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10.. Ouders over 'het veilige huis' 
enn Van de straat' 

10.11 Inleidin g 
Ouderss ervaren de alledaagse plaatsen in het sociaalruimtelijk netwerk van hun kinderen 

verschillend.. Dit blijk t uit de hoofdstukken over het huis, de club, de straat en de disco. De 

bezorgdheidd over de veiligheid van hun kinderen speelt in die ervaring een rol. De variatie 

inn bezorgdheid betekent bovendien dat ouders het tijdruimtelijk handelen van jongeren op 

verschillendee manieren reguleren. Mede door deze invloed van ouders wordt de toegang 

tott de beschreven plaatsen bepaald. Met andere woorden, de sociaalruimtelijke 

netwerkprofielenn van jongeren worden mede gevormd door ouders en hun verbeelding van 

gevaarlijkee plaatsen voor de jeugd. 

Inn dit hoofdstuk wordt ingezoomd op de onveiligheidsgevoelens van ouders in relatie 

tott het tijdruimtelijk handelen van hun kinderen. Dit levert een overzicht op van het 

handelenn van ouders wat betreft de verschillende plekken die hun kinderen bezoeken en de 

bewegingenn tussen die plekken. Achter deze handelingen gaan centrale concepten met 

betrekkingg tot jeugd, plaats en veiligheid schuil. De wijze waarop ouders in hun verhalen 

(on)veiligee plaatsen en jeugdidentiteiten met elkaar verbinden staat centraal. Vanwege het 

ontbrekenn van vergelijkbaar onderzoek naar jongeren in die leeftijdsfase, grijp ik hierbij 

terugg op onderzoek naar de onveiligheidsgevoelens van ouders met betrekking tot het 

tijdruimtelijkk handelen van kinderen tot 12 jaar om de hier gevonden resultaten te 

bespreken. . 



OUDERSS OVER 'HET VEILIGE HUIS' EN 'VAN DE STRAAT' 

Meerr specifiek zal ik in mijn betoog focussen op de betekenis van plaats. Belangrijk 

voorr de argumentatie zijn de veronderstellingen rond het concept ruimte, zoals verwoord 

inn hoofdstuk 2. Massey (1998) schrijft dat de relaties, die een plaats maken tot wat een 

plaatss is, altijd doordrongen zijn van macht. Voor deze analyse betekent dit dat ouders (en 

jongeren)) altijd betrokken zijn in een proces van het zich 'toe-eigenen' van ruimte: door 

sommigee in te sluiten en andere uit te sluiten. Dit proces van territorialisatie is verbonden 

mett enerzijds de ideeën van ouders over jeugd als fase zonder verplichtingen en 

verantwoordelijkheidd en de bekwaamheid van jongeren om zich al dan niet zelfstandig te 

kunnenn redden in verschillende plaatsen en anderzijds met de constructie van veiligheid en 

onveiligheid.. Jongeren worden en gezien als kwetsbaar en deugdzaam, zogenaamde 

schatjes,, en als gevaarlijk, zogenaamde schurken. 

Aann het zich toe-eigenen van ruimte liggen verschillende redenen ten grondslag. Eén 

redenn is het vereenvoudigen van de complexiteit. Het voorstellen van ruimte als 

'natuurlijk'' georganiseerd in verschillende onderdelen — in veilige en gevaarlijke plaatsen, 

off  in hiërarchisch geordende ruimtelijke schalen zoals de buurt en het stadscentrum - is een 

pogingg om de ruimtelijke complexiteit te vereenvoudigen. De constructie van een 

geordendee geografische verbeelding is een manier om controle te creëren met behulp 

waarvann men de wereld kan begrijpen en maakt als het ware onderdeel uit van een 

beschermendd schild (zie hoofdstuk 3). 

Inn dit hoofdstuk zal de relatie tussen openbare en privé-plaatsen centraal staan (zie 

hoofdstukk 3). In de gesprekken construeren en mobiliseren ouders openbare ruimte en het 

publiekee domein als onveilige ruimte voor tieners. Wat ik samenvat als de ruimtelijke 

representatiee 'van de straat'. Privé-ruimten worden daarentegen als veilig afgeschilderd. 

Dezee conceptualisering wordt samengevat als 'het veilige huis'224. 

Dee wijze waarop ouders een veilige jeugd ruimtelijk construeren en daarbij leunen op de 

representatiess 'van de straat' en 'het veilige huis' wordt in paragraaf 10.2 verkend. Er zal 

wordenn stil gestaan bij sociaal-economische, sekse- en woonmilieuverschillen. Deze zullen 

overigenss alleen behandeld worden als er sprake is van significante of anderszins opvallende 

verschillenn en overeenkomsten. In een aantal gevallen is het aantal eenheden te klein om te 

analyseren.. Ook deze gevallen blijven achterwege. In paragraaf 10.3 wordt vervolgens 

beschrevenn hoe ouders het sociaalruimtelijk netwerk van de jongeren reguleren en daarmee 

dee grenzen van het tijdruimtelijk handelen definiëren. Opnieuw is er aandacht voor 

verschillenn naar sociaal-economische status, sekse- en woonmilieuverschillen. Het 

hoofdstukk wordt afgesloten met een conclusie waarin de uitkomsten gerelateerd worden 

aann de sociaalruimtelijke netwerkprofielen (par. 10.4). 

44 Hoewel beiden, het veilige huis en van de straat, onderdeel uitmaken van een algemener discours waarin de 
conceptenn 'opvoeden', 'ruimte', 'vrije tijd', 'veiligheid' en 'jeugd' samenkomen (zie hoofdstuk 2), wil ik ze 
hierr van elkaar onderscheiden. Het zijn ruimtelijk representaties en je zou ze kunnen opvatten als aparte 
'regels'' binnen het vertoog. 
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10.22 Bezorgd e ouder s 
Omm de bezorgdheid van ouders over de veiligheid van hun kinderen in verschillende 

alledaagsee plaatsen te duiden, is het belangrijk eerst de aard van deze 

onveiligheidsgevoelenss te beschrijven. Hoe bezorgd zijn ouders en waar maken ouders zich 

zorgenn over? De aard van de onveiligheidsgevoelens, de sociale en ruimtelijke spreiding en 

dee spreiding in de tijd zijn complex en divers. Bovendien verschillen de 

onveiligheidsgevoelenss en definities van gevaarlijke plaatsen naar gender en 

klassenidentiteiten. . 

10.2.11 "Klein e kindere n klein e zorgen : grot e kindere n grot e zorgen " 
Veiligheidd is voor ouders van kinderen van deze leeftijd een belangrijk issue. In de meeste 
verhalenn van ouders zijn onveiligheidsgevoelens zichtbaar, soms echter meer impliciet dan 
expliciett verwoord. De enquêteresultaten laten zien dat meer dan de helft van de ouders 
redelijkk tot erg bezorgd is dat hun kind iets ergs overkomt (zie tabel 10.1). Eenderde is niet 
bezorgdd en niet onbezorgd 5. 

Tabell  10.1 Mate van bezorgdheid van ouders (N=240)226 

Bezorgdheidd N % 
Niett erg tot helemaal niet bezorgd 35 15" 
Niett bezorgd en niet onbezorgd 71 30 
Redelijkk tot erg bezorgd 131 55 
Totaall 237 100 

Uitt de interviews blijk t duidelijk dat met het ouder worden en de veranderingen die 

optredenn in het sociaal ruimtelijk netwerk van jongeren ook de zorgen van ouders 

veranderen.. De overgang van de basisschool naar de middelbare school is een periode van 

veranderingenn in het leven van jongeren. De zelfstandige mobiliteit wordt verruimd. In 

ruimtelijkee zin betekent dit, dat jongeren onafhankelijk van hun ouders grotere afstanden 

overbruggenn en nieuwe omgevingen ontdekken. 

Oflfl OO HSZ&kamp, Als ze ouder worden, wordt je bezorgdheid wel anders. Ze zijn meer weg enzo. Eerst 
iss het de lagere school en een keer naar vriendjes, maar verder zijn ze altijd dichtbij je. Ze zijn nu ver van je 
weg.. Het is wel grote kinderen grote zorgen en kleine kinderen kleine zorgen. (...) Ik vind datje hier in 
dezee omgeving anders leeft dan de plekken waar ze nu komen. In een stad als Groningen [bijvoorbeeld]. 
Ditt is een andere bezorgdheid. Een van de grote stad en het grootstedelijke gebeuren en dat is toch anders 
dann de bezorgdheid in zo'n dorp [toen hij nog jonger was). En de verkeerssituaties, daar dacht je niet 
zoveell  aan, maar nu wel, nou in deze donkere tijd weer. (Vader van Mark, middenklasse, dorp). 

TfUUSTfUUS TakenS: Nou dit is een hot item op deze leeftijd hé, omdat ze dus meer alleen de deur uit wil . Dus 
hett begint nu inderdaad wel te komen de discussies Van wat kan ze alleen doen en welke wegen in de stad 
zijnn veilig? Waar kan ze alleen naar toe en tot hoe laat? Dus het is wel een discussie binnen het gezin. 
(Moederr van Sanne, hogere sociaal-economische status, Oosterparkwijk). 

Menn zou kunnen verwachten dat de zorgen van ouders over de veiligheid bij het eerste 

kindd groter zijn dan bij het tweede of derde kind omdat de vergroting van de zelfstandige 

bewegingsvrijheidd in het eerste geval nieuw is. Als de mate van bezorgdheid wordt afgezet 

2255 De mate van bezorgdheid vormt een van de variabelen die gebruikt worden om iets te zeggen over 
onveiligheidsgevoelenss van ouders. De variabelen 'verboden plekken in de buurt', 'verboden plekken buiten de 
buurt'' en 'cijfer voor de buurt wat betreft veiligheid voor de kinderen', zijn daarnaast gebruikt. 
2266 Gecontroleerd voor invloed van verschillende scholen. Er waren geen opvallende verschillen zichtbaar. 

307 7 



OUDERSS OVER 'HET VEILIGE HUIS' EN 'VAN DE STRAAT' 

tegenn het feit dat het het oudste kind betreft, treden er echter geen significante verschillen 

op.. De verklaring hiervoor kan liggen in het belang dat gehecht wordt aan enerzijds de 

persoonlijkee identiteit van het kind en aan anderzijds de sociaalruimtelijke context in de 

onveiligheidsbelevïngg van ouders. Hieraan is in de vorige hoofdstukken uitvoerig aandacht 

besteed. . 

Inn de bezorgdheid tot slot is sprake van een ogenschijnlijke tegenstrijdigheid. Het is 

opvallendd dat ouders vertellen dat het niet realistisch is om zich zorgen te maken als ze de 

feitelijkee kans op slachtofferschap van hun kinderen in ogenschouw nemen. Tegelijkertijd 

moett je wel bezorgd zijn omdat het om je kinderen gaat, argumenteren ze. Hierbij maken 

dee ouders veelvuldig gebruik van de verbeelding van een onveilige samenleving in 

vergelijkingg met vroeger toen ze zelf klein waren. Dit wordt gevoed door berichtgeving in 

dee (inter)nationale media en door lokale geruchten (zie hoofdstuk 11). 

Dee onveiligheidsbeleving van ouders is, evenals beschreven in de vorige hoofdstukken, 

complexx en divers. Ze refereert zowel aan de kwetsbaarheid van hun kinderen voor 

'stranger-dangers'' en verkeer, als aan de 'changing nature of 'childhood" (vgl. Valentine, 

1996a;; Valentine & McKendrick, 1997). Dit laatste duidt op de positie van 'jeugd als 

probleem',, de jeugdfase wordt als problematisch beschouwd. Het betreft concreet het 

gevaarr dat hun eigen kinderen kennis maken met alcohol, sigaretten, drugs en seks, of 

betrokkenn raken bij geweld en vandalisme. Tabel 10.2 geeft verschillende redenen achter 

dee bezorgdheid weer. 

