleen 
wandelen'.. 'Ga niet alleen naar huis in het donker 's nachts'. (...). 'Al die jongelui die worden wel 
dronkenn en je bent nog zo jong en straks pakken ze je wel' [ woorden ouders]. En daarom zeggen ze ook 
'gaa nooit alleen, als iemand naar de wc gaat, blijf daar dan niet alleen zitten', dat zeggen ze wel. 

Hieronderr wordt per gebied aangegeven of en in hoeverre het uitgaan gereguleerd 
wordt.. Bescherming en begrenzing vinden plaats via territoriale regulatie, regulatie door 
middell  van soort activiteit, tijd, contacten, mobiliteit, hulpmiddel en lichamelijke 
regulatie. . 

REGULATIEE DOOR MIDDEL VAN SOORT ACTIVITEIT 
Hett 'soort activiteit' dat in dit hoofdstuk centraal staat is het uitgaan. Behalve uitgaan te 
begrenzenn ('nog niet'), probeert men ook op allerlei wijze deze activiteit te beschermen. 

Hett idee dat jongeren nog niet in staat zijn uit te gaan in cafés en discotheken, omdat ze 

niett goed kunnen inschatten met welke gevaren ze in aanraking kunnen komen, heeft in 

veell  gevallen te maken met het gevaar dat uitgaat van overmatige alcohol- en 

drugsconsumm ptie. 

Inn het vorige hoofdstuk werd echter duidelijk dat ouders een groot vertrouwen in hun 

eigenn kinderen hebben. Zo is men als ouder er ook heilig van overtuigd dat het eigen kind 

geenn alcohol of softdrugs gebruikt. Althans niet buiten de context van het gezin en daarmee 

uitt het zicht van de ouder (zie hoofdstuk 10). Uit de enquête blijk t bijvoorbeeld dat slechts 

driee procent van de ouders zeker weet dat de zoon of dochter wel eens softdrugs heeft 

gebruikt.. Vijfennegentig procent weet zeker dat dit niet het geval is. 

Nietteminn is de angst aanwezig dat de kinderen niet hun mannetje kunnen staan. In een 

groepscontextt is het gevaar aanwezig dat ze meegesleurd worden door vrienden en 

vriendinnenn en op enigszins onvrijwillig e basis hun grenzen verleggen. Een grote groep 

ouderss besluit daarom roken, blowen en drinken te verbieden. 

Hett besef bij ouders dat hun zoon of dochter ook waar het het gebruik van alcohol 

betreftt zijn/haar bewegingsvrijheid zou kunnen vergroten, leidt ertoe dat een aantal ouders 

hunn kinderen bewust gecontroleerd in aanraking laat komen met alcohol. Net als Truus 

haarr dochter voor 'de eerste keer' in een 'veilige' omgeving naar de disco liet gaan — veilig 

inn de zin van bekende, vertrouwde omgeving, met leeftijdgenoten — bereiden ouders hun 

kinderenn geleidelijk en onder controle (binnen de muren van het huis) voor op het gebruik 

vann alcohol. Het bewustzijn dat alcohol drinken voor veel tieners spannend en verleidelijk 

is,, leidt er toe dat ouders proberen dit avontuur enigszins te begeleiden. Door te wijzen op 

dee consequenties van het gebruik — onder het motto gebruik en geen misbruik — hopen ze 

datt hun kinderen in de toekomst verstandig met alcohol zullen omgaan. De 

sociaalruimtelijkee omgeving die hiermee geassocieerd wordt is overigens het huis: 

TfUUSTfUUS TakenS: En wat Sanne dan wel, ja, dat was dit jaar dan, zo gaat het dan een beetje, dat was ook op 
Terschellingg dan wel gebeurd, die was naar de disco op de camping geweest en eh, met kinderen van een 
anderee familie. Twee jongens en eh. Dat vertelde ze ook, denk ik redelijk spontaan, dat weet ik niet? Maar 
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alsoff  het heel gewoon was dat eh, "die ene jongen die lag in de bosjes want die deed net alsof hij 
aangeschotenn was". Ik zeg "hoezo deed hij net", "nee, ja, ze hadden wel biertjes gedronken". En Sanne dus 
ook!!  Ik zeg: "hoeveel biertjes heb je gehad?", "ja, twee". Ja, eerst een witbiertje, want dat weet ik ook dat 
lustt ze wel, maar dat was wat duur dus dan had ze ook nog een gewoon biertje genomen. En ze kwam ook 
terugg en ze was duidelijk erg opgewonden en heel vrolijk toen ze terugkwam: "nou" ze zegt: "dat snap ik 
niett hoor dan zeggen ze wel van drank dat je daar last van hebt, nou ik heb er helemaal geen last van". Nou, 
ikk zeg van: "nou Sanne, wat jij nu bent, ji j bent wel een beetje aangeschoten". "Nee hoor, ik ben gewoon, 
ditt is levensvreugde en ik ben gewoon een beetje vrolijk" . Ik zeg: "Nou Sanne, je bent wel wat 
aangeschoten,, twee, nou je hebt dat nu wel gedaan, ik had helemaal niet verwacht dat je zou drinken, daar 
benn ik helemaal niet op voorbereid, daar moeten we het nog maar eens over hebben". Nou mijn man en ik 
hebbenn het er achteraf nog eens over gehad. En mijn man zei ook we moeten eigenlijk haar thuis gewoon 
latenn drinken en haar dan toch eens over een lijn laten lopen of wat vragen laten invullen, dat ze toch, kijk, 
hett hindert niet, maar dat ze wel snapt dat het toch echt invloed heeft. Kijk twee biertjes daar was zij toch 
duidelijkk wel aangeschoten van. Terwijl ze zelf toch de indruk had dat dat helemaal niet zo was. Dus dat is 
dann wel, dat ik denk, nou, daar mogen we nog wel wat aan werken. Dat schat ze niet helemaal goed in. 

