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11.. Ouders over 'de rurale idylle' 
enn 'de stad als jungle' 

11.11 Inleiding 
Ouderss beschouwen openbare ruimte grofweg als onveilige ruimte voor tieners en privé-

plaatsenn als veilig. Afgezien van deze openbaar-privé dichotomie is ook de stad-land 

dichotomiee een terugkerend item in de verhalen van ouders. De wijze waarop de 

verbeeldingg van het platteland en de stad als respectievelijk geïdealiseerde plaats en 

verdoemdee plaats om op te groeien in de verhalen van ouders geconstrueerd, 

gemobiliseerd,, maar tegelijkertijd in twijfel getrokken wordt, zal in dit hoofdstuk 

uitgedieptt worden. De verbeelding van het platteland als idyllische, veilige plaats voor 

jongerenn om op te groeien strookt op het eerste gezicht niet met deze bezorgdheid van 

ouderss over de veiligheid van hun kinderen in het publieke domein. Welke identiteiten 

makenn van het platteland een veilige openbare ruimte voor jongeren om op te groeien? 

Representerenn alle ouders jeugd op het platteland in termen van 'de rurale idylle' en 

schetsenn zij 'de stad als jungle' voor hun kinderen, of zijn er verschillen zichtbaar naar 

woonmilieu? ? 

Ditt is een vraag naar zogenaamde buurteffecten. Het gezin is op verschillende manieren 

verwevenn met de buurt. Aitken is van mening dat de buurt (of gemeenschap) 'can either 

servee to bolster rearing or conspire to compound family difficulties' (Aitken, 1994, p. 76, 

in:: Valentine, 1997d, p. 144; vgl. Aitken, 1998). Verschillende onderzoeken wijzen op de 

mogelijkee invloed van buurten en buurtnetwerken op sociale relaties en relaties tussen 



OUDERSS OVER DE 'RURALE IDYLLE' EN DE 'STAD ALS JUNGLE' 

menss en omgeving (zie bijv. Droogleever Fortuijn, 1993; 1999; Engelsdorp Gastelaars, 

1995;; Friedrichs et al., 2003; Musterd, 1996; 2002; Musterd & Goethals, 1999; Ostendorf 

ett al., 2001; Völker & Verhoeff, 1999; Wacquant, 1993; Wilson, 1987). De vraag naar 

eenn eigen invloed van de buurt — los van bijvoorbeeld de sociaal-economische status van 

huishoudenss - op het tijdruimtelijk handelen van actoren is niet eenvoudig te 

beantwoordenn en onderzoeksresultaten laten geen eenduidig beeld zien (Friedrichs et al., 

2003). . 

Hett zijn deze betekenis van de woonomgeving en achterliggende beelden van stad en land 

diee in deze paragraaf centraal staan. Meer specifiek wordt er gekeken naar de wijze waarop 

ouderss in verhalen over de veiligheid van hun kinderen het platteland, de stad, de 

plattelandssuburbb of buitenwijk als 'goede' of 'slechte' plaatsen om op te groeien 

construeren,, mobiliseren en betwisten en in hoeverre hierin verschillen zichtbaar zijn 

tussenn woonmilieus . Hier zal worden betoogd dat het idee van 'de stad als jungle' en van 

'dee rurale idylle' selectief wordt gereproduceerd. 

Verderr zal tot uitdrukking komen dat door de ontwikkeling van een mondiale 

netwerksamenlevingg de betekenis van en relaties tussen ouders, jongeren en plaats niet 

lokaall  begrensd zijn. De onveiligheidsgevoelens van ouders worden én lokaal én 

bovenlokaall  gevormd, ze omvatten een 'global sense of the local'. 

Dee wijze waarop ouders een veilige jeugd ruimtelijk construeren en daarbij leunen op 'de 
ruralee idylle' wordt in paragraaf 11.2 verkend. In paragraaf 11.3 wordt vervolgens 
beschrevenn welke betekenis van stad in de verhalen van ouders wordt gerepresenteerd en 
hoee deze verschilt naar woonmilieu. De suburbane omgeving als gezinsideaal wordt in 
paragraaff  11.4 uitgediept. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie waarin de 
uitkomstenn worden gerelateerd aan de sociaalruimtelijke netwerkprofielen van jongeren 
(par.. 11.5). 

11.22 Constructie, mobiliseringen betwisting van 'de rurale idylle' 
Zoalss in hoofdstuk 3 duidelijk werd, zijn: rust, ruimte, vredigheid, onbedorvenheid, 

natuurr en 'Gemeinschaft' de kernwoorden waarmee het platteland gekarakteriseerd wordt. 