Dee enquêteresultaten laten zien dat ouders van veertien- en vijftienjarigen met name 

vrezenn voor (seksueel) geweld van vreemden. Uit tabel 10.2 valt op te maken dat 82 

procentt van de ouders die enige mate van bezorgdheid uiten, het gevaar voor (seksueel) 

geweldd door vreemden noemt. Het gevaar van het verkeer is hierna de belangrijkste reden 

achterr de bezorgdheid. Vierenvijftig procent van de ouders noemt dit. 

Tabell  10.2 Redenen achter de bezorgdheid (N=240)227 

Gevaarlijkee situaties 
Gevaarr van (seksueel) geweld door vreemden 
Gevaarr verkeer 
Gevaarr van drank- of drugsgebruik kind 
Gevaarr van pesten door andere jongeren 
Onbetrouwbaarheidd van het kind of te jong om zich zelfstandig te kunnen redden 
Gevaarr dat kind anderen iets aandoet 
Gevaarr van water 
Overigee redenen 

N N 
186 6 
122 2 

73 3 
61 1 
15 5 
2 2 
2 2 

13 3 

k k 
82 2 
54 4 
32 2 
27 7 

7 7 
1 1 
1 1 
6 6 

Dezee cijfers komen in grote lijnen overeen met die van onderzoek onder ouders van 

kinderenn tot 12 jaar in verschillende woonomgevingen in Groot-Brittannië (Valentine, 

1996b).. Ook in dit onderzoek neemt sociale onveiligheid een belangrijkere plaats in de 

zorgenn in dan verkeersonveiligheid. Hulman et al. (1990) concluderen in een vergelijkend 

onderzoekk tussen Duitsland en Groot-Brittannie dat het verkeer de voornaamste reden is 

achterr de bezorgdheid van ouders over de veiligheid van hun kinderen en de regulatie van 

Respondentenn konden meerdere redenen aankruisen. Het betreft alleen de ouders die aangaven 'niet erg 
bezorgd',, 'niet bezorgd en niet onbezorgd', 'redelijk bezorgd' en 'erg bezorgd' te zijn over de veiligheid van 
hunn kind. Het betreft niet de ouders die antwoordden helemaal niet bezorgd te zijn. 
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hunn gedrag. Valentine (ibid.) zoekt de verklaring voor deze verschillen in veranderingen in 

hett veiligheidsdiscours. 'Stranger-dangers' hebben aan belang gewonnen en het gevaar van 

verkeerr heeft aan belang ingeboet. Ze wijken echter af van de uitkomsten van onderzoek 

naarr onveiligheidsgevoelens van ouders van kinderen tot 12 jaar in Nederland (Karsten et 

al.,, 1998, p.26; Van der Spek & Noyon, 1993). In deze laatste onderzoeken zijn 

onveiligheidsgevoelenss relatief vaak verbonden met het verkeer 

Ookk drank- of drugsgebruik van het kind en pesten door andere jongeren wordt in de 

enquêtee door respectievelijk eenderde en ruim een kwart van de ouders als reden achter de 

bezorgdheidd genoemd (zie tabel 10.2). De angst voor drank- of drugsgebruik is duidelijk 

gerelateerdd aan de leeftijd van het kind. In onderzoek naar de bezorgdheid over kinderen 

tott 12 jaar neemt het niet een dergelijk prominente plaats in (Hillman et al., 1990; Van der 

Spekk & Noyon, 1993). Bovendien blijk t dat ouders vaker aangeven zich hierover zorgen te 

makenn als het de oudste zoon of dochter betreft (43 procent). Hebben ze ook oudere 

kinderenn dan wordt dit gevaar voor alcohol- en drugsgebruik minder vaak als reden achter 

dee bezorgdheid vermeld (28 procent) 28. In het eerste geval hebben ouders geen eerdere 

ervaringenn hiermee. In het tweede geval kan een oudere zoon of dochter als voorbeeld 

dienenn aan de hand waarvan ouders hun zorgen relativeren. 

Hett idee dat het kind onbetrouwbaar is of te jong om zich zelfstandig te kunnen redden 

wordtt slechts door een kleine groep ouders genoemd als reden achter de bezorgdheid. Als 

menn het noemt, dan betreft het vooral kinderen die oudere broers en zussen hebben 

(ouderee broers/zussen 11 procent, geen oudere broers/zussen 2 procent) . 

Waarschijnlijkk vergelijken ouders de persoonÜjke identiteit van hun zoon of dochter met de 

identiteitt van andere kinderen in het gezin. 

Hett gevaar dat kinderen anderen iets aandoen en het gevaar voor water wordt ten slotte 

doorr bijna niemand als reden achter de bezorgdheid aangegeven. 

10.2.22 Bezorgdheid: gender, sociaal-economische status en woonmllleu 
Dee aard en omvang van de bezorgdheid van ouders is niet voor iedere ouder hetzelfde. 

GenderverschillenGenderverschillen markeren de on veiligheidshek ving. 

Dee mate van bezorgdheid is gelijk voor zonen en dochters. Wel büjkt dat ouders 

onderlingg verschillen in de hevigheid van hun bezorgdheid. Moeders zijn bezorgder dan 

vaders230.. Deze gegevens zijn in overeenkomst met onderzoek dat uitwijst dat vrouwen 

overr het algemeen genomen zich vaker onveilig voelen dan mannen (Valentine, 1989). 

Overigenss hebben jongeren zelf een kloppend beeld van de bezorgdheid van hun 

respectievelijkee ouders. Bij het afdwingen van bewegingsvrijheid wordt deze kennis dan 

ookk gebruikt. 

2288 Kendall's tau-b=. 154. Sign.=.027. Hier dient echter opgemerkt te worden dat het verband alleen zichtbaar 
iss in het geval van zonen en niet in het geval van dochters. Voor zonen geldt: Kendall's tau-b=.288. Sign.= 
004.. Voor sociaal-economische status kan opgemerkt worden dat het verband zichtbaar blijft , maar alleen voor 
gezinnenn gekenmerkt door een hogere sociaal-economische status (eigen opleidingsniveau en dat van het kind) 
significantt is. Voor het opleidingsniveau van de ouder geldt: Kendall's tau-c~.215. Sign.—.028. 
2ï5"Kendall'ss tau-b=.-.167. Sign.=.008. 
2,00 Mann-Whitney test: U=3789.000, Z=-2.612, sign..009 (2-sided). Mean rank man= 138.63, N=S2. Mean 
rankk vrouw= 11348, N= 185. 
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Tabell  10.3 Redenen achter bezorgdheid naar sekse en opleiding (N=240)231 

Èekse e 

Opleiding g 
ouder r 

Opleidingg kind 

Jongen n 
Meisje e 
Totaal l 
Laag g 
Midden n 
Hoog g 
Totaal l 
Vmbo o 
Havo/vwo o 
Totaal l 

Gevaarr verkeer 

N N 
56 6 
63 3 

119 9 
36 6 
33 3 
53 3 

122 2 
38 8 
84 4 

122 2 

% % 
60 0 
55 5 
57 7 
53 3 
52 2 

61233 3 
56 6 
48 8 
61 1 

56* * 

Gevaar r 
(seksueel) ) 

geweld d 
vreemden n 
N N 

?2 2 
104 4 
176 6 

59 9 
53 3 
74 4 

186 6 
64 4 

121 1 
185 5 

% % 
77 7 
91 1 

85232 2 

87 7 
83 3 
85 5 
85 5 
80 0 
88 8 
85 5 

Gevaar r 

N N 
27 7 
31 1 
58 8 
19 9 
17 7 
25 5 
61 1 
22 2 
39 9 
61 1 

pestenn Gevaar drankk en 
jeugd d 

% % 
29 9 
27 7 
28 8 
28 8 
27 7 
29 9 
28 8 
28 8 
28 8 
28 8 

KI I 
30 0 
41 1 
71 1 
25 5 
25 5 
23 3 
73 3 
34 4 
39 9 
73 3 

drugs s 

% % 
32 2 
36 6 
34 4 
37 7 
39 9 
26 6 

33234 4 

43 3 
28 8 

34** * 

N N 

208 8 

219 9 

218 8 

Totaal l 

% % 

100 0 

100 0 

100 0 
Chi-kwadraatt toets: * p>.05<.l; * * p<.05 >.01; * * * p< .01 >.005; * * * * p<.005>.001; * * * * * p<.001. 

Dee aard van de bezorgdheid blijk t wel te verschillen naar gender. Tabel 10.3 laat de 

genderverschillenn zien uitgesplitst naar verschillende redenen van bezorgdheid. Verder is 

dee ouders gevraagd indien ze meerdere redenen van bezorgdheid aangaven de voornaamste 

redenn te noteren. Dit is een aparte variabele. 

Hett gevaar van (seksueel) geweld door vreemden, door ouders als voornaamste reden 

achterr de bezorgdheid aangegeven, betreft vaker dochters dan zonen (respectievelijk 91 

procentt en 77 procent) . Het gevaar van verkeer betreft zowel zonen als dochters, maar 

wordtt voor zonen vaker als voornaamste reden achter de bezorgdheid aangegeven 

(respectievelijkk 21 procent en 8 procent)236. Pesten en de consumptie van drank en drugs 

wordtt even vaak voor jongens als voor meiden als gevaar gezien. Ten slotte kan opgemerkt 

wordenn dat het met name meiden betreft waarvan de ouder het idee heeft dat ze niet in 

staatt zijn zich zelfstandig te redden . 

Dee mate van bezorgdheid verschilt naar sociaal-economische achtergrond. Ouders gekenmerkt 

doorr een lagere sociaal-economische achtergrond geven vaker aan redelijk tot erg bezorgd 

2311 De cijfers in deze tabel kunnen enigzins afwijken van de cijfers in tabel 10.2. Dit komt doordat in een aantal 
gevallenn de waarden op de variabelen sekse en opleiding ontbreken. De relaties beschreven in de tabel zijn 
tenzijj  ze vermeld zijn niet significant. 
2322 Phi=-.202. Sign. = .004. Vgl. Mann-Whitney test; U=4574.000, Z=-2.904, sign..004, mean rank jongen= 
112.84,, N=94. Mean rank meisje=97.62, N=l 14. 
211211 Voor opleiding van de partner van de respondent geldt: Kendall's tau-c=-.148. Sign. = .054. Ook bij de 
variabelenn 'beroep respondent' en 'beroep partner respondent' is de tendens zichtbaar, maar niet significant. 
2344 Voor opleiding van de partner van de respondent geldt: Kendall's tau-c=.145. Sign. = .043. Ook bij de 
variabelenn 'beroep respondent', 'beroep partner respondent' en 'huishoudensinkomen' is tendens zichtbaar, 
maarr niet significant. 
2355 Ouders van dochters geven het gevaar van (seksueel) geweld door vreemden vaker aan als voornaamste 
redenn achter de bezorgdheid. Mann-Whitney U= 1719.500. Z= -1.859. Sign.= .063. Mean rank jongen = 
70.79,, N=56. Mean rank meiden =60.55, N=73. 
2S6Significantie=.032.. Phi=.189. 

11 Voor 11 procent van de dochters is onbetrouwbaarheid van het kind of te jong om zich zelfstandig te kunnen 
reddenn een reden achter de bezorgdheid. Voor drie procent van de zonen is dit het geval. Phi=. 141. 
Sign.. .042. 
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tee zijn238. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met onderzoek naar onveiligheidsgevoelens 

onderr de Nederlandse bevolking (CBS, 2000). 

Afgezienn van de omvang is ook de aard van de bezorgdheid gerelateerd aan 

klassenverschillen.. De enquêteresultaten betreffende de reden van bezorgdheid zijn 

weergegevenn in tabel 10.3. Daarnaast wordt er gekeken naar de variabele 'voornaamste 

redenn van bezorgdheid'. 