REGULATIEE DOOR MIDDEL VAN TIJD 

Angstt voor uitgaan wordt door ouders verbonden met de avonduren. De avond wordt als 

onveiligerr ervaren dan de dag. Deze angst hangt samen met fysieke kenmerken van de 

avond,, het is donker en daardoor onoverzichtelijk. Daarbij zijn sociale aspecten van groot 

belang.. Er zijn minder mensen op straat en daardoor is er geen sprake van informele sociale 

controle.. Daarnaast zijn er op deze tijdstippen relatief veel dronken, gewelddadige 

jongerenn en volwassenen op straat en in de disco. Regulatie betreft zowel de route als de 

uitgaansplaatss (c.q. ruimte als activiteitenruimte en ruimte als mobiliteitsruimte). 

Omm het risico van een ongeluk te verminderen, moeten veel jongeren rond 

middernachtt weer thuis zijn. Ouders hebben bijvoorbeeld duidelijk een voorkeur voor de 

vroegee avondfilm boven de late voorstelling. De meerderheid van de ouders en jongeren 

maaktt per keer een afspraak over het tijdstip dat ze thuis moeten zijn . Meer dan zeventig 

procentt van de jongeren geeft aan de laatste keer dat hij /zij naar een feestje ging, om 24:00 

uurr of daarna thuis te zijn gekomen. De helft van hen kwam na 02:00 uur thuis . 

Daarnaastt komt het voor dat ouders uitgaan goed vinden, zolang het overdag is. In het 

profiell  van de uit-en-thuizers en beschermden is dit zichtbaar. Jongeren mogen 

vrijdagmiddagg na schooltijd even naar het café De Drie Gezusters en in het weekend 's 

middagss naar de film. 

Tevenss wordt het uitgaan, een bezoekje aan café, bioscoop, disco of feestje op een 

anderee manier door middel van tijd gereguleerd; de activiteit blijf t beperkt tot het 

weekend. . 

Dee grenzen die door middel van de tijd worden gesteld, hebben afgezien van veiligheid 

mett de leeftijd van kinderen te maken in die zin dat ze voldoende slaap nodig hebben om 

gezondd te blijven en op school goed te presteren. 

REGULATIEE DOOR MIDDEL VAN MOBILITEIT 

Regulatiee door middel van mobiliteit betreft hoofdzakelijk de route. Een veel genoemde 
voorwaardee voor uitgaan is dat men niet lopend naar huis terugkeert. Ouders laten hun 

121121 Dit beeld komt overeen met de antwoorden die jongeren op deze vraag hebben gegeven in de jongeren-
enquête.. Vraag: "Hoe laat moet je normaal gesproken 's avonds van je ouder(s) thuis zijn?" 
2233 Antwoord van jongeren op de vraag "Hoe laat ben je de laatste keer dat je 's avonds uitging of naar een 
feestjee ging thuisgekomen?" (enquête). 
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kinderenn liever fietsen. Een andere groep wordt echter gehaald en gebracht. De laatste 

keerr dat jongeren naar een feestje van school of vrienden, respectievelijk disco, zijn 

geweest,, is respectievelijk 33 procent en 26 procent gebracht en/of gehaald. In Leek en de 

dorpenn wordt er ook wel eens gebruik gemaakt van de taxi. 

REGULATIEE DOOR MIDDEL VAN SOCIALE CONTACTEN 

Dee regulatie door middel van mobiliteit hangt sterk samen met de regulatie door middel 
vann contacten. Ouders stimuleren dat de afstand van en naar de uitgaansplek samen met 
anderenn afgelegd wordt. Het halen en brengen dat in ruim een kwart van de gevallen 
gebeurt,, impliceert de aanwezigheid van volwassenen. 

Hett halen en brengen maakt duidelijk dat de sociaalruimtelijke netwerken van jongens 
enn meisjes verschillend zijn. Valentine (1997a) laat in een onderzoek in Groot-Brittannië 
zienn dat de seksespecifieke bezorgdheid van ouders over de veiligheid van hun kinderen 
verandert.. De inperking van de zelfstandige bewegingsvrijheid van dochters is even groot 
alss die van zonen. Hier blijk t echter — zie hoofdstuk 5 — dat meisjes zich aanzienlijk vaker 
onderr begeleiding van volwassenen naar en vooral van de disco naar huis begeven. Het 
hebbenn van een vriend kan in dit opzicht voor meisjes een gunstig bijkomend effect 
hebben,, namelijk dat ze hun zelfstandige bewegingsvrijheid (als ze samen met hun vriend 
zijn)) in de avonduren verruimen. 

Niett alleen op de weg erheen, maar ook tijdens het uitgaan zelf, vinden ouders het 
belangrijkk dat jongeren bij elkaar blijven. Hiermee verbonden is het feit dat ouders over het 
algemeenn genomen willen weten met wie de jongeren hun tijd doorbrengen. Afhankelijk 
hiervann staan ze het uitgaan toe of verbieden ze het. In deze beslissing vormt het gevaar van 
dee groepsdynamiek een belangrijke overweging. 

REGULATIEE MET GEBRUIK VAN HULPMIDDELEN 

Messen,, peperspray of haarlak worden door weinig ouders serieus genomen als 

beschermingsmiddel.. Het merendeel van de ouders beschouwt het bij je dragen van een 

wapenn als verwerpelijk en iets dat de kans op uiterst onveilige situaties vergroot. 

Wapenbezit,, ook in de vorm van zakmessen, wordt door ouders gereguleerd. Alleen in het 

gesprekk met Chris Beukema en Naomi, de uit-en-thuizer uit Leek, kwam het mes als 

beschermingsmaatregell  ter sprake. Op het moment dat ze met een aantal vrienden naar de 

kermiss in de stad ging, heeft haar vader haar een mes meegegeven. 

Tochh is een aantal ouders hier dubbel in. Een vader van een zelfstandige pleiner heeft 

bijvoorbeeldd het mes van zijn zoon afgepakt en tijdelijk opgeborgen. Bij goed gedrag kan 

zijnn zoon het mes wellicht weer terug krijgen. 