Inn deze verbeelding vormt het platteland een vluchtplaats voor het stedelijk leven (Bonner, 

1997;; Heins, 2002; Jones, 2000; Philo, 1992; Valentine, 1997d; Williams, 1973). Deze 

ruralee idylle is bovendien verbonden met het gezinsleven en een idyllische kindertijd 

(Jones;; 2000). Volgens Ward (1990) bijvoorbeeld suggereren sommige romans dat "there 

iss something 'authentic' or 'organic' about rural childhood" (Ward, 1990, p. 19 in: 

Valentine,, 1997d, p. 138; vgl. Jones, 2000). 

Inn de interviews is een aantal elementen binnen 'de rurale idylle' te onderscheiden, die 

zowell  op sociale als op fysieke kenmerken van plaats betrekking hebben. Het platteland 

Dee ouders zijn aikomstig uit omgevingen die verschillen naar de mate waarin ze als stedelijk of ruraal 
bestempeldd zouden kunnen worden. Wanneer er verschillen optreden tussen ouders die verwijzen naar de 
woonomgevingg waar ze zelf wonen, zal hierop gewezen worden. Zie hoofdstuk 4 voor een uitgebreide 
beschrijvingg van de onderzoekslocaties. 
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biedtt ten eerste de mogelijkheid voor een onschuldige jeugdfase doordat er geen hoge 

concentratiee is van 'stedelijke' gevaren, zoals criminaliteit en drugsgebruik. De hechte 

plattelandsgemeenschapp zorgt er ten tweede voor dat opgroeien op het platteland 

plaatsvindtt in sociaal gecontroleerde tijd en ruimte. Ten derde is er op het platteland 

ruimtee aanwezig voor de bewegingsvrijheid van jongeren. 

Ditt beeld van het platteland en een plattelandsjeugd past niet geheel bij de bezorgdheid 

vann ouders voor de veiligheid van tieners in de openbare ruimte, zoals hiervoor besproken 

is.. Enerzijds zou het platteland een veilige idyllische omgeving moeten zijn voor jongeren 

omm op te groeien. Anderzijds liggen er op het platteland, net zoals in de openbare ruimte 

inn de stad, allerlei potentiële gevaren op de loer (denk aan verkeer, vreemden, 

'hangjongeren'' en dronken jeugd in lokale discotheken). Verder is het de vraag in hoeverre 

ouderss in het geval van tienerkinderen, in vergelijking met jonge kinderen — 'de rurale 

idyll ee construeren' en gebruiken in de dagelijkse praktijk. 

U . 2 . 11 Verbeeldin g van een Idyllisch e rural e Jeugd 
Eenn goede plaats om kinderen op te voeden, kan voor ouders een belangrijke overweging 
zijnn bij het maken van beslissingen over leefstijl en woningkeuzes (Reijndorp et al., 1998). 
Inn verschillende verhalen komt naar voren dat gezinsuitbreiding of het hebben van kinderen 
inderdaadd redenen vormen om naar een dorp te verhuizen. Een andere groep ouders 
woontt al langere tijd in de landelijke omgeving rond Leek. Voor hen vormt het krijgen van 
kinderenn geen reden in de woonmilieukeuze. Hetzelfde geldt voor de gezinnen uit Leek. 
Terwijll  een deel van de ouders uit de dorpen (en plattelandssuburb Leek) in de stad 
Groningenn werkt, is men wat betreft de vrije tijd ook als ouder nauwelijks gericht op de 
stad. . 

Overr het algemeen genomen is de als plattelandsouder redelijk tevreden over de 
woonomgevingg ook nu de kinderen ouder zijn. Achtenvijftig procent is gevraagd naar de 
tevredenheidd over de mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding voor de zoon of dochter in de 
buurt,, hierover tevreden. Vijftie n procent is een beetje tevreden, 14 procent is een beetje 
ontevredenn tot ontevreden en de rest zit hiertussen in. Deze cijfers komen overigens in 
grotee lijnen overeen met de andere woonmilieus. Men is hierover meer tevreden voor 
veertienjarigee dan voor vijftienjarige kinderen. Tweeënzestig procent van de ouders van 
veertienjarigenn geeft aan tevreden te zijn; 45 procent van de ouders van vijftienjarigen geeft 
aann tevreden te zijn257. 

Tabell  11.1 Oordeel van ouders over aspecten in de eigen buurt voor het kind (N=240)258 

Oordee ll  over de buur t wat betreft : 

Speelplekken/velde n n 
Aanwezighei dd van leeftijdgenote n 
Openbaa rr  vervoe r 
Aanwezighei dd sport - en hobbyclub s 
Ruimte ,, groenvoorzienin g 
Verkeersveilighei d d 
Aanwezighei dd van goed e schole n 
Overlas tt  van buurtbewoner s 