Naarmatee het opleidingsniveau hoger is, noemen ouders vaker het gevaar van verkeer 

alss reden achter de bezorgdheid. De correlatie is echter niet significant. Deze angst blijk t 

samenn te hangen met de woonomgeving. Het zijn ouders gekenmerkt door een hogere 

sociaal-economischee achtergrond en in de stad woonachtig die vaker dan de andere groepen 

aangevenn zich hierover zorgen te maken 

Ouderss gekenmerkt door een lagere sociaal-economische achtergrond maken zich 

relatieff  meer zorgen over het gebruik van alcohol of drugs door hun kind. Bovendien 

noemenn zij dit gevaar vaker als voornaamste reden van bezorgdheid . Opnieuw zijn deze 

verschillenn het duidelijkst zichtbaar in de stedelijke omgeving (en suburbane omgeving) . 

Opp het platteland is er geen sprake van verschillen. Bovendien blijk t dat de verschillen in 

klassee verdwijnen als het kind geen oudere broers en zussen heeft. Althans de verschillen 

zijnn niet langer significant. 

Hett noemen van gevaar van pesten en (seksueel) geweld verschilt niet naar sociaal-

economischee gezinskenmerken. Het gevaar van (seksueel) geweld, dat het vaakst genoemd 

wordtt en bovendien het vaakst als belangrijkste reden wordt aangeduid, wordt door alle 

groepenn als reden achter de bezorgdheid aangegeven. Dit is een collectief gedeelde 

bezorgdheid,, hoewel de gesprekken met ouders duidelijk maken, zoals in hoofdstuk 8 en 9 

betoogdd is, dat de identiteit die de ouders hun dochters toeschrijven verschilt naar sociaal-

economischee status. 

Behalvee de hierboven genoemde verschillen naar het woonmilieu zijn er geen significante 

verbandenn tussen bezorgdheid en de aard van de bezorgdheid en het woonmilieu. 

10.2.33 Angs t voor openbar e ruimt e 
Menn zou kunnen spreken van een geografie van veiligheid en onveiligheid. Openbare 

ruimtee en het publieke domein nemen in de verhalen van ouders over de veiligheid van hun 

kinderenn een belangrijke plaats in. Dit werd in hoofdstuk 8 en 9 duidelijk. Plaatsen 

gekenmerktt door specifieke sociaalruimtelijke karakteristieken en openbare ruimte in het 

algemeen,, zeker als het later op de avond en donker is, worden als gevaarlijk voor kinderen 

beschouwd.. Hierin is zichtbaar hoe het karakter van plaatsen verandert in de tijd. Met 

2388 Voor de relatie tussen bezorgdheid en het opleidingsniveau van de ouder geldt: Kendall's tau-b: .151. 
Sign..007. . 
"PStad:: Hbo/wo: 71%, mbo/havo/vwo: 50%, basisniveau/lbo/mavo: 40%. Totaal: 57%. N=35. Kendall's 
tau-c=.287.. Sign.. = .094. Bovendien blijkt het verband tussen sociaal-economische status en gevaar verkeer 
duidelijkerr zichtbaar bij meiden dan jongens. Wat betreft zonen is men als ouder ongeacht de sociaal-
economischee positie meer bezorgd over de verkeersveiligheid. 
2400 Kendall's tau-c=.099. Sign..057. 
2411 Stad: Hbo/wo: 18%, mbo/havo/vwo: 25%, basisniveau/lbo/mavo: 50%. Totaal = 29%. N=35. Kendall's 
tau-c=.278.. Significantie—.091. 
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namee ten aanzien van de avond wordt op basis van de kans op slachtofferschap dat jongeren 
buitenshuiss lopen het eigen huis als veilig gedefinieerd (zie hoofdstuk 6). 

Inn de enquête is aan de ouders gevraagd plaatsen te ordenen op basis van gepercipieerde 
onveiligheidd voor hun kinderen (zie figuur 10.1). Kinderen lopen volgens ouders het 
grootstee gevaar op afgelegen plaatsen zoals parkeerterreinen en steegjes. Ook plaatsen met 
veell  kroegen en discotheken, kroegen en discotheken zelf, drukke of gevaarlijke wegen en 
plaatsenn met veel begroeiing worden door ouders als relatief gevaarlijke plaatsen 
aangeduid. . 

Figuu rr  10.1 Veilige en onveilige plaatsen geordend (N=240) 

c c 
Gemiddelde e 

 Afgelegen plaatsen 

DD Plaatsen met veel kroegen, 
discotheken,, etc. 

BInn kroegen, discotheken, etc. 

DD Drukke of gevaarlijke wegen en 
kruispunten n 

 Plaatsen met veel begroeiing 

DStraatt algemeen 

 Jongerenclub of jeugdsoos 

** 1 = onveilig en 8 = veilig. 

Hett beeld dat ouders hebben van privé-plaatsen staat hiermee in contrast. De club en 
jeugdsoos,, en het huis van vrienden behoren tot de plaatsen die als het meest veilig worden 
aangeduidd in de rangorde. In hoofdstuk 7 is geconcludeerd dat onder andere toezicht van 
volwassenn ervoor zorgt dat de vrijetijdsclub een veilige plaats is. Hetzelfde geldt voor 
feestenn in jongerenontmoetingsplekken, op school242 of bij vrienden thuis, zoals in 
hoofdstukk 9 is beschreven. 

Hett onderscheid dat ouders aanbrengen tussen uit en thuis is verbonden met het beeld 
datt ze hebben van hun kinderen als kwetsbaar; het geloof dat jongeren niet in staat zijn 
geheell  zelfstandig in het publieke domein te verblijven, omdat ze niet goed kunnen 
inschattenn welke gevaren ze hier tegen het lij f kunnen lopen (vgl. Valentine, 1997b, p. 70). 
Di tt is samengevat in de ruimtelijke representatie 'van de straat'. 

Ditt beeld is in overeenstemming met onderzoek dat aantoont dat 
onveiligheidsgevoelenss niet altijd gerelateerd zijn aan de kans op slachtofferschap (zie bijv. 
Pain,, 2000; Valentine, 1989, 1992). Ondanks het feit dat men thuis een groter risico loopt 

Dee school wordt door de meerderheid van de ouders (80%) als veilige plek voor hun kinderen beschouwd. 
Drieënveertigg procent van de ouders geeft zelfs aan de school als zeer veilige plek te zien. Slechts vijf procent 
vann de ouders vindt de school een beetje onveilig. De school wordt door ouders over het algemeen genomen 
alss iets veiliger voor hun zoon dan voor hun dochter ervaren. Wat betreft dochters noteert men vaker het 
antwoordd 'niet veilig en niet onveilig'. Er zijn geen opvallende verschillen zichtbaar naar de verschillende 
scholenn die hebben meegewerkt aan dit onderzoek. 
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inn aanraking te komen met (seksueel) geweld, is de bezorgdheid van ouders voor de 

veiligheidd van hun kinderen gericht op het publieke domein (Goody, 1995; Valentine, 

1995). . 

Tochh is enige nuancering op zijn plaats als het gaat om de wijze waarop ouders in hun 

verhalenn 'van de straat' en 'het veilige huis' construeren en mobiliseren. De representatie 

'vann de straat' wordt tegelijkertijd betwist. Uit figuur 10.1 en hoofdstuk 8 blijk t dat de 

straatt in algemene zin als relatief veilig wordt beschouwd. Uit de interviews komt naar 

vorenn dat dit te maken heeft met de aanwezigheid van verkeer en mensen, en het tijdstip 

vann de dag, oftewel 'eyes on the street' (Jacobs, 1961). Hieruit blijk t de complexiteit van 

onveiligheidsgevoelenss en het belang van de context van de situatie voor het ervaren van 

onveiligheid. . 

Plaatsenn in de (semi-)openbare ruimte worden om verschillende redenen als onveilig 

gedefinieerd.. Wat betreft kroegen en discotheken zijn ouders bang voor vervelend en 

(seksueel)) intimiderend of gewelddadig gedrag van andere jongeren en het onverantwoord 

gebruikk van alcohol of drugs door hun eigen zoon of dochter. Is het hier de aanwezigheid 

vann veel en bovendien 'foute' mensen die uitgaansgelegenheden onveilig maakt, het is juist 

dee afwezigheid van mensen, die bepaalde straten, pleinen en parken onveilig maakt. 

Anderee straten worden echter omdat de verkeerssituatie onoverzichtelijk is als gevaarlijk 

gezien. . 

Afgezienn van de diversiteit aan onveilige en veilige publieke ruimtes zoals deze door 

verschillendee ouders op verschillende wijze beleefd worden, is de constructie ook nog eens 

aann verandering onderhevig door het tijdsaspect. Plaatsen hebben niet een gefixeerde 

identiteit.. Het karakter van plaatsen kan van veilig veranderen in onveilig voor de kinderen 

afhankelijkk van de tijd. De Grote Markt, het centrale plein in de binnenstad van 

Groningen,, wordt door ouders als veilig ervaren voor hun tieners doordat er 'eyes on the 

street'' zijn. Ook 's avonds in het weekend is het een druk bezocht gebied. Deze drukte van 

mensenn die uitgaan, maakt de Grote Markt volgens sommige ouders op deze tijden juist 

eenn onveilige plaats voor hun kinderen. 

Ookk de definitie van het eigen huis als veilige ruimte voor de jeugd is niet zo eenduidig 

alss zij op het eerste gezicht lijkt . Afgezien van huiselijk geweld zijn er activiteiten die de 

matee van veiligheid in tijd en ruimte doen variëren (zie hoofdstuk 6). Ouders betwisten 

'hett veilige huis' concept in hun verhalen door te wijzen op de ellende die via de televisie 

hett huis binnenkomt. Jongeren veranderen het veilige karakter van het huis op tijden dat en 

inn ruimten waar de controle van ouders afwezig is. 

10.2.44 Gevaarlijk e plaatsen : verschille n naar gender , sociaal-economisch e statu s en woonmllle u 
Opnieuww zijn genderverschillen in de bezorgdheid van ouders zichtbaar. De bezorgdheid 

verschiltt naar zonen en dochters. Wat betreft dochters komt een heel uitgesproken beeld 

naarr voren: 82 procent van de ouders ziet afgelegen plaatsen als gevaarlijkste plek voor hun 

dochters;; 48 procent van de ouders ziet plaatsen met veel begroeiing als gevaarlijke plek. 

Ditt is gerelateerd aan de angst voor aanranding of geweld. 

Voorr zonen is het plaatje minder eenduidig. Afgelegen plaatsen en plaatsen met 

begroeiingg worden als minder gevaarÜjk gezien. Plaatsen waar veel kroegen en discotheken 
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zijn,, en kroegen en discotheken zelf, drukke of gevaarlijke wegen en kruispunten en de 

straatt in algemene zin worden voor de jongens als de meest gevaarlijke plaatsen genoemd 

(ziee tabel 10.4). Dit neemt overigens niet weg dat ook voor dochters kroegen en 

discothekenn door een groot aantal ouders als gevaarlijk beschouwd worden. 

Daarbijj  komt dat deze genderspecifïeke geografie van onveiligheid ook zichtbaar is in de 

ideeënn van vaders en moeders. Zo vinden vaders de straat in algemene zin gevaarlijker voor 

hunn kinderen dan moeders . Afgelegen plaatsen worden door moeders als gevaarlijker 

voorr hun kinderen gezien244. Dit duidt erop dat ouders de eigen genderspecifïeke angsten 

reproducerenn in hun angsten met betrekking tot hun kinderen. 