Haarlak,, deodorant en peperspray zijn door een groter aantal moeders genoemd als 

beschermingsstrategiee voor hun dochters. Het betreft overigens met name moeders van 

beschermdenn en gecontroleerde uit-en-thuizers die niet of nauwelijks uitgaan in cafés en 

discotheken.. Deze moeders speculeren over hetgeen ze zullen ondernemen om hun 

dochterss te beschermen als het moment van uitgaan daar is. 

Tott slot worden instrumenten als, geld, telefoonkaart en mobiele telefoon ingezet als 

beschermingsstrategie.. Over geld wordt door ouders goed nagedacht. Een beetje extra 

geldd meegeven, helpt de kinderen zich ingeval van nood te redden. Extra geld bij zich 
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hebben,, houdt tegelijk risico's in. Jongeren kunnen het, al dan niet door de 

groepsdynamiek,, uitgeven en het kan gestolen worden. Ouders benadrukken daarom 

tevenss dat jongeren niet te veel geld moeten meenemen, omdat ze het als ze het niet 

hebbenn ook niet kunnen uitgeven. 

Eenn telefoonkaart biedt een alternatief. In geval van noodsituaties kan zoon of dochter 

naarr huis bellen. De mobiele telefoon vergemakkelijkt dit en kan tevens ingezet worden als 

zichh onderweg noodsituaties voordoen. Daarnaast heeft de mobiele telefoon een functie in 

hett flexibeler maken van ophaalafspraken: op het moment dat de zoon of dochter naar huis 

wil ,, wordt de ouder gebeld om voor te rijden. 

LICHAMELIJKEE REGULATIE 

Alss jongeren uitgaan, worden er door ouders, met name in het geval van meiden, regels 

gehanteerdd wat betreft hun uiterlijke verschijningsvorm. Het dragen van fatsoenlijke 

kledingg en bescheiden make-up moet meiden bescherming bieden tegen onfatsoenlijk 

gedragg van mannen en jongens. Voor de laag-opgeleide ouders (van uit-en-thuizers, 

zelfstandigee pleiners), die tevens gekenmerkt worden door een weinig responsieve 

opvoedstijll  en die het vrijetijdsgedrag van jongeren eerder als moeilijk dan als leuk 

construerenn (zie hoofdstuk 7 en 8), is het van belang dat dochters zich fatsoenlijk kleden 

zodatt ze zelf niet de grenzen verleggen. 

Hett postuur wordt in andere gevallen als beschermende factor gezien. Sterke mannen, 

maarr ook potige meiden wekken volgens ouders al snel een volwassen indruk. Deze indruk 

vergroott het vertrouwen van ouders dat hun zoon of dochter geen slachtoffer van geweld 

wordt.. Ouders wijzen in het geval van dochters tot slot op het belang van body-language 

voorr het managen van de eigen veiligheid. 

TERRITORIALEE REGULATIE 

Inn veel gezinnen wordt het uitgaan van jongeren territoriaal begrensd en beschermd. Het 
consumerenn van alcohol en softdrugs neemt hierbinnen een centrale plaats in. De wijze 
waaropp mevrouw Takens uit angst voor onder meer sofdrugsgebruik niet ingaat op het 
verzoekk van haar dochter om een dagje naar Amsterdam te gaan, is een voorbeeld van 
territorialee strategie: 

TtUUSTtUUS Tak&IIS.  En er is een beetje discussie, of discussie, ja wel wat geweest, wat een discussies hè, maar 
eenn beetje discussie, o ja twee, of ze met een vriendin met de trein gewoon ergens naar een stad in 
Nederlandd zou mogen. Nou daar heb ik van gezegd ..., ik zag het eerst helemaal niet zo zitten, want dan 
will  ze met een vriendin, wat ik niet zo goed tegen haar kan zeggen, waarvan ik denk 'nou dat vind ik nou 
niett een vriendin eh... ', die rookt ook hasj en zo en die zie ik wel de coffeeshops in verdwijnen in andere 
steden.. Nou ja, Sanne taalt daar nog niet zo naar, dus dan denk ik als ze dan een hele dag met z'n tweeën 
optrekkenn dan, en dat heb ik trouwens ook wel tegen haar gezegd, ik zeg ja goh, stel dat zij zegt 'ik wil 
naarr een coffeeshop' en wat doe jij dan, 'nou nee dat doe ik natuurlijk niet', nou ik zeg dat is heel moeilijk 
alss jij gewoon gezellig met z'n tweeën bent en zij vindt dat hartstikke gezellig, ja dan, eerlijk gezegd vind ik 
dann zelf ook wel dat je dan niet zoveel argumenten hebt om daar dan niet op in te gaan, ik zeg, dan zit je 
well  met haar in de coffeeshop waar je verder niets te zoeken hebt en zelf niet heen zou gaan. Maar je bent 
dann echt zo met z'n tweeën op elkaar aangewezen. 

Dee plaats waar jongeren uitgaan, vormt verder een belangrijke overweging achter het, 

all  dan niet met specifieke beschermingsmaatregelen, toestaan van het uitgaan. Ten eerste is 

dee zelfstandige bewegingsvrijheid van jongeren groter ten aanzien van plaatsen waar direct 
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toezichtt van volwassenen aanwezig is dan ten aanzien van plaatsen waar dit niet het geval is. 

Dee jongerenontmoetingsplaats is hier een voorbeeld van. Feesten op school, de 

vrijetijdsclubb en thuis zijn een ander voorbeeld. Een uiterste is dat ouders de disco in huis 

halen.. In hoofdstuk 6 bleek dat ouders die hun kinderen te jong achten om naar een 

discotheek,, party of een café te gaan, maar die wél aan de wensen van hun kinderen 

tegemoett willen komen, de garage omgebouwd hebben tot een jeugdhonk voor hun zoon 

off  dochter en de vrienden (zie hoofdstuk 6). Uitgaan in discotheken, cafés en op party's 

staatt een grote groep ouders niet toe. Dit betreft ouders van beschermden, 

binnenjongeren,, planners, spelers en een groep gecontroleerde uit-en-thuizers. 