Slech t t 

N N 
37 7 
41 1 
22 2 
11 1 
6 6 
5 5 

12 2 
11 1 

% % 
16 6 
17 7 
9 9 
5 5 
3 3 
2 2 
5 5 
5 5 

N N 
35 5 
66 6 
22 2 
41 1 
21 1 
33 3 
25 5 
21 1 

Mati g g 

% % 
17 7 
28 8 

9 9 
18 8 
9 9 

14 4 
11 1 
9 9 

Redelijk k 
N N 

87 7 
83 3 
68 8 
61 1 
63 3 
98 8 
74 4 
46 6 

% % 
33 3 
35 5 
29 9 
26 6 
27 7 
42 2 
32 2 
20 0 

Goed d 

N N 
66 6 
45 5 

124 4 
120 0 
146 6 
100 0 
124 4 
151 1 

% % 
25 5 
19 9 
53 3 
52 2 
62 2 
42 2 
53 3 
66 6 

N N 
229 9 
235 5 
236 6 
233 3 
236 6 
236 6 
235 5 
229 9 

Totaa l l 

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

Kendall'ss tau-c=. 139. Sign..029. N missing= 14. N totaal=240. 
Airondingg op hele getallen. 
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Tabell  11.2 Oordeel van ouders over aspecten in de eigen buurt voor het kind naar woonmilieu 
(N=240) ) 
Oordeell over de buurt wat betreft: 
Speelplekken/veldenn voor mijn kind 

Woonmilieu u 
""5113 3 

PI.. suburb 
Platteland d 
Totaal l 
Stad d 
PI.. suburb 
Platteland d 
Totaal l 
Stad d 
PI.. suburb 
Platteland d 
Totaal l 
Stad d 
PI.. suburb 
Platteland d 
Totaal l 
Stad d 
PI.. suburb 
Platteland d 
Totaal l 
Stad d 
PI.. suburb 
Platteland d 
Totaal l 
Stad d 
PI.. suburb 
Platteland d 
Totaal l 
Stad d 
PI.. suburb 
Platteland d 
Totaal l 

NN Gemiddelde rangorde»8 

Aanwezigheidd van leeftijdgenoten* 

Openbaaa r vervoer* * * * * 

Aanwezigheidd sport- en hobbyclubs* 

Ruimte,, groenvoorziening* 

Verkeersveiligheid d 

Aanwezigheidd van goede scholen***** 

Overlastt van buurtbewoners** 

40 0 
90 0 
76 6 
206 6 
40 0 
94 4 
78 8 
212 2 
40 0 
94 4 
78 8 
212 2 
37 7 
94 4 
78 8 
209 9 
40 0 
94 4 
78 8 
212 2 
40 0 
94 4 
78 8 
212 2 
40 0 
94 4 
78 8 
212 2 
39 9 
89 9 
78 8 
206 6 

89,16 6 
107,56 6 
106,24 4 

87,80 0 
112,96 6 
108,30 0 

137,34 4 
110,61 1 
85,74 4 

85,86 6 
120,56 6 
95,33 3 

84,56 6 
113,26 6 
109,60 0 

96,01 1 
105,05 5 
113,63 3 

117,99 9 
120,95 5 
83,20 0 

86,78 8 
103,14 4 
112,27 7 

Kruskall Wallis Test * p>.05<.l; * * p<.05 >.01; * * * p< .01 >.005; * * * * pS.005>.001; * * * * * p<.001. 

Uitt verschillende gespreksitems blijk t inderdaad dat de tevredenheid met het toenemen 

vann de leeftijd is afgenomen. De enquêteresultaten die erop wijzen dat de helft van de 

ouderss een groter dorp zoals de plattelandssuburb Leek met meer voorzieningen een 

geschikteree woonomgeving voor hun tiener zou vinden zijn met deze ontevredenheid in 

verbandd te brengen (zie tabel 11.4) . 

Uitt tabel 11.1 blijk t dat ontevredenheid met de eigen buurt vooral toe te schrijven is 

aann de afwezigheid van openbaar vervoer en goede scholen. Verhuizen vanwege 

kindonvriendelijkee elementen in de woonomgeving overweegt echter bijna niemand. Van 

allee respondenten dus ook de respondenten die niet op het platteland wonen, heeft slechts 

vierr procent dit overwogen (N—190). De veiligheid in de woonomgeving wordt hoog 

gewaardeerdd door plattelandsouders. In vergelijking met ouders uit stedelijke en suburbane 

gebiedenn geven zij gemiddeld een hoger cijfer (zie tabel 11.3). Gemiddeld geeft men als 

ouderr een 7.8 aan de buurt wat betreft de veiligheid van het kind261. 

'Gemiddeldee rangorde' lage waarde betekent een relatief slecht oordeel en een hoge waarde betekent een 
relatieff  goed oordeel. 