Tabell  10.4 Verschillen in beleving veilige en onveilige plaatsen naar sekse kind (N=240)245 

Plaatsenn Sekse 
Straatt algemeen***** zöön 

Dochter r 
Totaal l 

Drukkee of gevaarlijke wegen en kruispunten***** Zoon 
Dochter r 
Totaal l 

Plaatsenn met veel kroegen en discotheken, etc.*** Zoon 
Dochter r 
Totaal l 

Afgelegenn plaatsen***** Zoon 
Dochter r 
Totaal l 

Plaatsenn met veel begroeiing***** Zoon 
Dochter r 
Totaal l 

Bijj een jongerenclub of jeugdsoos Zoon 
Dochter r 
Totaal l 

Inn kroegen en discotheken, etc.**** Zoon 
Dochter r 
Totaal l 

Bijj vrienden en/of vriendinnen thuis Zoon 
Dochter r 
Totaall _ _ ^ _ _ _ _ 

Mannn Whitney U: * p>.05<.l; * * p<.05 >.01; * * * pS .01 >.005; * * * * p<.005>.001; * * * * * p<.001. 

Bijj  moeders leveren afgelegen plaatsen een relatief hoge onveiligheidsscore op. Over 

hett algemeen genomen is de score hoger voor dochters dan voor zonen. Bij vaders levert 

dee straat een relatief hoge onveiligheidsscore op. Over het algemeen genomen is de 

onveiligheidsscoree wat betreft de straat hoger voor zonen dan voor dochters. Onderzoek 

naarr onveiligheidsgevoelens van vrouwen wijst op de angst voor deze specifieke plekken 

buitenshuiss (CBS, 2000; Madge, 1997; Valentine, 1989; 1992). Over de relatie van 

onveiligheidsgevoelenss van mannen en plaatsen is minder bekend. 

Dee mate waarin jongeren door hun ouders in staat worden geacht (en gesteld) om zich 

zelfstandigg in publieke domeinen te bewegen is genderspecifïek. Echter, zoals in de vorige 

paragraaff  duidelijk werd en onderzoek van Valentine (1997a) voor kinderen tot 12 jaar laat 

zien,, betekent dit niet dat ouders zich meer zorgen maken over de veiligheid van hun 

R R 
95 5 

110 0 
205 5 
97 7 

110 0 
207 7 
91 1 

110 0 
201 1 
93 3 

115 5 
208 8 
92 2 

114 4 
206 6 
89 9 

108 8 
197 7 
91 1 

111 1 
202 2 
91 1 

110 0 
201 1 

Meann Ran k 
Öi,5 9 9 

121,7 5 5 

86,4 1 1 
119,5 1 1 

89,2 1 1 
110,7 5 5 

135,4 2 2 
79,5 0 0 

136,3 5 5 
76,9 9 9 

103,6 2 2 
95,1 9 9 

88,2 9 9 
112,3 3 3 

103,3 6 6 
99,0 5 5 

H'Mann-Whitneyy 11=3296.500. Z=-1.813. Sign. = .070. Mean rank vaders 94.14 N=47. Mean rank moeders 
112.499 N=169. N Totaal = 216. 
ww Mann-Whitney 11=3438.500. Z=-1.26. Sign.=.084. Mean rank vaders 123.84 N=47. Mean rank moeders 
106.888 N=173. N Totaal = 220. 
2455 Rangorde: 1 = onveilig en 8 = veilig, dat wil zeggen hoe lager de score, hoe onveiliger de plek volgens de 
ouderss is en hoe hoger de score hoe veiliger de plek volgens de ouders is. 
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dochterss dan over die van hun zoons zoals eerder en ander onderzoek laat zien (o.a Blakely, 

1995;; Hart, 1979; Van der Spek & Noyon, 1993; Wiggers et al., 1996). Valentine (1997a) 

laatt zien dat van meiden wordt verwacht dat ze verantwoordelijk genoeg zijn om hun eigen 

veiligheidd te bewaken terwijl jongens door hun ouders minder goed in staat worden geacht 

omm hun veiligheid te bewaken omdat ze als makkelijk te verleiden, irrationeel en 

onvolwassenn werden afgeschilderd (Valentine, 1997b; 1997a). 

Uitt de interviews blijk t inderdaad dat het beeld dat ouders hebben van de mate waarin 

hunn kinderen in staat zijn om met moeilijke situaties om te gaan en niet in zeven sloten 

tegelijkk te lopen genderspecifiek is. Dat ouders voor hun zoons plaatsen met discotheken 

enn kroegen en gevaarlijke kruispunten vaker noemen dan voor hun dochters verwijst naar 

hett idee dat jongens meer zullen drinken, zich eerder zullen 'verdedigen' in het geval van 

eenn opstootje en op die wijze in een gevecht verzeild raken (iets waar ik in de volgende 

paragraaff  op terug kom) en minder oplettend zijn in het verkeer. 

Desondankss representeren ouders hun dochters wel degelijk als te jong om zich 

zelfstandigg te redden door het specifieke gevaar van seksueel geweld door vreemden. Het 

feitt dat in vergelijking met het onderzoek van Valentine (1997a) genderspecifieke zorgen 

enn opvoedingsideeën in de verhalen van deze ouders meer op de voorgrond lijken te 

treden,, heeft in elk geval met de leeftijd te maken. In haar onderzoek is de bezorgdheid van 

ouderss voor een groot deel verbonden met het risico dat kinderen ontvoerd worden. De 

angstt voor ontvoering, wat zowel zonen als dochters betreft, neemt geen prominente 

plaatss in de gesprekken in. Een wel degelijk uitgesproken genderspecifieke angst is het 

gevaarr dat uitgaat van aanranding en verkrachting. Deze angst werd in de verhalen van de 

ouderss alleen verbonden met dochters. 

Bovendienn refereert het laatste punt aan de klassenspecificiteit van deze angsten. Het 

zijnn met name moeders gekenmerkt door een lagere sociaal-economische achtergrond die 

hett risico van (ongewenste) seksuele contacten noemen. In vergelijking met andere ouders 

diee vrezen voor aanranding of verkrachting van hun dochters, zien zij hun dochters in dit 

verbandd eerder als niet deugdzaam dan als kwetsbaar. Ze zijn bang dat hun dochter 

zwangerr wordt en hierdoor de eer van de familie aantast en voor financiële problemen 

zorgt.. Deze zienswijze ontkracht de notie van de dochter als meer verantwoordelijk en 

verwijstt naar het idee van de dochter als een uiteindelijk nog niet te vertrouwen 

persoontje. . 

Dee genderspecifieke zorgen en opvoedingsstrategieën zijn niet eenvoudig te duiden. 

Zekerr zo belangrijk voor de gepercipieerde competentie van het kind is de door ouders 

gepercipieerdee persoonlijke identiteit van het kind. De persoonlijke identiteit is niet 

statisch,, maar verandert met de leeftijd en komt in interactie met de sociale en ruimtelijke 

omgevingg tot stand. Een belangrijke factor verbonden met de persoonlijke identiteit van 

jongerenn wordt gevormd door het lichaam van de zoon of dochter. Verschillende ouders 

refererenn aan het feit dat hun kind lichamelijk stevig, groot en sterk genoeg is om haar, 

maarr meestal zijn, mannetje te staan. 

Dee volgende reflecties van Truus Takens laten een glimp van deze complexiteit zien: 
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TrUUSTrUUS TakenS: Ja. Ja. Ik merk dat we toch over Sanne wat bezorgder zijn dan eh, ja over het naar huis 
komenn en 's avonds over straat fietsen, iets bezorgder, tenminste ik... Nee, mijn man ook. Ja. Allebei wel. 
Hett maakt toch wel een klein beetje uit. Ik kan niet inschatten in hoeverre dat komt doordat wij een hele 
makkelijkee zoon, of makkelijke puberzoon hebben. Toen hij kleiner was, hebben we juist meer toestand 
mett hem gehad. Maar eh, niet over veiligheid enzo. Sanne is altijd een heel makkelijk kind geweest. Maar 
sindss ze naar de middelbare school is, geeft die wat meer, ja die is wat opstandiger en wat feller. En die wil 
ookk veel meer dingen. Die wil dan feesten. Op Vlieland wil ze dan uit. Mijn zoon die eh heeft een paar 
vriendjess waar hij veel mee optrekt, maar uitgaan vindt hij niks. Hij wil ook nergens heen. Ja, eens een 
keerr naar de bioscoop. Ja dat is dan wel ook inderdaad een punt. Want laatst wou hij naar de laatste 
voorstelling.. Dus dan kwam dat natuurlijk ook weer, in hoeverre wij vonden dat hij dat kon. Nou, ja, ik 
hebb de indruk dat je bij meisjes... Nou nee ik heb zelf, dat ik denk van de berichten die ik lees, hoor ik 
meerr over molesteren dan over verkrachtingen. Terwijl ik denk dat toch in mijn achterhoofd wel 
meespeeltt dat meisjes én gemolesteerd kunnen worden én verkracht, dus die hebben een dubbele 
risicofactor.. Dus ik denk dat meisjes... Ja dat wij ook iets bezorgder zijn en iets voorzichtiger zijn met 
Sanne.. Ja, mijn zoon is ook vrij lang en stevig. Ik heb dan de indruk dat mensen op straat wel uitkijken 
voordatt ze hem zouden aanvallen. Maar ja, goed Sanne is ook een behoorlijke poter om te zien, dus eh. 
Neee het is gewoon een ander type. Dus ik kan niet helemaal inschatten wat nou komt door het meisje-zijn. 
Kijk ,, Sanne die zie ik nog wel eens vooraan, die heeft nog wel eens een grote mond, die zou nog wel eens 
inn moeilijkheden kunnen raken doordat ze toch op een gegeven moment een beetje zelf ook risico's 
misschienn niet goed inschat. Mijn zoon is voorzichtiger. Die zou dingen eerder uit de weg gaan. Ik kan niet 
helemaall  inschatten wat nou komt doordat het eenn meisje of een jongen is. Ik heb zelf de indruk dat het 
misschienn een heel klein verschil is, maar niet veel. Nee, als ik erover nadenk dan ben ik meer dat ik denk 
meisjess worden toch eerder geholpen door anderen misschien. Kijk als Jelle eens een keer aangevallen 
wordtt zouden ze misschien eerder denken, laat zo'n jongen zichzelf maar redden. (...) Maar goed, omdat 
Jellee zo'n jongen is die dat ook niet veel opzoekt, heb ik daar niet zoveel zorgen om. En Sanne die komt dat 
duss iets meer tegen omdat die wat meer wil . Ja en ik geloof dat mijn man daar ook niet veel verschil in 
ziet,, misschien iets meer dan ik. ... Ja eigenlijk denk ik dat ik eerder nog denk dat jongens meer gevaar 
lopen,, ja. Ja, als ik eerlijk ben denk ik dat jongens meer gevaar lopen dan meisjes. 

Hett verschil in competentie - en in de persoonlijke identiteit - tussen jongens en 

meidenn construeren ouders op basis van hun ervaringen met de zelfstandigheid van zoons 

enn dochters op andere terreinen. Op een verantwoordelijke manier omgaan met geld en 

hett helpen in de huishouding zijn voorbeelden daarvan. Meiden worden in dit verband als 

zelfstandigerr afgeschilderd dan jongens. Ook wordt er in dit verband door ouders 

verwezenn naar het feit dat hun kinderen verantwoord omgaan met alcohol en drugs; 

hiermeee wordt bedoeld niet drinken en geen softdrugs gebruiken. 

Watt betreft de sociaal-economische status zijn er geen significante verschillen in de geografie 

vann onveiligheidsbeleving van de ouders zoals deze in de enquêtes aan de orde is gesteld. 

Ui tt de interviews blijkt , zoals hierboven is genoemd, dat de risicoperceptie van seksuele 

contactenn van dochters in het publieke domein gerelateerd is aan de sociaal-economische 

achtergrond. . 