Ookk uitgaan in de bioscoop wordt door ouders als goed alternatief voor uitgaan in cafés 

enn discotheken aangedragen. Dit hangt samen met het feit dat bioscopen overdag en aan het 

beginn van de avond bezocht kunnen worden. Later op de avond wordt bioscoopbezoek 

evengoedd als bezoek aan een café of discotheek door veel ouders begrensd. 

Tenn tweede wordt uitgaan in specifieke discotheken en cafés begrensd. Deze vorm van 

begrenzingg hangt samen met het imago van de plaats. De verbeelding van specifieke 

plaatsenn komt tot stand door informatie uit de sociale omgeving van ouders, door 

informatiee van de kinderen, door informatie uit de media en door de ervaring die ouders 

zelff  met de plaatsen hebben. Dit brengt met zich mee dat dezelfde plaats door 

verschillendee ouders verschillend gedefinieerd wordt, van gevaarlijk tot veilig. 

Tenn derde wordt uitgaan in bepaalde gebieden verboden. Dit is het geval bij gezinnen 

uitt de Oosterparkwijk, Leek en de dorpen, waar er gekozen kan worden tussen feesten in 

dee lokale omgeving en het centrum van Groningen. Uitgaan in het centrum van Groningen 

wordtt over het algemeen genomen begrensd. De concentratie van horecavoorzieningen en 

geweldsincidentenn draagt ertoe bij dat ouders uitgaansplaatsen in dit gebied onveilig 

vinden.. Daarnaast speelt de onbekendheid met het uitgaanscentrum van Groningen een rol 

inn deze begrenzing. Onbekendheid maakt dat niet alleen specifieke uitgaansplekken 

gemedenn dienen te worden, maar het hele gebied. 

Dee bezorgdheid van ouders ten slotte, betekent, afgezien van de bescherming en 

begrenzingg van het uitgaan van jongeren, dat het tijdruimtelijk handelen van ouders zelf 

wordtt gereguleerd. Uitgaan van de zoon of dochter is ook voor ouders spannend en brengt 

onzekeree momenten met zich mee. In het geval dat ouders hun kinderen niet zelf van de 

discoo halen, gaan ze niet naar bed, of doen ze geen oog dicht voordat de kinderen thuis zijn. 

Inn ieder geval zorgen ouders dat ze thuis zijn tijdens het uitgaan van hun kinderen of ten 

minstee goed bereikbaar. 

9.55 Strijd om de ruimte 
Waarr voor een grote groep jongeren uitgaan een leuke en avontuurlijke activiteit is, brengt 

uitgaann voor ouders bezorgdheid met zich mee. De betekenis van de disco is voor deze 

ouderss en kinderen niet dezelfde. Uitgaan is daardoor een terrein waarop de zelfstandige 

bewegingsvrijheidd van veertien- en vijftienjarigen beperkt is. Het feit dat jongeren in hun 

verhalenn over uitgaan vaak refereren aan de ideeën die hun ouders hierover hebben, maakt 

dee invloed van ouders zichtbaar. Opmerkingen in het verhaal van Sabine, zoals "mijn ouders 

295 5 



DEE DISCO 

vertrouwen"vertrouwen" of  uik ben heel jong" en in het verhaal van Sanne, zoals udat denkt mijn moeder dan" 

zijnn voorbeelden hiervan. 

Hett verhaal van ouders bevestigt dit beeld doordat een grote groep ouders aangeeft de 

grenzenn van het uitgaan bewust te bewaken. Voor een groep jongeren — binnenjongeren, 

beschermden,, spelers (zelfstandige pleiners) en een groep gecontroleerde uit-en-thuizers — 

zijnn discotheken, cafés en coffeeshops verboden terrein. Voor anderen geldt dat, mits een 

aantall  beschermingsmaatregelen is genomen, uitgaan zo nu en dan moet kunnen — met 

namee geldt dit voor stappers en een groep gecontroleerde uit-en-thuizers. 

Dee contrasterende beelden die ouders en kinderen hebben, namelijk het beeld van 

veiligheidd enerzijds en van avontuur anderzijds, botsen af en toe. Op veertien- en met 

namee vijftienjarige leeftijd begint het uitgaan een plaats in het sociaalruimtelijk netwerk in 

tee nemen. Dit betekent het opnieuw aftasten van grenzen voor zowel ouders als jongeren. 

Dee disco is dan een plaats waar binnen het gezin strijd over wordt geleverd. Deze strijd is 

voorall  kenmerkend voor de groep ontevreden uit-en-thuizers. 

Vann botsende verbeelding is ook in het gezin van Kim, Kees en Tinie Kuiper sprake. 

Overr het begrenzen van het tijdruimtelijk handelen van Kim en het aftasten en betwisten 

vann de grenzen door Kim, hebben ze zo nu en dan woorden. Vooral Kees heeft het moeilijk 

mett deze continue grensverlegging en door Kim gehanteerde strategieën om haar 

bewegingsvrijheidd in tijd en ruimtelijke zin te vergroten. Ook territoriale strategieën 

wordenn in dit gezin aangewend om zo nu en dan paal en perk te stellen aan de verworven 

zelfstandigheidd van Kim. Huisarrest is een voorbeeld. 

Illustratieff  voor de situatie in het gezin is de volgende aantekening uit het veldjournaal. 

Toenn wij op de afgesproken doordeweekse avond aankwamen voor de gesprekken, bleek 

dee sfeer om te snijden. Kees Kuiper had zijn dochter net verboden het huis te verlaten, wat 

zee wel van plan was geweest. Kim had zich vervolgens teruggetrokken op haar eigen 

kamer,, waar ze niet van zins was die avond nog af te komen. Tinie Kuiper heeft tenslotte 

dee rol van bemiddelaarster op zich genomen en heeft ervoor gezorgd dat de ijzige sfeer 

verdweenn en de individuele gesprekken alsnog konden plaatsvinden. 