Ditt komt overigens overeen met het beeld dat jongeren op het platteland zelf hebben van hun 
woonomgevingg en de wens om naar een groter dorp te verhuizen (zie ook par. 11.4.). 
2611 Standaard deviatie = 1.405. 
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Tabell  11.3 Cijfer buurt wat betreft de veiligheid voor het kind naar sekse, sociaal-economische 
statuss en woonmilieu (N=240)262 

veiligee buurt? 
Sekse*4 4 

Opleidingg kind** 

Opleidingsniveauu ouder***** 

Woonmilieu**** * 

Jongen n 
Meisje e 
Totaal l 
Vmbo o 
Havo/vwo o 
Totaal l 
Basisniveau/lbo// mavo 
Havo/vwo/mbo o 
Hbo/wo o 
Totaal l 
Stedelijkee omgeving 
PI.. suburbane omgeving 
Landelijkee omgeving 
Totaal l 

FT --

ió2 2 
122 2 
224 4 

87 7 
147 7 
234 4 

69 9 
75 5 
91 1 

235 5 
39 9 
94 4 
78 8 

211 1 

Gemiddeldee rangorde 
122.75 5 
103.93 3 

106.65 5 
123.92 2 

96.78 8 
117.29 9 
134.68 8 

87.90 0 
99.20 0 

123.24 4 

Mann-Whitneyy ('sekse' en 'opleiding kind') en Kruskal Wallis Test: * p>.05<.l; * * p<.05 >.01; * * * o< .01 >.005; * * * * 
p<.005>.001;; * * * * * p<.001. 

Tabell  11.4 Ideale woonplaats om op te groeien naar huidig woonmilieu (N=190)263 

Bestee plek om op te groeien volgens ouders: 

Dorp,, landelijke omgeving 

Groott dorp, suburbane omgeving 

Stad,, stedelijke omgeving 

Geenn voorkeur 

Totaal l 

N N 
%% binnen woonmilieu 
N N 
%% binnen woonmilieu 
N N 
%% binnen woonmilieu 
N N 
%% binnen woonmilieu 
N N 
%% binnen woonmilieu 

Woonmilieu u 
stad d 

--
--
--
--

5 5 
55,6 6 

4 4 
44,4 4 

9 9 
100 0 

pl.suburb b 

13 3 
16,5 5 

64 4 
81,0 0 

--
--

2 2 
2,5 5 
79 9 

100 0 

platteland d 
29 9 

46,0 0 
30 0 

47,6 6 
1 1 

1,6 6 
3 3 

4,8 8 
63 3 

100 0 

Totaal l 

42 2 
27,8 8 

94 4 
62,3 3 

6 6 
4,0 0 

9 9 
6,0 0 

151 1 
100 0 

Uitt de gesprekken met de plattelandsouders blijk t dat het landelijke gebied jongeren 

eenn meer overzichtelijke, bij een kind passende en onschuldige jeugd biedt dan de stad. Dit 

iss in overeenstemming met de resultaten van onderzoek uit Groot-Brittannië onder ouders 

vann kinderen tot 12 jaar (Jones, 2000; Valentine, 1997d). De plattelandsomgeving 

beschermtt jongeren tegen 'stedelijke gevaren' en de druk van leeftijdgenoten om mee te 

doenn aan pesten, drugsgebruik enzovoorts. In hun verhalen contrasteerden verschillende 

ouderss dit beeld met dat van 'streetwise' en 'volwassen' kinderen uit de stad van wie het 

levenn in hun ogen zich voornamelijk op straat afspeelt. De volgende citaten laten hier iets 
264 4 

vann zien : 
RlRl Oflfl O Haz&kamp: (...) de normen liggen hier anders, de controle. Het lijk t me veiliger om hier op 
tee groeien voor jongeren. In de stad heb je meer dingen waar ze sneller aan mee gaan doen. Hier is het wat 
rustiger.. Kijk alleen maar naar het drugsgebruik, daar heb je hier in het dorp geen last van. Maar in de stad 
zijnn veel gezinnen zoals wij die toch met die problemen komen te zitten. Daar denken wij nog niet aan. Ik 
zegg niet dat het nooit gebeurt, maar op dit moment hebben wij daar nog geen last van. Ik denk dat dat het 
voordeell  van een rustige omgeving is ten opzichte van een stad. (Vader, middenklasse, dorp). 

266 Mann-Whitney en Kruskal-Wallis testen vanwege positief scheve verdeling variabele. Hoe hoger de 
'gemiddeldee rangorde' hoe veiliger de buurt wordt gevonden voor het kind. N totaal—240. Gemiddeld cijfer 
veiligheidd buurt — 7.81. 
2éi2éi Buitenwijken van de gemeente Groningen, zoals De Wijert-Zuid, zijn gedefinieerd als 'stad'. Het grote 
aantall  ontbrekende waarden heeft enerzijds te maken met het feit dat N=10 'weet niet/geen mening' heeft 
geantwoord.. Dit antwoord is hier als 'missing' beschouwd. Anderzijds ontbreekt een groot aantal postcodes, 
waardoorr het niet mogelijk is alle respondenten in te delen naar woonmilieu. 
644 Valentine (1997d) schrijft dat dit gepolariseerde beeld van enerzijds rurale en anderzijds stedeÜjke kindertijd 

zichtbaarr is in Britse en Amerikaanse literatuur in de 18de, 19de en 20ste eeuw. 
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I:I:  Ja precies. Zijn er verder nog dingen waar u haar voor waarschuwt? U noemde het voorbeeld van drugs. 