Ookk de invloed van het woonmilieu op de geografie van onveiligheidsbeleving blijk t niet 

significant.. Wel zijn er kleine verschillen die ik wil noemen. De straat in algemene zin is 

relatieff  minder gevaarlijk volgens ouders die op het platteland wonen, dan ouders die in 

eenn suburbane en stedelijke woonomgeving wonen. Hetzelfde geldt voor plaatsen met veel 

kroegenn en discotheken. Drukke en gevaarlijke kruispunten daarentegen worden juist door 

ouderss uit de stad als minder gevaarlijk gezien. 
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10.2.55 'Onschuldig ' kin d of 'onschuldige ' ouder ? 

/:: Weet u of uw zoon wel eens onveilige situaties heeft meegemaakt? 

JohanJohan Eltlng: Nee. Ik weet zeker dat dat niet het geval is. Néé. Gelukkig niet. (Vader van jongen, lagere-
middenklasse,, Oosterparkwijk). 

Bijj  de meeste ouders is er sprake van tegengestelde gevoelens van angst en vertrouwen. 
Terwijll  een groep ouders duidelijk aangeeft zich zorgen te maken over de veiligheid van 
hunn kinderen en daarbij specifieke plaatsen en routes en verschillende ruimtelijke 
schaalniveauss voor ogen heeft waar het gevaar het grootst is, blijk t tegelijkertijd dat men als 
ouderr er heilig van overtuigd is dat zijn of haar eigen kind zich niet in onveilige situaties 
begeeft.. Met andere woorden men vertrouwt erop dat de kinderen gevaarlijke situaties 
vermijdenn en zich verre houden van gevaarlijke activiteiten. In het algemeen ziet men zijn 
kinderenn als schatjes. 

Figuurr 10.2 Meegemaakte 'risicosituaties' volgens de ouders (N=240) en jongeren (N=489) 
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Respectievelijkk één, twee en twee procent van de ouders meent dat de zoon of dochter 
hett afgelopen jaar wel eens muren, bushaltes en dergelijke heeft beklad, soft drugs heeft 
gebruiktt of mensen heeft lastiggevallen (zie figuur 10.2). Mocht het kind toch op een of 
anderee manier in een onveilige situatie verzeild geraakt zijn in de ogen van de ouders dan 
betreftt dit over het algemeen genomen vaker zonen dan dochters (zie bijlage VII) . Dit lijk t 
inn overeenstemming met het beeld van jongens als minder volwassen en dochters als meer 
inn staat om de eigen veiligheid te garanderen. 

Overigenss is in dit verband het gegeven interessant dat dit beeld niet geheel in 
overeenstemmingg is met de wijze waarop jongeren hun eigen gedrag representeren (zie 
figuurr 10.2). 

Niett alleen wat betreft risicogedrag en risicosituaties is er een discrepantie zichtbaar 
tussenn de verhalen van ouders en jongeren. De enquêteresultaten en de gesprekken laten 
tevenss zien dat ouders denken dat ze een goed idee hebben van de manier waarop hun 
kinderenn hun naschoolse tijd spenderen, waar ze zijn na schooltijd, wie hun vrienden zijn 
enn waar ze naartoe gaan als ze uitgaan (zie figuur 10.3). 

Figuu rr  10.3 Percentage ouders (N=240) en kinderen (N=489) dat aangeeft dat ze/de ouders niets, 
weinig,, veel of alles weten over de vrijetijdsbesteding van de kinderen 

DNiets%% BWeinig% DVeel %  Alles % 

ouderr kind ouder kind ouder kind ouder kind 

i i 
Wiee de vrienden van uw , Waar uw kind is/jij bent Wat uw kind/jij doet in Waar uw kind is/jij bent 

kind/jouu zijn na schooltijd de vrije tijd tijdens uitgaan 

Hoeveell weet u/je over...? 

Bovenstaandee wil geenszins zeggen dat het beeld dat ouders hebben van jongeren in het 

algemeenn verwijst naar concepten van 'goede' en 'onschuldige' jeugd. Waar het de jeugd 

inn algemene zin betreft, is er duidelijk sprake van een beeld van 'jongeren als probleem'. 

Ditt beeld heeft voornamelijk betrekking op 'de andere jeugd' — het concept van de jeugd in 

algemenee zin — en niet aan de eigen kinderen en directe vrienden (Emmelkamp, 2001; vgl. 

Valentine,, 1996a). 

Mett deze concepten van enerzijds 'goede' en 'onschuldige' jongeren en anderzijds 

'ondeugdzame',, 'schurkachtige' types ordenen ouders de ruimte voor hun zoons en 

dochterss en creëren ze veiligheid. Zij organiseren de ruimte door routes, plaatsen en 

gebiedenn die zij geschikt en veilig voor hun kinderen achten, te onderscheiden van routes, 
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plaatsenn en gebieden die zij als negatief of zelfs gevaarlijk bestempelen. Een manier waarop 

ouderss veilige en onveilige plaatsen definiëren is door mensen en plaatsen te groeperen op 

basiss van de manier waarop ze 'andere' mensen en plaatsen identificeren. De beeldvorming 

vann andere plaatsen en groepen jongeren, vormt zo de basis voor de identificatie van de 

eigenn kinderen, de vrienden en de plaatsen die zij gebruiken als veilig. 

Inn de Oosterparkwijk benadrukten, zo blijk t uit hoofdstuk 8, ouders bijvoorbeeld de 

scheidingg tussen het gebied rond het Jongerencentrum - Het JOP - en de daarmee 

geassocieerdee jongeren, en andere plaatsen in de buurt. De constructie van Het JOP als een 

gevaarlijkee plaats en van haar jongeren als schurken is een belangrijk element in de 

beschouwingg van de eigen kinderen, hun vrienden en de plaatsen die zij gebruiken als 

onschuldigg en goed. 

Eenn ander voorbeeld betreft de manier waarop ouders het idee dat hun kinderen 'op 

dezee jonge leeftijd' uitgaan in discotheek 'De Kruisweg' voor zichzelf verantwoorden. 

Ouderss zetten de discotheek af tegen een andere lokale discotheek, 'Pruim' (zie hoofdstuk 

9).. Door deze laatste plaats als gevaarlijk en de jongeren die er uitgaan als ouder en 

gevaarlijkk af te schilderen, wordt De Kruisweg tot geschikte plek voor hun kinderen 

gepromoveerd.. Veilige en onveilige plaatsen en schatachtige en schurkachtige 

jeugdidentiteitenn worden gedefinieerd door deze grenzen te handhaven en te verdedigen. 

Ouderss verzekeren zichzelf ervan dat hun kinderen echte schatjes zijn die zichzelf verre 

houdenn van gevaarlijke activiteiten en plaatsen, maar uitten tegelijkertijd hun bezorgdheid 

overr de veiligheid van hun kinderen in het openbare domein. Dit enigszins tegenstrijdige 

gegevenn verschilt in enige mate van de resultaten uit het onderzoek van Valentine naar de 

ouderlijkee bezorgdheid over de veiligheid van jongere kinderen in Groot-Brittannië 

(Valentine,, 1997b, p. 72; 1996a). Zij suggereert dat "unable or unwilling to trust their 

childrenn to manage their own safety in public places most parents actively control and 

restrictt their children's use of space." De interviews met de ouders uit dit onderzoek laten 

zienn dat voor ouders van veertien- en vijftienjarigen het zoeken naar evenwicht tussen het 

beschermenn van hun kinderen voor gevaren door hun zelfstandige bewegingsvrijheid te 

beperkenn en het verminderen van de controle, omdat ze vinden dat jongeren hun 

sociaalruimtelijkk netwerk zelfstandig vorm moeten geven, belangrijk is. Ouders zetten 

dezee periode af tegen de periode dat de zonen en dochters jonger waren, een periode 

waarinn beperking van de zelfstandige bewegingsvrijheid vanwege onveiligheidsgevoelens 

'logisch'' was. Wat zijn nu de consequenties hiervan voor de regulatie — bescherming en 

begrenzingg — van het sociaalruimtelijk netwerk van jongeren? 

10.33 'Nog niet' , over het regulatieregim e van beschermin g en 
begrenzin g g 
Hett balanceren tussen de angst om overbezorgd te zijn en de angst om kinderen in gevaar 

tee brengen door hen te veel zelfstandigheid te geven, is zichtbaar in de manier waarop 

ouderss praten over beschermen en begrenzen van de activiteiten in de ruimte van hun 

tieners.. Terwijl ouders het belang erkennen van zelfstandig gebruik van 'vrije' ruimte, 

waarinn jongeren 'onafhankelijk' van volwassenen hun eigen identiteit kunnen vormen, zijn 
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err tegelijkertijd controlestrategieën in de dagelijkse opvoedingspraktijk. Het gevoel van 

enerzijdss vertrouwen en anderzijds de behoefte aan controle komt hierin tot uitdrukking. 

Dezee begrenzende en beschermende maatregelen vormen een routinematig onderdeel 

vann het handelen van ouders. Ze worden als vanzelfsprekend gezien. Zo blijk t bijvoorbeeld 

datt 84 procent van de ouders verwacht dat de zoon of dochter altijd laat weten wat hij of 

zijj  doet na schooltijd. Veertien procent van de ouders verwacht dit soms246. Deze en 

anderee strategieën reguleren het tijdruimtelijk handelen van hun kinderen. Bovendien geeft 

hett idee goed op de hoogte te zijn van de activiteiten die jongeren in tijd en ruimte 

ondernemen,, ouders een gevoel van controle en zekerheid. 

Hett algemene beeld dat ouders hebben van hun zoons en dochters identiteit in relatie 

tott hun competentie in het zelfstandig zijn, kan het best omschreven worden als 'nog niet' 

(Emmelkamp,, 2001; 2002). Uit tabel 10.5 blijk t bijvoorbeeld voor een aantal terreinen dat 

ouderss de zelfstandige bewegingsvrijheid in tijd en ruimte over een jaar of twee willen 

vergroten. . 

Err is in de enquête naar de leeftijd gevraagd waarop ouders denken dat hun kind er voor 

hett eerst toe in staat is of was om bepaalde dingen aangaande de vrijetijdsbesteding 

zelfstandigg te beslissen ofte ondernemen. Alleen met vrienden naar een café of disco gaan 

enn een weekend alleen thuis wil men gemiddeld niet voor het zestiende levensjaar toestaan. 

Zelff  beslissen hoe laat hij of zij thuiskomt en een vakantie doorbrengen zonder volwassenen 

will  men gemiddeld niet voor het zeventiende levensjaar toestaan. 

Tabell  10.5 Zelfstandige beslissingsmacht van jongeren aangaande de vrije tijd en controle, volgens 
ouderss (N=240)247 

Beslisterreinenn Gemiddelde leeftijd 
Zelff beslissen hoe laat hij of zij thuiskomt Ï7~ 
Alleenn of met vrienden naar een disco of café gaan 16 
Vakantiee doorbrengen zonder volwassenen 17 
Eenn weekend alleen thuis blijven 16 

Dezee cijfers en de resultaten uit de analyse in de vorige hoofdstukken betekenen dat 

jongerenn invloed van ouders ervaren bij het indelen van de naschoolse tijd en het 

ruimtegebruik.. Zoals al bleek in de voorgaande hoofdstukken reguleren ouders vanuit 

veiligheidsoverwegingenn verschillende terreinen van het sociaalruimtelijk netwerk. In de 

praktijkk is het regulatieraamwerk een mix van deze verschillende dimensies. Uit deze mix 

sprekenn duidelijk verschillen naar gender- en klassenidentiteiten en woonomgeving, zoals ook 

blijk tt uit de vijf sotiaalruimtelijke netwerkprofielen van jongeren. 

Daarenbovenn ligt het regulatieregime niet vast, maar verandert het in relatie tot de 

ideeënn die ouders hebben over de zelfstandigheid van hun kinderen en de 'agency' van 

kinderenn zelf in relatie tot de sociaalruimtelijke context. Een vergrote actieradius van 

jongerenn als ze ouder worden, brengt veranderingen in het regulatieraamwerk. Zo blijk t 

bijvoorbeeldd dat ouders voor vijftienjarigen vaker specifieke plekken buiten de eigen buurt 

—— in het centrum van Groningen — benoemen die 'verboden zijn, dan voor veertienjarigen. 