Inn deze paragraaf wordt ingegaan op het belang van de interactie van ouders en 

kinderenn binnen het gezin voor het bepalen van de grenzen van het uitgaan. 

9.5.11 "Gewoo n een beetj e aangeschoten" , over conflicterend e beelde n 
Ouderss hanteren zowel het beeld van hun kinderen als fatsoenlijk en autonoom, als 

kinderenn die zichzelf verre houden van gevaarlijke situaties, als het beeld van hun kinderen 

alss kwetsbaar en onvolwassen, kinderen die zo verleid kunnen worden tot risicovol gedrag. 

Zee beschouwen andere jongeren wat dit laatste betreft als groot risico. 

Dezee enigszins tegenstrijdige verbeelding is goed zichtbaar in het geval van de disco. 

Hoee 'fatsoenlijk' de eigen kinderen in werkelijkheid zijn, is echter de vraag. Waar ouders 

denkenn precies op de hoogte te zijn van het uitgaansgedrag van hun kinderen blijk t dit in 

werkelijkheidd niet altijd het geval te zijn. Bovendien zijn er verschillende 'ware' verhalen te 

vertellen,, die van de ouder en die van het kind. De consumptie van alcohol en drugs kan als 

illustratiee dienen. 

Alss ouder is men niet van alles op de hoogte. Terwijl slechts twee procent van de 

ouderss zegt dat hun zoon of dochter het afgelopen jaar softdrugs heeft gebruikt, blijk t dit 
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voorr een kwart van de kinderen het geval te zijn. Ook uit de interviews komt het beeld 

naarr voren dat ouders, haast tegen beter weten in, ervan overtuigd zijn dat hun zoon of 

dochterr op een verstandige manier handelt. In het geval van de disco wil dit zeggen: de 

juistee plaats bezoekt, met de juiste anderen, verstandig met alcohol en drugs omgaat net als 

dee vrienden, gezamenlijk naar huis fietst, enzovoorts. In hun verhalen construeren ze voor 

henzelff  en voor de sociale omgeving het beeld van deugdzame kinderen. 

Tweee 'ware' verhalen over hetzelfde zijn eerder in het hoofdstuk gepasseerd: het citaat 

waarinn mevrouw Takens vertelt over de eerste keer dat ze geconfronteerd werd met een 

aangeschotenn dochter en het verhaal van Sanne, de dochter. Afgezien van het feit dat Truus 

Takenss het over twee biertjes heeft en Sanne over "iets van vier biertjes", is de manier waarop 

zee hierover vertellen en zichzelf representeren verschillend. Waar Truus totaal verrast was 

doorr het feit dat haar dochter twee biertjes had gedronken, lijken de vier biertjes voor 

Sannee haast de normaalste zaak van de wereld: "Maar ik had helemaal niet het gevoel dat ik 

dronkendronken was qfzo, maar gewoon een beetje aangeschoten*. Sanne is eerder verrast door het feit dat 

haarr ouders het geen probleem lijken te vinden en dat straf uitbleef. Voor Sanne vinden 

haarr ouders het geen probleem. Truus Takens vertelt dat ze te geschrokken was om 

meteenn op een goede manier te reageren op het handelen van haar dochter. Ze is echter 

meteenn in hoog beraad gegaan met haar man en ze hebben besloten thuis een alcohol-

kennismakingsbeleidd te beginnen. Er is sprake van eigen werkelijkheden: die van de 

jongerenn en die van de ouders (zie hoofdstuk 6). 

9.5.22 Communicati e over het urtgaansreglm e 
Grenzenn worden niet zondermeer gesteld, jongeren zijn zeer actief bij dit proces 

betrokken.. Tijden waarop jongeren 's avonds na het uitgaan thuis moeten zijn en of ze van 

dee disco gehaald worden zijn "hot items" wat betreft vastleggen en verleggen van grenzen. 

Hett zijn bij uitstek punten waar ouders en kinderen over overleggen, wat soms bloed, 

zweett en tranen kost (zie hoofdstuk 6). 

Alhoewell  het meestal de ouders zijn die de grenzen bepalen, komen zij vaak tot op 

zekeree hoogte wel aan de wensen van hun kinderen tegemoet. Zo heb ik eerder 

gerefereerdd aan het feit dat in de meeste gezinnen zowel ouders als jongeren aangeven dat 

doorr de week (57 procent van de ouders) en in het weekend (75 procent van de ouders) 

jongerenn geen vaste tijd van thuiskomen hebben. Zij maken per keer met elkaar een 

afspraak.. Zoals Sabine en haar ouders dat doen: 

CorrteCorrte de J8gBf: Er worden vaak wel compromissen aangedragen. En het is hier niet zo dat er een 
bepaaldee lijn is en dat daar helemaal niet van afgeweken mag worden. Er worden best wel compromissen 
gesloten.. (...) Als ze met elkaar weg willen. Dan willen ze zeg maar om twee uur terug zijn, maar twee 
uurr vind ik te laat voor een veertienjarige. Dan zeg ik 'nou, dat vinden we voor jou te laat, als we nou elf 
uurr afspreken?' 'Ja, maar dan wil er niemand naar huis en hoe moet dat dan?' [woorden Sabine]. 'OK, dan 
komm je maar om halftwaalf naar die en die kroeg, dan zitten wij daar ook, dan kom je daar maar heen, want 
err is niets meer vernederend dan dat je pappie en mammie je komen ophalen', en dan is het goed. Dus dat 
kann dan wel. 

Compromissenn zijn aan de orde van de dag in het onderhandelingsgerichte gezinstype. 