R2-.R2-. Nou [drugs] dat lijk t mij ehm, ja tegenwoordig een heel probleem. Maar ik denk dat wij dan hier toch 
eenn beetje te klein wonen, dat ehm drugs misschien nog wel meevalt. (...). [ten opzichte van] Groningen 
bijvoorbeeld.. Ik denk dat wat dat betreft de kinderen misschien ook wel een paar jaar achterlopen. De 
kinderenn van Groningen die zijn daar allemaal veel meer ehm, op voorbereid. Op voorbereid? Maar ja daar 
gaatt het toch anders dan hier. Het is hier toch nog een beetje beschermd. (Moeder van meisje, 
middenklasse,, dorp). 

R3:R3: Maar ik denk als je dat kind niks gunt, dan moet je het in een glazen kastje zetten en met een stoel 
ervoorr gaan zitten. Je moet ze een klein beetje leren om zelfstandig in de maatschappij te staan. En we 
wonenn hier nog op het platteland, dus ze maken hier nog heel weinig mee in vergelijking met.. .We hebben 
eenn kennis in Amsterdam en als je daar dan komt, dan heb je zoiets van Oh jee. Nee, dan hier hebben we 
nogg niks meegemaakt. 

ƒ:: Wat vindt u nou de beste leefomgeving of de beste omgeving voor een uw dochter om op te groeien? 

R3:R3: Voor mezelf zeg ik iaat haar maar op het platteland wonen' in plaats van in de stad. Maar je bent ook 
opp het platteland opgegroeid, dus dat is voor mij het bekendste. Als je in de stad bent, dan vind je de stad 
misschienn verstandiger, maar dan ben je ook gauwer geneigd om mee te gaan, volgens mij. Dat leeft meer 
opp straat ook dan hier. Hier kan je in de tuin en een bloemstukje maken en wat andere dingen doen. Dus 
daarr kan ze zich ook in uitleven, als ze dat wil . (Moeder van meisje, lagere sociale klasse, dorp). 

Dee enquêteresultaten ondersteunen dit beeld. Jongeren worden volgens de ouders die 

opp het platteland wonen significant minder vaak lastig gevallen door én vreemden én 

leeftijdgenoten,, dan hun leeftijdgenoten in stedelijke en ook plattelandssuburbane 

gebieden.. Van de ouders die in een landelijke omgeving wonen geeft 62 procent aan dat 

hunn zoon of dochter in het afgelopen jaar niet is gepest door leeftijdgenoten en 90 procent 

geeftt aan dat het kind niet is lastig gevallen door een vreemde man of vrouw. Voor de 

plattelandssuburbanee omgeving betreft dit respectievelijk 50 en 83 procent en voor de 

stedelijkee omgeving betreft dit respectievelijk 32 en 65 procent (zie bijlage VII) . 

Inn een aantal verhalen, zoals in het laatste citaat, wordt tevens een andere constructie 

vann 'de rurale idylle' gemobiliseerd: de gezonde natuur en de ruimte die voor jongeren 

voorhandenn is voor informele activiteiten. Dit verwijst naar het wetenschappelijk 

onderzoek,, dat aangeeft dat jonge kinderen, maar ook tieners, 'natuurlijke' flexibele 

omgevingenn als braakliggend terrein en open ruimten waar ze hun eigen activiteiten en 

plaatsenn kunnen creëren, prefereren boven door volwassenen ontworpen formele 

speelplaatsenn (Ward, 1988 in: Valentine & McKendrick, 1997; vgl. Lynch, 1977; 

Matthewss et al. 1998; Percy-Smith, 1998; Valentine, 1997d)26S. 

Tenn slotte verwijzen plattelandsouders naar het 'community'-idee. De gemeenschap 

speeltt een rol in de manier waarop ouders voor hun kinderen een veilige omgeving 

creëren.. Het begrip 'Gemeinschaft' reflecteert de sociale relaties in de dorpen die een 

aantall  ouders beschrijven. Valentine (1997d, p. 144) maakt in een artikel over percepties 

vann ouders over de veiligheid van hun kinderen en 'de rurale idylle' gebruik van een 

definitiee van Harper (1998, p. 62) om deze sociale relaties in een dorp te beschrijven: 

"closee human relationships developed through a common habitat, and sharing co-operation 

andd co-ordinate action for a common good". 

Eenn aantal ouders uit de plattelandsdorpen (en uit Leek) vertelt dat het idee dat men 

elkaarr in het dorp kent — en in het geval van Leek dat men in elk geval de buren kent — een 

655 Kong et al. (1999) laten zien dat jongeren in de stedelijke omgeving van Singapore weinig affiniteit en 
interessee hebben voor natuur. 