Voorr deze laatste groep benoemen ze vaker plekken in de eigen buurt die voor de kinderen 

246246 Slechts tweee procent verwacht dit meestal 'niet of nooit' 
2477 Zie Ammers et al. (1998) voor meetschalen opvoeding. 
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niett toegankelijk zijn (zie bijlage VIII) 248. De 'risicosamenleving' is een concept dat invloed 
heeftt op de handelingen van ouders. Het concept is echter verweven met andere, zoals het 
verwervenn van sociale competenties en zelfstandigheid in de puberteit en adolescentie. 

Dee belangrijkste aspecten van het regulatieraamwerk zijn het verbieden van bepaalde 
soortenn activiteiten en plaatsen en het stimuleren van andere activiteiten en gebruik van 
anderee plaatsen, het grenzen stellen aan de tijd waarop een activiteit plaatsvindt, het eisen 
stellenn aan de sociale context van de activiteit in de vorm van het organiseren van 
netwerkenn van leeftijdgenoten of begeleiding van volwassenen om zodoende plaatsen veilig 
toegankelijkk te maken, en het maken van afspraken met de kinderen over de wijze van 
verplaatsingg tussen de 'stations' in het sociaalruimtelijk netwerk. 

REGULATIEE DOOR MIDDEL VAN TIJD 

Hett tijdruimtelijk handelen van jongeren wordt door ouders vanuit 
veiligheidsoverwegingenn met name in de avonduren beschermd en begrensd (zie figuur 
10.4).. Overdag genieten jongeren grotere zelfstandige bewegingsvrijheid. Bepaalde 
plaatsenn die overdag toegankelijk zijn, zijn 's avonds verboden. Een bezoek aan het café kan 
bijvoorbeeldd op vrijdagmiddag toegestaan zijn, maar 's avonds uit den boze. Andere 
plaatsenn zijn 's avonds alleen toegankelijk wanneer beschermingsmaatregelen zijn 
getroffen,, zoals op de route naar de vrijetijdsclub. Bovendien betekent dit dat de 
zelfstandigee bewegingsvrijheid van jongeren in de zomermaanden groter is dan in de winter 
alss het vroeg donker wordt. 

Dee toegang tot verschillende plaatsen en routes worden door middel van tijd 
gereguleerd.. Tijdsstrategieën maken inzichtelijk hoe flexibel de identiteit van plaats is. 
Doorr activiteiten in de tijd te limiteren proberen ouders te voorkomen dat jongeren in 
onveiligee situaties verzeild raken. Dit is het duidelijkst zichtbaar bij het uitgaan in cafés, 
discothekenn en de bioscoop en activiteiten buitenshuis op straat. 

Figuu rr  10.4 Plaatsen waarvan ouders liever hebben dat hun kinderen er niet komen in de buurt en 
daarbuitenn naar verbod en dagdeel (%) 
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2488 N totaal= 190. Het verband is niet significant, maar blijf t wel zichtbaar tijdens kruising met controlerende 
variabelen,, zoals 'sekse van het kind', 'opleidingsniveau ouder' en 'woonmilieu'. 
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Weekend/doordeweek,, vakantie/schoolperiode zijn belangrijke onderscheidingen voor 

hett verleggen van de grenzen. In het weekend en de vakantie is er voor jongeren ruimte 

omm toegang tot nieuwe plaatsen te creëren. Het sociaalruimtelijk netwerk verandert 

daarmeee van karakter. 

Tott slot begrenzen ouders ook de duur van activiteiten. Het begrenzen van de tijd die 

jongerenn aan televisiekijken besteden is een voorbeeld. Veiligheidsredenen zijn minder 

belangrijkk voor regulatie van de duur van de activiteit dan voor het tijdstip waarop de 

activiteitt plaatsvindt. Televisiekijken vormt overigens een mooi voorbeeld voor 

tegengesteldee gevoelens van ouders. Een groep ouders worstelt met afkeurende gevoelens 

watt betreft het spenderen van veel tijd voor de televisie terwijl ze tegelijkertijd deze tijd 

thuiss als goed beschouwen. 

REGULATIEE DOOR MIDDEL VAN SOORT ACTIVITEIT 

Dee bezorgdheid van ouders verschilt naar het soort activiteiten. Dit heeft consequenties 

voorr de regulatie van het tijdruimtelijk netwerk van jongeren. 

Hoewell  uitgaan gepaard gaat met relatief grote bezorgdheid, hebben ouders met 

uitgaann op zichzelf geen grote problemen. De context van de situatie bepaalt echter dat 

uitgaann (volgens ouders) risico's met zich meebrengt. Risico's waar, volgens de 

meerderheid,, hun kinderen te jong voor zijn. Voor veel jongeren is het duidelijk dat 

risicogedragg zoals drinken, blowen en vandalisme niet getolereerd wordt. Sommige ouders 

verbiedenn hun kinderen het uitgaan (behalve feestjes bij iemand thuis). Het instellen van 

eenn avondklok en territoriale regulatie worden eerder aangewend om bepaalde vormen van 

uitgaann tegen te gaan. 

Daarnaastt blijken in tijd en ruimte vastgelegde afspraken in de vorm van formeel 

georganiseerdee activiteiten in sport- en hobbyclubs ouders een gevoel van zekerheid te 

geven.. Ouders zien dit als een goede, gezonde en veilige vorm van vrijetijdsbesteding. Dit 

hangtt samen met de structurering van het tijdruimtelijk handelen en de aanwezigheid van 

toezicht.. Zoals in hoofdstuk 7 besproken is, moedigt een groep ouders hun kinderen op 

basiss van deze ideeën aan clubs te bezoeken. Bovendien facilieert een groep ouders deze 

vormm van tijdsbesteding door de jongeren te halen en brengen. Het (in)directe stimuleren 

vann een lidmaatschap wordt door een groep ouders bewust gedaan om activiteiten op 

straat,, zoals rondhangen, te voorkomen. 

Hiermeee samenhangend worden feesten in de jeugdsoos, de vrijetijdsclub of op school 

doorr ouders meer gewaardeerd dan een verblijf in de discotheek en het café. Dit is volgens 

veell  ouders een geschiktere vorm van vermaak. Er wordt (volgens ouders) geen alcohol 

geschonken.. Er zijn veel leeftijdgenootjes in plaats van "opgeschoten" oudere jeugd. Niet op 

dee laatste plaats: de jongeren staan onder toezicht van volwassenen. Op basis van deze 

ideeënn stellen ouders grenzen aan het ruimtelijk handelen van jongeren. Schoolfeesten en 

feestenn in clubverband vormen voor een grote groep kinderen de enige uitgaansvorm die is 

toegestaan. . 
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REGULATIEE DOOR MIDDEL VAN SOCIALE CONTACTEN 

Watt betreft regulatie door middel van sociale contacten zijn twee zaken van belang: 
enerzijdss het onderscheid tussen volwassenen en kinderen, anderzijds het onderscheid 
tussenn begrenzen en beschermen. 

Dee afwezigheid van toezicht van een volwassene kan ertoe leiden dat ouders activiteiten 

opp bepaalde tijden in bepaalde plaatsen verbieden. Volwassenen, vaak zelf ouder, spelen 

eenn rol in het begeleiden van jongeren naar activiteiten. Activiteiten die op enige afstand 

vann de woning én in de avonduren plaatsvinden, en op plekken die alleen via onveilige 

routess bereikt kunnen worden, worden door begeleidende ouders mogelijk gemaakt. 

Leeftijdgenotenn spelen een rol in beslissingen over de zelfstandige bewegingsvrijheid 

vann jongeren in de naschoolse tijd. Het ondernemen van activiteiten en afleggen van routes 

inn de avonduren is gekoppeld aan de aanwezigheid van vrienden. Door het organiseren van 

eenn vriendenclub worden activiteiten en plaatsen op bepaalde tijdstippen mogelijk en 

toegankelijkk voor jongeren. Het beeld dat ouders van deze vrienden en hun sociale 

omgevingg inclusief hun ouders hebben, is hierbij van belang. Het gezelschap van 'foute' 

vriendenn betekent begrenzing van de activiteit in de hoop dat het eigen kind zich niet in 

onveiligee situaties begeeft. 

REGULATIEE DOOR MIDDEL VAN MOBILITEIT 

Dee manier van verplaatsing is een kenmerk van het sociaalruimtelijk netwerk van jongeren 
datt gereguleerd wordt door ouders vanuit onveiligheidsgevoelens. Het vervoersmiddel 
dientt als bescherming tegen gevaar. Deze strategie is in hoge mate gekoppeld aan regulatie 
vann sociale contacten en van het tijdstip. Bij verplaatsing met de auto zijn altijd 
volwassenenn aanwezig. De keuze voor het brengen en halen van de kinderen met de auto 
vanuitt veiligheidsoverwegingen betreft bijna uitsluitend de avonduren. 

Dee beschikbaarheid van een auto en de aanwezigheid van openbaar vervoer hebben op 
dezee wijze invloed op de mate van ontsluiting van plaatsen in het sociaalruimtelijk netwerk 
vann jongeren. Het niet kunnen beschikken over een auto en de afwezigheid van openbaar 
vervoerr begrenzen de toegang tot specifieke plaatsen op bepaalde tijdtippen. 

TERRITORIALEE REGULATIE 

Plaats,, route, afstand en ruimtelijke schaal zijn van belang bij het stellen van grenzen aan en 

hett beschermen van het tijdruimtelijk handelen van jongeren. Het betreft niet abstracte 

ruimte,, maar plaatsen en routes met specifieke sociaalruimtelijke karakteristieken. Deze territoriale 

strategieënn staan in direct verband met de angst voor het publieke domein. Het gebruik van 

afgelegenn plaatsen, begroeide plaatsen, omgevingen met kroegen en discotheken, kroegen, 

discotheken,, coffeeshops en lokaal bekende plekken waar 'foute' mensen rondhangen, en 

routess hierlangs, worden door ouders begrensd (zie tabel 10.7). Veel ouders zien het als 

vanzelfsprekendd dat jongeren deze routes en plaatsen mijden, vooral 's avonds als het 

donkerr is. 

Terwijll  verschillende regulatiestrategieën impliciet aanwezig zijn in de verhalen en het 

gedragg van ouders, noemt tweederde van de geënquêteerde ouders expliciet plaatsen waar 

hunn kinderen niet mogen komen (zie tabel 10.6). Dit geldt zoals gezegd met name voor de 

avonduren.. In de interviews noemt vrijwel iedere ouder plekken waar kinderen eigenlijk 
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niett mogen komen. Wat betreft de in de voorgaande hoofdstukken behandelde alledaagse 

plaatsen,, het huis, de club, de straat en de disco, kan worden opgemerkt dat de tijd die 

ouderss besteden aan het onderwerp 'regulatieregime' in combinatie met de plaatsen 

verschilt.. Aan regulatiestrategieën en het huis wordt het minst vaak aandacht besteed en 

wordenn de minste woorden aan gewijd. Regulatiestrategieën en de club worden in de 

verhalenn van ouders vaker met elkaar verbonden. Ook worden er meer woorden aan 

besteed.. Voor de straat en ten slotte de disco is het aantal fragmenten waarin ouders het 

hebbenn over regulatiestrategieën en het aantal woorden dat ze hieraan vuil maken 

aanzienlijkk groter. 

Inn een deel van de gezinnen is er geen discussie over de 'verboden plaatsen', omdat 

jongerenn überhaupt geen interesse tonen in deze plaatsen. Discotheken, en de rosse buurt 

inn Groningen zijn wat dit betreft goede voorbeelden. Niet alle veertien- en vijftienjarigen 

willenn uitgaan en de uitgaansgelegenheden en andere voorzieningen die jongeren 

aansprekenn bevinden zich bovendien niet in de rosse buurt. Verder geven jongeren zelf 

veelvuldigg aan de rosse buurt als onveilig te ervaren. In andere gezinnen vormen deze 

'verboden'' een levendig strijdpunt; dit betreft met name plekken op straat en 

uitgaansgelegenheden. . 