Eenn bepaalde mate van autonomie wordt in deze gezinnen door zowel de ouders als 

jongerenn nagestreefd. Zo vinden jongeren het bijvoorbeeld belangrijk dat de grenzen van 

hunn territorium niet door ouders overschreden worden. Ouders zijn zich hier over het 
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algemeenn genomen bewust van. Dit blijk t niet alleen uit het verhaal van Corrie de Jager. 
Ookk de volgende vader respecteert de grenzen die zijn dochter stelt aan haar 
zelfstandigheid.. Hij staat vrijdagavond "tegen elf uur voor de poort" als de disco sluit om zijn 
dochterr veilig thuis te brengen. 

Dee activiteit uitgaan biedt omdat het voor veel jongeren niet een alledaagse activiteit is 
duidelijkk inzicht in de wijze waarop afspraken gecontroleerd worden en sancties volgen als 
regelss worden overtreden. Het naleven van regels wordt op het moment dat ouders het 
gevoell  hebben dat ze jongeren bepaalde vrijheden hebben geven, door de ouders als 
belangrijkk ervaren: 

ConleConle de Jager-. Afspraak is afspraak en ze houden elkaar er aan. Ook qua tijd, één uur is één uur en 
geenn halftwee. Wat dat betreft zijn wij heel streng hoor. De meiden weten ook dat als hun vader en 
moederr zeggen dat ze om één uur thuis moeten zijn, dat ze dan ook werkelijk om één uur thuis moeten zijn 
enn anders moet er gebeld worden. Bijvoorbeeld 'ja, het is nu zo gezellig, ik ben vanavond om halftwee 
thuiss of om kwart voor twee' [woorden kinderen], dan is het ook goed, maar niet zo zonder meer wegblijven. 
Datt is een afspraak hier in de familie, die we met elkaar hebben gemaakt en dat telt voor ons allemaal. 
/:: Ze weet... 

CorrieCorrie de Jager, Ze weten dus heel goed wat ze kunnen en wat ze niet kunnen en wat mag en niet mag, ja, 
heell  duidelijk. Maar dat hebben wij onszelf als ouders ook verplicht om je daaraan te houden en zo niet dan 
krijgg je de wind van voren; 'we hadden iets afgesproken, hoe zit dat' [woorden kinderen]. Op dat moment 
kann je er niets meer aan veranderen en is het ook gebeurd, maar je kunt elkaar er wel over aanspreken en 
dann zeggen dat het je spijt. Dan staan daar echt geen lijfstraffen tegenover hoor, maar we proberen daar 
well  heel consequent in te zijn. Dat iedereen zich wel aan de regels houdt, de huisregels. Dat klinkt allemaal 
heell  streng, maar dat is het niet. (...). 

/:: Hoe gaat ze ermee om als iets niet mag? 

CorrieCorrie de Jager: Nou, dan is ze natuurlijk wel pissig, om het maar even grof te zeggen, dan is ze gewoon 
nijdig.. Dan wordt er eerst nog even flink met de deur geslagen en dan later praat je er wel weer over. We 
latenn ze altijd eerst even uitrazen en daama wordt er nog even over gepraat, zo van 'waarom zeggen wij 
dit?? Omdat...' enzovoort. Dan wordt er gezegd 'ja maar julli e vertrouwen mij niet'. Dat wordt altijd als 
eerstee geroepen, maar dan zeggen wij 'ja, maar het gaat niet om jou, jij weet wel wat je wel en niet wil , 
maarr er zal zo'n idioot rondhuppelen, die je niet voor kunt zijn'. En na een bepaald tijdstip in de stad is de 
sfeerr gewoon anders. Dan is de drank in de man en dan hebben sommige mensen zich zelf niet meer in de 
handd en is de sfeer zo nu en dan erg dreigend. Als je dat zelf niet aanvoelt en je zit weer net in de hoek 
waarr de klappen vallen, dan ben jij weer net de pisang. 

Inn het geval van Sabine en haar ouders zijn er, hoewel er vaak compromissen worden 
gesloten,, duidelijke afspraken en regels waaraan een ieder zich moet houden. Tegelijkertijd 
komenn de ouders ook tegemoet aan de wensen van de kinderen. Men zou kunnen spreken 
vann een gezaghebbend-interactieve communicatie. 

Eenn grote mate van controle van het tijdruimtegedrag van jongeren en de afwezigheid van 
responsiviteitt - kenmerken van een autoritaire opvoedstijl - zijn zichtbaar in de manier 
waaropp een groep ouders praat over het individuele sociaalruimtelijke netwerk van hun 
zoonn of dochter. Zinnen zijn vaak negatief geformuleerd. In deze gezinnen is de houding 
veell  meer een van gehoorzaamheid dan luisteren naar elkaar. Daarbij komt het voor dat 
ouderss met harde hand ingrijpen als de kinderen niet gehoorzamen, op momenten dat 
jongerenn de grenzen van hun sociaalruimtelijk netwerk oprekken en hun zelfstandigheid te 
groott maken: 

/:: Is er wel eens sprake van dat u het niet eens bent met uw zoon over wat hij doet, in huis of buitenshuis? 

R:R: De ene keer ben ik het wel en de andere keer niet met hem eens. Dat wisselt. 
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ƒ;; Kunt u een voorbeeld geven van iets? 

R.Bijvoorbeeldd dat hij weg wil t of hij wil t wat en dan zeg ik nee en dan zegt hij dat hij het wel wil . Dat 
soortt dingen. (.. .)  Als hij bijvoorbeeld zegt, hij is dan nog niet zover, maar als hij zou zeggen 'mama, ik ga 
opp stap', dan zeg ik tegen hem 'nee, je blijf t thuis'. Dan zegt hij 'waarom niet?' Dan zeg ik 'ik hoor op de 
scannerr wat er allemaal gebeurt en ik heb liever niet dat je gaat'. En dan doet hij het ook niet. (...). Hij 
vraagtt mij wel iets, van 'mag ik daar of daar heen?' En dan zeg ik 'dat moet je zelf weten' of nee. En dan is 
hett 'waarom niet?' Dan moet ik hem uitleg geven waarom hij daar niet heen mag. Dan zeg ik 'ik hoef je 
geenn reden te geven. Ik hoef niet te vertellen waarom jij daar niet heen mag. Ik ben hier de baas in huis, 
daarr moeten julli e naar luisteren, en naar papa, daar moeten julli e naar luisteren en wij luisteren niet naar 
jullie'.. Dan loopt hij kwaad naar boven. Zulke dingen allemaal, maar hij vraagt het me wel. (Moeder van 
jongen,, lagere sociale klasse, Oosterparkwijk). 