336 6 



OUDERSS OVER DE 'RURALE IDYLLE' EN DE 'STAD ALS JUNGLE' 

veiligg gevoel geeft. Belangrijk daarbij is de ervaring van 'eyes on the streets'. Dit is in het 

hierbovenn geciteerde fragment uit het interview met Onno Hazenkamp reeds zichtbaar. Hij 

spreektt over de aanwezige normen en controle in de gemeenschap die het dorp tot een 

veiligee plaats voor jongeren maken en het dorp onderscheiden van een stedelijke 

leefomgeving.. Hetzelfde is zichtbaar in bijvoorbeeld het verhaal van Rita Smit: 

RltaRlta Smit: Ach, hier in de buurt is het natuurlijk heel anders dan als je Amsterdam hebt hè. Het kan 
natuurlijkk ook wel deze kant uitkomen. En ehm, Groningen zal ook nog wel weer anders wezen. Maar hier 
iss het toch nog vrij , iedereen denkt om iedereen. Tenminste dat merk ik ook aan die kameraden van 
Willemm [zoon] hoor. (...). 

/:: Dus hier heeft men nog een beetje oog voor elkaar? 

RitaRita Smit: Ja nou, ik zal ook zeggen. Onze kinderen zijn ook heel sociaal wat dat betreft. De oudste van ons 
diee was zaterdag weer naar de Kruisweg geweest. Nou en er was iemand dronken, een kameraad van hem, 
nouu die brengt die even naar huis. Zo. Én zo zou hij ook een keer thuisgebracht worden. Hè, ik bedoel. Zo 
gaatt het wel een beetje. En ik denk als je midden in de grotere steden woont, dat het misschien wat meer 
ehm,, nou ja een beetje vervreemder is. 

(...).. Van de zomer was ik dan ehm, veel weg, dat toch de buren denken van 'oh er gaat een auto heen, 
ehm,, ze bennen er niet wat moet die. Even kijken.' Gewoon zonder dat je dat zegt, toch een beetje sociale 
controle.. En ehm, ook vooral omdat ik nu alleen ben, is het ook wel weer een beetje een veilig gevoel. Ja, 
ikk hoef ook maar te bellen, ik bedoel, en de buurmannen die staan hier wel. Als je in Rotterdam woont, 
weett je geeneens wie je buren zijn eigenlijk. (...). We kunnen ook altijd bij elkaar terecht ehm. Maar ik 
bedoell  we komen niet op visite. Maar als er wat is, ik bedoel nadat mijn pa is overleden, nou dan staat ze 
[buurvrouw]]  hier direct. Meehelpen, zorgen voor de kleren, voor de kinderen en ehm, gauw even koken. 
(Moederr van meisje, middenklasse, dorp). 

Ookk een aantal ouders dat in de stad woont heeft dit idyllische beeld van veilig wonen op 

hett platteland. Rust, ruimte en natuur enerzijds en veiligheid anderzijds, vormen de twee 

ingrediëntenn van 'de rurale idylle' die zichtbaar zijn in de verhalen. Naar rust, ruimte en 

natuurr wordt voornamelijk gewezen waar het dochters betreft die het verzorgen en 

berijdenn van paarden als hobby hebben en de wens koesteren een eigen paard bij huis te 

hebben.. Aan de hechte gemeenschap wordt door de ouders uit de stad niet of nauwelijks 

gerefereerd.. Wel wordt de plattelandsgemeenschap door een aantal ouders kort neergezet 

alss benauwend en gesloten. Als veilige plek voor haar dochter om op te groeien gaat de 

voorkeurr van Cindy Niemeijer bijvoorbeeld uit naar het platteland: 

ClndyClndy NlOïïtBljBf:  Ehm, dan heb ik toch. Ja, dan gaat mijn voorkeur wel uit naar het platteland. Ja. 

/:: Kunt u aangeven waarom? 

CindyCindy Niemeijer: Ehm, omdat je hier gewoon veel meer maffe mensen ziet lopen. Het is, het is, af en toe is 
hett gewoon niet te geloven hoor. Zondag reed ik hier door de stad en ehm, het was gewoon overdag. En 
eerstt zagen we, om een uur of drie 's middags, we reden in de auto, een man. Nou daar liep dus een man, 
tweee stappen voor uit, drie stappen achteruit. Twee stappen vooruit, drie stappen achteruit [gelach], en we 
stondenn bij het stoplicht echt zo van 'nou', die was echt helemaal van de wereld. Toen reden we verder, 
toenn zagen we er een, die kwam heel hard aanlopen. Die keek als een idioot om zich heen, en die liep weer 
verder,, keek weer, had een fiets in z'n hand. Liet die fiets keihard op de grond vallen, keek weer om zich 
heen.. Nou dat was ook dat we dachten van 'nou die is ook maf. Toen zagen we, en echt allemaal vanaf 
ehm,, vanaf de brug zeg maar, hè dit rondje. Toen zagen we nog een vent die zo raar deed. Ik zeg van 'nou 
volgenss mij lopen hier allemaal gekken in de buurt'. Het is echt niet te geloven. Nou dat heb je daar [op het 
platteland]]  gewoon niet. Dat zie je in ieder geval dan niet. Waar wij dan zaten dat was echt ehm ja heel 
rustigg en toch veel bos erbij en water erbij. Maar, nee, ik had daar ehm. Daar had ik ook deuren open 's 
nachts.. Hier niet. Ik heb hier echt dat rolluik ervoor. Niet alleen ehm, ja, toch wel voor inbraak. Ik denk 
vann ehm 'ze moeten niet te dichtbij komen'. (Moeder van Merel, middenklasse, Binnenstad). 