Well  geven ouders hun kinderen ter compensatie van de ingeperkte bewegingsvrijheid 

inn het publieke domein meer vrijheid in huis (vgl. Wyness, 1994). De vergroting van de 

toegankelijkheidd van privé-plaatsen, onder andere door verlegging van de grenzen van de 

avondklok,, is daarmee een andere territoriale strategie. Het hanteren van deze strategie 

mobiliseertt de ruimtelijke representatie 'het veilige huis'. Het duidelijkst zichtbaar is dit in 

dee inrichting van de, in hoofdstuk 6 en 9 genoemde, garagesoos om aan de wensen van de 

kinderenn tegemoet te komen, en toch enige controle te houden. 

Dee definitie van veilige en onveilige plaatsen en daarmee verbonden regulatie van het 

tijdruimtelijkk handelen van jongeren wordt verder beïnvloed door schaal: 'onbekend maakt 

onbemind'.onbemind'. Het merendeel van de plaatsen waar kinderen niet mogen komen is buiten de 

eigenn buurt gesitueerd (zie tabel 10.6). Eenderde van de geënquêteerde ouders geeft aan 

datt de zoon of dochter van bepaalde plaatsen in de eigen buurt (liever) weg moet blijven. 

Tweederdee geeft aan dat er buiten de eigen buurt, zoals in het centrum van de stad 

Groningen,, dergelijke plaatsen zijn. In het centrum van Groningen zijn relatief veel 

onveiligee situaties in een hoge concentratie. 

Niett alleen zijn de onveiligheidsgevoelens in de voor ouders bekende lokale omgeving 

minderr groot en de regulatiestrategieën minder talrijk (als ze er zijn, zijn ze wel preciezer 

geformuleerd),, ook de identiteit van gevaarlijke plaatsen verschilt. Waar met het afnemen 

vann de afstand tot de eigen omgeving de onveiligheidsgevoelens minder lijken te zijn, lijken 

ookk de aard van de angst en de ruimtelijke schaal waar ze betrekking op heeft te 

veranderen.. In de eigen 'bekende' buurt vreest men meer voor bepaalde donkere, verlaten 

off  begroeide plaatsen of de lokale kroeg of discotheek en vertaalt men die vrees in hiermee 

overeenkomendee duidelijk geformuleerde waarschuwingen en /of restricties ten aanzien 

vann het gedrag van de kinderen. Vaak zijn deze locaties door ouders zeer specifiek te 

benoemen. . 

Verderr weg, voor veel ouders bijvoorbeeld in het stadscentrum van Groningen, vreest 

menn vooral één duidelijk omschreven zaak: het uitgaan. In hun verhalen beschrijven ouders 
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dee binnenstad als 'uitgaansstad' met alle gevaren van dien (vreemden, dronken mensen, 
gewelddadigee mensen, drugsgebruikers, prostituees). Locaties vallen door ouders niet 
specifiekk te benoemen. Dit is gerelateerd aan het feit dat ouders vaak niet bekend zijn met 
hett gebied. 

Daarbijj  speelt de eerder genoemde schaal waarop onveiligheidskarakteristieken 
zichtbaarr zijn (het gaat bijvoorbeeld niet om een café, maar om een veelheid van cafés bij 
elkaarr in de buurt) een rol. Ten slotte is de informatie die ouders over onveilige situaties en 
gewelddadigee criminaliteit in dit gebied krijgen omvangrijk. De verhalen van ouders 
benoemenn het hele centrum of bepaalde 'beruchte' straten als gevaarlijk en daarmee als 
verbodenn (of afgegrensd) terrein voor hun eigen kinderen. 

Tabell  10.6 Percentage ouders dat de zoon of dochter verbiedt op bepaalde plaatsen te komen 
{N=190) ) 
'Verboden'' plaatsen Percentage ouders _ 

Eigenn buurt Binnenstad Groningen 
'Verbodenn plaatsen' 35 55" 
Geenn 'verboden plaatsen' 64 35 
Totaall 100 100 

Tabell  10.7 Percentage ouders dat de zoon of dochter verbiedt op bepaalde plaatsen in de eigen 
buurtt te komen naar soort plaats (N=190)249 

Soortt Verboden* plaatsen Percentage ouders 
Eigenn buürF 

Begroeidee plaatsen als bossen en parken 31" 
Afgelegenn plaatsen 17 
Kroegenn en discotheken algemeen 28 
-waarvann kroegen en/of discotheken 25 
-waarvann coffeeshops 3 
-waarvann binnenstad van Groningen of bepaalde straten in de 
binnenstad d 
Rossee buurt 
Overigee plekken 14 
Totaall 100 

Tabell  10.8 Percentage ouders dat de zoon of dochter verbiedt op bepaalde plaatsen buiten de eigen 
buurt,, in het centrum van Groningen, te komen naar soort plaats (N=190)250 

Soortt 'verboden' plaatsen Percentage ouders 
Binnenstadd Groningen 

Begroeidee plaatsen als bossen en parken 7* 
Afgelegenn plaatsen 8 
Kroegenn en discotheken algemeen 63 
-waarvann kroegen en/of discotheken 9 
-waarvann coffeeshops 9 
-waarvann binnenstad van Groningen of bepaalde straten in de 45 
binnenstad d 
Rossee buurt 22 
Overigee plekken 1 
Totaall 100 

Eenn zelfde opstelling blijkt ten aanzien van het centrum van Roden, waar zich een aantal 
uitgaansgelegenhedenn bevindt. Jongeren zelf zijn vaak veel beter in staat de verschillen 
tussenn de cafés te benoemen. Zij beschikken over meer gedetailleerde informatie dan hun 

2499 Meerdere plaatsen per respondent mogelijk. Cijfers zijn gebaseerd op de eerste fase. In deze fase is een 
verwaarloosbaarr aantal ouders woonachtig in de binnenstad van Groningen. 
2500 Meerdere plaatsen per respondent mogelijk. 
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ouders.. Op basis hiervan brengen zij onderscheid aan in 'onveilige' en 'veilige' plaatsen (zie 

hoofdstukk 8)251. 

Dezee schaalkwestie is ook op een andere manier te herleiden uit de verhalen van 

ouders.. In hoofdstuk 8 zagen we dat een territoriale strategie om onveiligheid(sgevoelens) 

inn de eigen buurt het hoofd te bieden, bestaat uit begrenzing van de eigen buurt tot de 

eigenn straat. Door de buurt terug te brengen tot een lager schaalniveau, kunnen ouders de 

lokalee omgeving als een veilige plaats voor de kinderen accepteren. Aangrenzende straten 

dienenn echter vermeden te worden. 

REGULATIEE MET GEBRUIK VAN HULPMIDDELEN 

Hett geven van geld of niet geven van geld worden ingezet als beschermings- en 
begrenzingsstrategie.. Opnieuw zijn deze maatregelen het duidelijkst zichtbaar in het geval 
vann uitgaan en uitgaansplaatsen. Een deel van de ouders is zich zeer bewust van de 
betekeniss van geld in relatie tot veiligheid en risico. Verschillende innovatieve strategieën 
omm risico's tijdens het uitgaan te verkleinen zijn de revue gepasseerd. 

Hett rondlopen met (steek)wapens wordt door weinig ouders aangedragen als 
beschermingsmaatregel.. Het bij zich hebben van middelen zoals haarlak, deodorant, maar 
ookk peperspray worden daarentegen wel door met name moeders genoemd als (mogelijk) 
beschermingsmaatregell  voor hun dochters. Deze middelen zijn in de verhalen met name 
gekoppeldd aan uitgaan in de avonduren in uitgaansgebieden. Toch wordt de inzet van deze 
middelenn ook overwogen op andere terreinen, bijvoorbeeld op de route naar de club in de 
avonduren. . 

Tenn slotte heeft de mobiele telefoon, zoals ook in hoofdstuk 9 is beschreven, een 
functiee als regulatiemiddel. Terwijl ouders aangeven dat een mobiele telefoon hun 
kinderenn zonodig in staat stelt hen onmiddellijk te bellen, vergroot de mobiele telefoon 
tegelijkertijdd de controle van ouders op het tijdruimtelijk handelen van jongeren. Deze 
strategiee wordt relatief vaak genoemd in relatie tot activiteiten in de openbare ruimte, 
zoalss winkelen, het afleggen van 'gevaarlijke' routes en uitgaan. Deze mogelijkheid tot 
controlee vermindert volgens de ouders het gevoel van bezorgdheid. Tegelijk draagt de 
mobielee telefoon bij aan de vergroting van de ruimtelijke bewegingsvrijheid van jongeren. 
Mett telefoon is de zoon of dochter competent om de veiligheid in de openbare ruimte 
'zelfstandig'' te garanderen. 

LICHAMELIJKEE REGULATIE 

Regulatiee die verbonden is met lichamelijk kenmerken van de kinderen vormt niet een 
centraall  punt in het onderzoek. Niettemin is het door verschillende ouders in relatie tot de 
creatiee van een veilig sociaalruimtelijk netwerk voor hun kinderen genoemd. De strategie 
iss sterk gekoppeld aan het publieke domein, 'de straat' en 'de disco'. Voorts richt de 
strategiee zich op activiteiten in de avond. Enerzijds dragen het uitstralen van zekerheid en 
eenn 'volwassen' sterk lichaam bij aan de besluitvorming over vrijetijdsbesteding. Anderzijds 
iss een deugdzame uitstraling en houding een factor bij het stellen van grenzen aan en het 

Overigenss is in dit onderscheid dat jongeren aanbrengen eveneens de informatie die zij via hun ouders 
krijgenn opgenomen. De ideeën van ouders worden op deze manier gereproduceerd in het handelen van 
jongeren. . 
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beschermenn van het tijdruimtelijk handelen. Dit betreft, zoals eveneens in hoofdstuk 8 en 9 

beschrevenn is, een aantal meiden. Opvallend hierbinnen is de groep gezinnen die grofweg 

gekarakteriseerdd wordt door een lagere sociaal-economische status en een bevelsgerichte 

opvoedingsstijl. . 

10.3.11 Territorial e regulatie : verschille n naar gender , sociaal-economisch e statu s en woonmllie u 
Nett als de geografie van onveiligheid, is de geografie van regulatie gender- en 

klassenspecifïek.. Deze verschillen zijn zichtbaar in de sociaalruimtelijke netwerkprofielen. 

Ruimtelijkee restricties worden vaker opgelegd aan meiden dan aan jongens. Terwijl voor 

veertigg procent van de dochters geldt dat er plekken in de eigen buurt zijn waar de ouders 

lieverr hebben dat ze niet komen, geldt dit voor dertig procent van de jongens (zie bijlage 

VIII) 252.. Zeventig procent van de ouders geeft aan dat er plekken buiten de eigen buurt zijn 

waarr ze liever niet willen dat hun dochter komt. In het geval van een zoon gaat het om 

zestigg procent van de ouders dat aangeeft dat er plekken buiten de eigen buurt zijn waar ze 

lieverr hebben dat hun zoon niet komt. 

Daarnaastt blijken ouders, zoals in de voorgaande hoofdstukken is benadrukt, het 

tijdruimteUjkk handelen van meiden meer te beschermen. De route tussen huis en andere 

'stations'' leggen ze vaker af op de achterbank van de auto of onder andersoortige 

begeleidingg van ouders. Uit de gesprekken met jongeren en ouders blijk t dat meiden meer 

dann jongens vanuit een idee wat goed is voor hen beperkt worden in hun activiteiten op 

straatt en in de disco. 