Uitgaann is niet een terrein waarop de veertien- en vijftienjarigen geheel losgelaten worden. 

Eenn permissief weinig geïnteresseerd houding van ouders is wat dit betreft niet zichtbaar. 

Alleenn het gezin van Jos Bakker en Danny (zie hoofdstuk 8) vormt een uitzondering. In de 

ogenn van de vader Jos is Danny volwassen genoeg om zijn eigen boontjes te doppen. Hij is 

geenn kind meer. Hij beslist dan ook zelf hoe laat hij thuiskomt, hoe vaak hij uitgaat, waar 

hijj  naartoe gaat als hij uitgaat en hoeveel hij drinkt als hij uitgaat, "nou ja, geen sterke drank 

maarmaar bier". Door de week is hij volgens zijn vader dan ook vroeg thuis, om "een uur of tien". 

Ookk op vrijdag en zaterdag wordt het niet altijd laat, hij moet namelijk nog voetballen, 

"vaak"vaak is het een of twee uur". In vergelijking met andere jongeren is het tijdstip doordeweeks 

laatt en ligt de frequentie van uitgaan hoog. 

Kortom,, een uitzonderlijk geval daargelaten, wordt het uitgaan gereguleerd en treedt er 

geenn discriminatie op tussen onderhandelingsgerichte of bevelsgerichte gezinnen. De disco 

iss een belangrijke plaats voor het stellen, maar zeker ook het aanvechten van grenzen. 

9.5.33 Over de gren s 
Veell  jongeren zouden meer zelfstandige bewegingsvrijheid willen hebben in het algemeen, 
maarr in het bijzonder waar het de disco betreft. Sanne vertelt over deze wens het volgende: 

/:: Zijn er eigenlijk ook dingen, die je zelf zou willen doen, maar die niet mogen van je ouders? 

SttnnB:SttnnB: Ja, wel wat vrijer van dat ik zeg van 'nu ga ik even naar mijn vriendin' of 'nu ga ik even naar de 
bioscoop'' ofzo, en dat ik dat gewoon zelf mag bepalen. Want zij zijn zo van 'Nou, wat ga je dan doen 
enzo?'' 'Ben je wel op tijd thuis' [bezorgde en bemoederende toon]. 

I:I:  Je moet dus wel elke keer aangeven, waar je naartoe gaat en hoe laat je thuiskomt? 

Sanne:: Ja, inderdaad. Ik zou wel gewoon [willen zeggen] van 'ik ga even naar de bioscoop met Joos'. [Mij n 
ouderss zouden dan zeggen]: 'oh, oke'. Maar nu zeggen ze van 'Doordeweek? Kind! Doe dat maar in het 
weekend!'' [zeer verbaasde en bemoederende toon]. Dat soort dingen. 

Dee wil voor vergroting van de zelfstandige bewegingsvrijheid wat betreft uitgaan en 

botsingenn wat dit betreft met de ouders is het duidelijkst zichtbaar bij de ontevreden uit-

en-thuizers.. Met deze situatie wordt in de gezinnen op verschillende manieren omgegaan, 

maarr niet zonder conflicten. De meiden vechten de opgelegde grenzen continu aan en gaan 

overr de grens. 

Voorr het bevechten van grenzen worden verschillende strategieën gebruikt. Daarbij 

bezigenn jongeren onder andere de strategieën 'het rookgordijn' en 'de halve waarheid' 

(vgl.. De Waal, 1989). Het rookgordijn, het vertellen van fantasieverhalen, wordt door een 

aantall  jongeren gehanteerd. Door niet te vertellen dat ze wel eens uitgaan, voorkomen ze 

datt er vragen over gesteld worden en de activiteit begrensd kan worden. Deze strategie 
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gebruikenn jongeren ten aanzien van discotheken, coffeeshops, poolcentra en cafés. Dit is 

bijvoorbeeldd zichtbaar bij de ontevreden uit-en-thuizers. Deze strategie heeft een 

territorialee dimensie. Een enkele jongere vertelt de ouders dat hij/zij bij vrienden thuis een 

fil mm kijkt of uit logeren gaat en gaat dan stiekem stappen. Verder is het tijdstip waarop de 

jongerenn geacht worden thuis te zijn een onderwerp waarover 'gefantaseerd' wordt. 

Jongerenn vertellen over een scala aan smoesjes die ze gebruiken om het feit dat ze 's 

avonds/'ss nachts te laat zijn te verantwoorden. 

Tenn aanzien van feestjes thuis en op de club en een middagje naar de bioscoop wordt 

well  eens de halve waarheid verteld. De aanwezigheid van bepaalde vrienden wordt 

verzwegenn en over de consumptie van alcohol of softdrugs wordt niet gepraat. Maar ook 

watt betreft een bezoek aan een disco of café wordt de strategie van de halve waarheid 

gebruikt.. Hierbij worden regels overtreden zonder dat ouders daarvan op de hoogte zijn. 

Hett drinken van alcohol en roken zijn veelvuldig genoemd. Maar ook het tegen de regels in 

alleenn naar huis fietsen, het kiezen van een andere route, later thuiskomen en met andere 

vriendenn afspreken, zijn voorbeelden. 

Jongerenn representeren zichzelf op een 'volwassen' manier als ze de grenzen van het 
uitgaann willen oprekken. Bij het verzoek om een avondje ut te mogen zijn alle mitsen en 
marenn van hun ouders al voorzien en gerepliceerd. Jongeren weten goed welke 
beschermingsstrategieënn hun ouders nodig achten en maken tijdens de onderhandelingen 
duidelijkk dat ze hier zelfstandig over nagedacht hebben. Deze strategie van 'wijs doen' (zie 
hoofdstukk 8) wordt veelvuldig aangewend. 