Dee meerderheid van de ouders uit de stad contrasteert het idyllische beeld onmiddellijk 

mett de ongemakken en gevaren die gepaard gaan met opgroeien op het platteland. 'De 
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ruralee idylle' wordt op deze wijze gecontrasteerd met andere representaties van het 

platteland.. Niet alleen ouders uit de stedelijke woonomgevingen, de buitenwijk De Wijert-

Zuidd en de plattelandssuburb Leek, maar ook ouders uit de dorpen beschrijven gevaren op 

hett platteland. Dit gebeurt ondanks het feit dat ze in de beschrijving van de ervaring van 

hunn kinderen beelden gebruiken van een idyllische jeugd op het platteland. 

11.2.22 De ongemakke n van het plattelan d 
Ouderss uit de stad hebben oog voor de keerzijde van 'de rurale idylle'. Leven op het 

plattelandd belemmert volgens hen eerder de zelfstandige bewegingsvrijheid van jongeren 

dann dat het deze vergroot. Leven op het platteland betekent volgens deze ouders (tevens) 

eenn belasting voor het kind en voor henzelf als ouders. Een veilige vrije tijd wordt 

gekenmerktt door organisatie, lange reistijden en een actieve rol van ouders hierin. 

RlRl Hlltjs SchOOnbesk: Ik ben zelf in een dorp opgegroeid. En in je vroege jeugd is dat machtig. We 
zatenn vlak bij een bos. Maar op het moment dat je, groep 8 van de basisschool, of dat was toen, zesde klas 
lageree school, dan kom je in de directe beperkingen terecht. In je zelfstandigheid. Dat heb ik zelf altijd heel 
directt zo ervaren. Altij d halen en brengen. Nog sterker met groepen [samen fietsen]. Want ze mogen ook 
hierr niet alleen naar huis, maar dat is op het platteland veel en veel sterker. (...). Wij willen er niet naar 
toe,, omdat ik denk van, in termen van onveiligheid, zie ik niet zoveel verschil. En, zij wil er helemaal niet 
heen.. Zij zegt tegen ons 'absoluut niet!'. Ik weet niet hoor. De ene situatie zal onveiliger zijn dan de 
andere,, maar volgens mij is daar een redelijke balans in. Dat heft elkaar wel op. Als je ook ziet bijvoorbeeld 
van,, ehm. In de stad kunnen er natuurlijk veel ongelukken gebeuren in het verkeer. Maar als je ziet op die 
buitenwegen,, zonder straatverlichting, daar zie je ook de meest verschrikkelijke ongelukken met scholieren 
diee fietsen. Ik weet dat niet. {...).(Moeder van meisje, hogere sociaal-economische klasse, Binnenstad). 

R2:R2: En nu mogen we van mijn man zijn werk ook buiten de gemeentegrens wonen, maar nu hebben we de 
kinderenn op deze leeftijd... Je kunt ze nu eigenlijk niet meer verplaatsen, want als we weg gaan dan gaan 
wee buiten de stad wonen. En, om die kinderen dan buiten de stad te laten wonen en heel veel op en neer te 
latenn reizen? Met alle gevolgen van dien. Ook met uitgaan. Over een paar jaar kunnen ze wel alleen op de 
fietss naar huis en dan is het nog geen vijf minuten fietsen. Anders moeten ze met de bus. (...). Ze wil dan 
eenn paard en het klinkt altijd meer idyllisch dan het is, maar ik denk dat die kinderen zich dat niet 
realiseren,, hoe en wat en wat nou echt de voor- en de nadelen zijn. (Moeder, lagere klasse, Oosterpark). 

Evenalss in hoofdstuk 7 is betoogd, neemt de leeftijd van de kinderen hierbinnen een 

bijzonderee plaats in. Tieners gaan in vergelijking met jongere kinderen vaker naar een 

schooll  die niet in de buurt van de woning gesitueerd is. Hiermee samenhangend wordt 

bovendienn van tieners een grotere zelfstandigheid wat betreft tijdruimtelijk handelen 

verwacht.. De ruimtelijke omgeving maakt dat ouders vanwege de nodige organisatie en te 

overbruggenn afstanden over het algemeen deze zelfstandigheid als zwaar voor jongeren 

bestempelen. . 