Formeell  georganiseerde activiteiten en activiteiten thuis worden aangemoedigd. Deze 

genderspecifiekee beperking is duidelijk zichtbaar in het geval van de stappers, de 

ontevredenn uit-en-tiiuizers en de beschermden. Het zijn deze meiden die aangeven graag 

(vaker)) uit te gaan en samen met anderen op straat bij elkaar te komen dan van hun ouders 

mag.. In deze groepen is duidelijk zichtbaar dat ruimtelijke grenzen door jongeren betwist 

worden. . 

Di tt beeld, dat wijst op een hogere mate van regulatie van het ruimtegebruik van 

meidenn dan jongens, sluit aan bij een aantal andere onderzoeken naar de leefwereld van 

kinderenn (Karsten, 1995a; Thorne, 1993). Het lijk t echter niet in overeenstemming met 

dee eerdere beschrijving van meiden als meer verantwoordelijk en bekwaam om de eigen 

veiligheidd te waarborgen dan hun mannelijke leeftijdgenoten en met het onderzoek van 

Valentinee (1997a) dat wijst in de richting van minder seksegebonden opvoedingsstijlen. 

Well  zijn de cijfers in overeenstemming te brengen met de aard van de 

onveiligheidsgevoelens.. Hieruit blijk t dat de situatie minder tegenstrijdig is dan deze op het 

eerstee gezicht lijkt . De angst voor seksueel geweld, die eerder dochters betreft dan zonen, 

iss gerelateerd aan een veelheid van dagelijkse plaatsen en routes die enigszins afgelegen of 

begroeidd zijn. De angst voor geweld, die ook zonen betreft, is in de verhalen van ouders 

voorr een deel verbonden met specifieke locaties zoals uitgaansplekken, waar slechts een 

kleinee groep jongeren, de 'stappers' en 'uit-en-thuizers', regelmatig komt. Daarbij komt 

datt gevaarlijke verkeerssituaties meer benadrukt worden voor zonen dan dochters. Hoewel 

" 22 'Verboden plaatsen' in de eigen buurt voor 41% van de dochters en voor 31% van de zonen, N=178. 
'Verbodenn plaatsen' buiten de eigen buurt, zoals het centrum van Groningen voor 70% van de dochters en 
voorr 62% van de zonen, N=173. Dit verband is niet significant. N totaal=190. 
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hett verkeer bij uitstek een alledaagse ervaring betreft, komt hier tot uitdrukking dat 

dochterss door ouders als meer bekwaam en verantwoord worden afgeschilderd dan zonen 

opp deze leeftijd. In het algemeen zijn dochters op deze leeftijd actiever in het bevechten van 

dee grenzen: nieuwe plekken worden krachtiger afgedwongen dan door zonen. Met 

betrekkingg tot bepaalde meiden geldt dat de angst bij ouders aanwezig is dat verworven 

zelfstandigee bewegingsruimte doorslaat in totale vrijheid. Deze vrijheid kenmerkt zich door 

onbezonnenn gedrag en afwezigheid en door de afwezigheid van veiligheid. Klassenstructuur 

speeltt hier overigens een rol van betekenis, zoals in hoofdstuk 8 en 9 is aangetoond en ook 

hieronderr geconcludeerd wordt. 

Ookk klassenverschillen zijn zichtbaar in de regulatiestrategieën (zie bijlage VIII) . Hoe hoger 
hett opleidingsniveau van de ouders, des te vaker 'verboden' plaatsen benoemd worden253. 
Bovendienn bleek al in het vorige hoofdstuk dat 41 procent van de jongeren die een 
havo/vwo-opleidingg volgt en 12 procent van de jongeren die een vmbo-opleiding volgt, zelf 
inn de enquête aangeeft dat ze de laatste keer dat ze naar een feestje gingen gebracht en/of 
gehaaldd zijn met de auto. De vraag aan de ouders, of er in geval van feestjes en uitgaan 
gehaaldd en gebracht wordt, levert echter geen significante verschillen op naar sociaal-
economischee achtergrond. 

Doorr deze klassenspecifieke regulatie worden de sociaalruimtelijke netwerkprofielen 
gevormd.. Enerzijds is dit zichtbaar in het feit dat ouders van meiden gekenmerkt door 
lageree sociaal-economische achtergrond en wat een autoritair-autocratische opvoedingsstijl 
genoemdd zou kunnen worden eerder geneigd zijn het ruimtegebruik buitenshuis 
ongedifferentieerdd naar specifieke plekken te verbieden. De jongens krijgen daarentegen 
'alle'' vrijheid buitenshuis (zie hoofdstuk 8). Daarnaast zijn het de hoogopgeleide ouders die 
eenn onderhandelingsgerichte opvoedingsstijl bezigen waarmee ze het gedrag van hun 
dochterss reguleren. Deze meiden worden als geen andere groep beschermd in tijd en 
ruimte:: de beschermden. Over het algemeen onderscheiden de ouders gekenmerkt door 
eenn hogere sociaal-economische status meer specifieke plekken die onveilig voor de 
kinderenn - dochters en zonen — zijn. 

Tabell  10.9 Ouders die de kinderen verbieden op plaatsen in de buurtt en daarbuiten te komen naar 
woonmilieuu (N=190)254 

'Verboden'' plaatsen 

Inn de buurt 

Buitenn de buurt 

Wee e 
Ja a 
Totaal l 

Nee e 
Ja a 
Totaal l 

Woonmilieu u 

N N 
5 5 
5 5 

10 0 

1 1 
8 8 
9 9 

Stad d 
% % 

5ö ö 
50 0 

100 0 

11 1 
89 9 

100 0 

PI.. suburb 
NN % 

34 4 
86 6 

30 0 
56 6 
86 6 

ê l l 
40 0 

100 0 

35 5 
65 5 

100 0 

Platteland d 
NN % 

47 7 
22 2 
69 9 

22 2 
43 3 
65 5 

68 8 
32 2 

100 0 

34 4 
66 6 

100 0 

totaal l 
NN % 

iÓ44 63 
611 37 

1655 100 

533 33 
1077 67 
1600 100 

Watt betreft 'verboden' plekken buiten de eigen buurt geldt voor variabele 'opleidingsniveau ouder': 
Kendal'ss tau-c=. 161. Sign. = .032. Basisniveau/lbo/mavô 56%. Havo/vwo/mbo= 64%. Wo/hbo= 74%. 
N== 185 (N totaal = 190). Met betrekking tot de eigen buurt zijn geen significante verschillen in regulatie naar 
sociaal-economischee status te zien. 

Chi-kwadraat.. 'Buiten de buurt', zoals de binnenstad van Groningen. De respondenten in de stad zijn 
overwegendd gezinnen gekenmerkt door een hogere sociaal-economische status. Dit verklaart de verschillen in 
'verboden'' plaatsen tussen de woonmilieus. 
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Tenn aanzien van woonmilieuverschillen zijn ten slotte geen opvallende verschillen 

zichtbaar.. Het lijk t dat, alhoewel niet significant, ouders uit de stad vaker aangeven dat er 

'verbodenn plekken' in de eigen buurt en buiten de eigen buurt zijn, dan suburbane en 

ruralee ouders (zie tabel 10.9). De geënquêteerden woonachtig in de stad zijn, afgezien van 

hett feit dat het een zeer kleine groep betreft, echter tevens hoger opgeleid. Omdat het 

opleidingsniveau,, zo blijk t hierboven, in hoge mate het al dan niet benoemen van specifieke 

verbodenn plekken bepaalt, valt het woonmilieuverschil weg. Op het platteland geven 

ouders,, hoewel niet significant, minder vaak aan dat er 'verboden' plaatsen in de eigen 

buurtt zijn dan ouders in een suburbane omgeving. Dit beeld kan genuanceerd worden: het 

betreftt ouders van dochters en ouders met een hogere sociaal-economische status . 

10.44 Besluit 
Ouderss zijn bezorgd over de veiligheid en het ruimtegebruik van tieners. Zoals onderzoek 

naarr de bezorgdheid van ouders met jonge kinderen laat zien, acht ook een groep ouders 

hunn tieners niet capabel genoeg om zelfstandig hun veiligheid te garanderen. De 

bezorgdheidd van ouders verandert met de veranderingen die optreden in het 

sociaalruimtelijkk netwerk van jongeren die niet langer kind zijn. Nieuwe plaatsen 

betekenenn nieuwe risico's. 

Dee houding van ouders en het regulatieregime zijn complex en heterogeen, gender-, 

klasse-- en plaatsspecifïek en komen bovendien tot stand in wisselwerking met jongeren zelf 

(ziee hoofdstukken 6, 7, 8 en 9). Op deze manier is de 'macht' van ouders verweven met de 

sociaalruimtelijkee netwerkprofielen van hun zonen en dochters. Wat betreft de profielen 

enn de regulatie kan geconcludeerd worden dat regulatie vanwege bezorgdheid met name 

zichtbaarr is in het profiel van de beschermden en ontevreden uit-en-thuizers. De 

beschermdenn zijn meiden die het publieke domein met name ervaren in tussentijd en 

tussenruimte.. De bewegingsvrijheid van ontevreden uit-en-thuizers wordt duidelijk door 

ouderss begrensd. Dit tot groot ongenoegen van de meiden zelf wiens leefstijloriëntatie 

idealiterr getypeerd zou worden als stapper. 

Inn de bezorgdheid van ouders heeft 'plaats' een specifieke betekenis. Ouders ordenen 

ruimtee op talloze wijzen in veilige versus gevaarlijke plaatsen en routes voor hun kinderen. 

Zee brengen hiërarchie aan in de ruimtelijke schaal onder andere op basis van de verbeelding 

vann de jeugd in enerzijds 'de eigen' schatjes en anderzijds 'de andere' schurken. Deze 

territorialisatiee is een poging om de ruimtelijke complexiteit te vereenvoudigen en risico's 

tee reduceren. Grofweg refereren ouders in hun verhalen aan twee concepten van een 

veiligee ruimte voor de jeugd: 'van de straat' en 'het veilige huis'. Een kritische bespreking 

25SS Ouders (Ntotaal= 190) die hun dochters verbieden op plaatsen in de buurt te komen: 48% van de ouders in 
dee (plattelands) suburbane omgeving (N=21) en 33% van de ouders op het platteland (N=14). Hoger 
opgeleidee ouders (hbo/wo) (N totaal= 190) die hun kinderen verbieden op plaatsen in de buurt te komen: 45% 
vann de ouders in de (plattelands) suburbane omgeving (N=14) en 30% van de ouders op het platteland (N=8). 
Ziee Bijlage VIII . 
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laatt zien dat ouders en ook jongeren deze concepten in verschillende tijdruimtelijke 

settingss herdefiniëren of betwisten. 

Ookk de materiele kant van territorialisatie is blootgelegd. Ouders stellen grenzen aan 

hett sociaalruimtelijk netwerk van jongeren door bepaalde routes, plaatsen en gebieden te 

verbieden.. Hierbij refereren ze doorgaans aan het idee dat openbare ruimte en publiek 

domeinn onveilig zijn voor jongeren, mede door de aanwezigheid van andere jongeren: de 

schurken.. De ruimtelijke representatie 'van de straat' wordt op deze wijze 

gereproduceerd.. Tegelijkertijd echter stellen ouders zichzelf gerust door erop te wijzen dat 

dee eigen kinderen schatjes zijn die gevaarlijke situaties vermijden. Juist dit vertrouwen, dat 

ouderss in hun eigen kinderen hebben, stelt hen in staat jongeren meer vrijheid te geven om 

zelfstandigg de publieke ruimte te verkennen. Opvallend genoeg blijk t uit de verhalen van 

dee kinderen dat zij zo nu en dan bewust hun ouders onwetend houden wat betreft de 

gevarenn die zij tegenkomen om hen niet ongerust te maken en natuurlijk om hun 

zelfstandigee bewegingsvrijheid te beschermen. 
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