Jongerenn weten vaak goed ouders tegen elkaar uit te spelen om zo hun zin te krijgen en 
dee grenzen van het uitgaan in tijd of ruimte te verruimen. Dochters spelen op het gevoel 
vann vaders in. Vaders zijn minder bezorgd volgens de meiden en wat uitgaan betreft 
makkelijkerr over te halen de grenzen te verleggen. Meiden, maar ook moeders geven dit 
aan. . 

Ouderss zijn zich bewust van de noodzaak om op één lij n te zitten, maar ervaren dit wel 
degelijkk als lastig: 

ƒ:: Heeft hij er voorkeur voor aan wie hij het vraagt, aan u of uw man? 

R:R: Hij vraagt het meestal aan mij, want mijn man zegt meestal nee. Ik zeg soms wel eens van 'ach, ga maar 
heen',, maar mijn man heeft al eens gezegd 'je moet ophouden, want ik zeg nee en jij zegt ja en dan klikt 
hett niet meer'. Ik heb het nu zo dat als hij naar mij komt dan vraag ik 'wat zegt papa? Is dat nee, dan zeg ik 
ookk nee.' 

ƒ:: Want dat ging uit elkaar lopen? 

R:R: Ja, mijn man zei nee en ik zei ja en dat ging uit elkaar lopen en daar krijgen wij dan met z'n vieren ruzie 
om.. Maar nu zeg ik 'wat heeft papa gezegd?', nou, papa heeft nee gezegd, dan zeg ik ook nee. Dan is ie 
boos.. (Moeder van jongen, lagere sociale klasse, Oosterparkwijk). 

Verderr worden ouders tegen andere ouders uitgespeeld. Voor jongeren die geen 

volledigee zelfstandige bewegingsvrijheid hebben, dat zijn bijna alle jongeren, is dit een veel 

gebruiktee strategie. Ouders die zich hier bewust van zijn, vergelijken zo nu en dan de 

afsprakenn die zij maken omtrent bescherming en beperking van het uitgaan met de 

afsprakenn die andere ouders maken. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar bij de beschermden en 

eenn groep gecontroleerde uit-en-thuizers, gekenmerkt door een hogere of midden sociaal-

economischee achtergrond en een onderhandelingsgericht gezinstype (zie ook hoofdstuk 8). 
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Ouderss hanteren overigens dezelfde strategie om hun kinderen ervan te overtuigen dat ze 

hett beste met ze voor hebben, dat een beslissing voor hun eigen bestwil is. 

Tenn slotte kunnen oudere broers en zussen een dienst bewijzen bij het verruimen van 

dee bewegingsvrijheid. Niet alleen ouders geven aan dat het trekken en verleggen van 

grenzenn - het juiste evenwicht vinden tussen beschermen en loslaten - bij het oudste kind 

hett meeste voeten in de aarde had, ook de jongeren zelf geven dit aan. 

San/16:: Ik heb wel een beetje een probleem, want mijn broer die is dus helemaal niet van uitgaan, nou hij 
iss niet een nerd, zeg maar, hij is zeg maar ..., hij is een beetje zo ..., nou, hij heeft er gewoon geen 
behoeftee aan enzo. Dus ik moet dat allemaal, die grenzen verleggen. Want als ik een broer had die dat wel 
zouu doen, hadden ze dat allemaal al bediscussieerd met mijn broer. En dan kon ik gewoon wat mijn broer 
ookk mocht op die leeftijd. Maar ik moet dat nu nog allemaal bevechten. Dus dat is wel jammer. 

9.66 Besluit 
Dee disco is door het niet-alledaagse karakter een avontuurlijke omgeving voor jongeren en 

eenn zorgbarende voor ouders. Met de redenatie, dat veertien- en vijftienjarigen te jong zijn 

omm uit te gaan en de disco een gevaarlijke omgeving is, begrenzen en beschermen ouders 

hett uitgaan van hun kinderen. Dit is het duidelijkst zichtbaar in de profielen van de 

beschermdenn en gecontroleerde uit-en-thuizers. Wel erkennen ouders dat jongeren zich 

steedss meer oriënteren op uitgaan. De strategie van controleren én loslaten stelt ouders in 

staatt met deze veranderingen om te gaan. Men vindt de kinderen over het algemeen nog te 

jongg om wekelijks uit te gaan. Een aantal ouders van gecontroleerde uit-en-diuizers heeft 

eenn regeling getroffen waarbinnen kinderen één keer in de maand mogen stappen. Alleen 

dee gezinnen van de stappers zijn dit stadium gepasseerd. 

Ruimtee speelt hierin een bijzondere rol. Territoriale strategieën zorgen dat jongeren 

uitgaann in een 'veilige' omgeving. Discotheken, cafés en coffeeshops zijn voor een grote 

groepp jongeren verboden terrein, feesten thuis en op de club zijn toegestaan. Uitgaan in het 

centrumm van Groningen is te gevaarlijk, de lokale discotheek vormt het compromis. 

Behalvee de concentratie van uitgaansvoorzieningen en gewelddadige incidenten in het 

centrum,, zijn de anonimiteit van en onbekendheid met het gebied en met specifieke 

uitgaansplekkenn de reden van het verbod. 

Jongerenn zijn het echter niet altijd eens met de beperkte zelfstandigheid. De ontevreden 

uit-en-thuizerss laten zien dat er over de 'vrije tijd' wel degelijk conflicten binnen het gezin 

bestaan.. De meiden, gebruiken verschillende strategieën om toegang tot de disco te 

krijgen,, waarbij 'als het niet mag, dan moet het maar stiekem' het laatste redmiddel is. 

Ookk deze strategieën kunnen territoriaal zijn. 
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