Dezee ongemakken spreken niet alleen uit de verhalen van ouders als ze de eigen stedelijke 

woonomgevingg contrasteren met een landelijke woonomgeving. Zeker ouders uit de 

dorpenn spreken over hindernissen in de dagelijkse praktijk. Het is bijvoorbeeld in de 

tienerleeftijdd dat deze ouders - mede met het oog op veilige vrijetijdsbesteding — in 

vergelijkingg met ouders uit de stad vaker een actieve rol spelen, bijvoorbeeld als 

chauffeurs,, in het vrijetijdsleven van de kinderen (zie hoofdstuk 5). 

Dee afstand naar en de verspreide ligging van school, woningen van leeftijdgenoten, 

uitgaansgelegenhedenn en vrijetijdsclubs, maken het opgroeien op het platteland minder 

zorgelooss dan de verbeelding van 'de rurale idylle' doet vermoeden. "Ja, daar was helemaal 

niks.niks. Daar leefden de jongeren buiten op straat." Met deze woorden typeert Chris Beukema, de 
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moederr van Naomi, het dorp waar ze zeven jaar hebben gewoond voordat ze naar Leek 

verhuisden.. Bovendien blijk t uit haar verhaal dat de ongemakken samenhangen met de 

bezorgdheidd over de veiligheid van haar dochter en de bescherming van haar tijdruimtelijk 

handelen. . 

/:: Dus als ze zeg maar [na schooltijd] niet belt en toch wegblijft, dan hoeft ze dat ook niet perse te zeggen? 

ChflSChflS B&Ukema. Nou, liever wel natuurlijk. Maar dan maak ik me niet zo'n zorgen dan dat ze 's avonds 
wegg ehm, lang weg zou blijven, als het al donker is. Kijk ik bleef vroeger na school, buiten school, ook wel 
eenss bij vriendinnetjes. En dan wist mijn moeder ook niet waar ik was. Dan kon ik mij ook nooit 
voorstellenn dat zij zich daar zorgen over maakte. Maar ehm, ja, in mijn gevoel is zij altijd aanwezig. Als je 
gewoonn zou kunnen zeggen 'wat je ook doet op een middag, gewoon uit school eerst thuis en dan mag je 
weg'' [woorden tegen dochter]. Maar in dit geval, zij zit niet in Leek op school, dan kan ze natuurlijk niet 
eerstt even naar huis gaan om te zeggen 'ik blijf nog even'. (,..). Nou, ze is nu iets rustiger. Maar er zijn 
tijdenn geweest dat ehm, nou dan sliep er weer twee weken achter elkaar hier iemand. Of zij ging daar weer 
heen.. Soms dacht ik wel eens van 'goh kind nou is het wel een keer genoeg'. Ja want je moet steeds 
brengenn en halen, hè. En soms dan ehm, ja, dan vind ik dat eigenlijk wel te veel gevraagd. Als dat zo vaak 
gebeurt.. Dan zeg ik van 'nou, nou even niet'. Er rijden ook geen bussen. Dus ze moet alles, of op de fiets, 
off  ze moet gebracht en gehaald. Dus daar hebben wij niet, ook niet altijd zin in. (...) Als er een bus zou 
rijdenn dan zou ik er lang niet zoveel problemen mee hebben als nu. Want dat is gewoon veiliger natuurlijk 
inn de bus. (Moeder van Naomi, lagere sociaal-economische status, Leek). 

11.2.33 Onveilighei d als glokaa l verschijnse l 
Hett beeld van de mondiale netwerksamenleving is zichtbaar in de verhalen van de 

plattelandsouderss over de bezorgdheid over de veiligheid van hun zoons en dochters. 

Verschillendee ouders verwijzen naar moorden op jeugdige personen in de regio, in het land 

enn een enkele keer in het buitenland. Door te verwijzen naar 'zinloos geweld' dat zich op 

eenn grote afstand van de woning afspeelt, verklaren ze hun angsten en de daaruit 

voortvloeiendee ruimtelijke restricties die ze hun kinderen opleggen. Hier wordt de rol van 

dee media in de lokale verspreiding van bovenlokale, nationale of zelfs mondiale berichten — 

'terrorr talk' (Katz, 1995) — zichtbaar. Het nationale of zelfs mondiale discours wat betreft 

risico'srisico's en 'zinloos' geweld kent lokaal zijn uitwerking. Iedere jongere kan overal 

betrokkenn raken bij geweld is de teneur. Uit het antwoord dat ouders geven op de 

openingsvraagg valt af te leiden dat ze refereren aan een abstracter gevoel van bezorgdheid 

off  risicobewustzijn. 

Dee moord op Marianne Vaatstra in het voorjaar van 1999 laat zien dat een 

gewelddadigee gebeurtenis ook in een rurale omgeving kan plaatsvinden en niet 

voorbehoudenn is aan stedelijke leefomgevingen. Dit is een van de verhalen — mede omdat 

hett incident niet zover van de eigen woonplaats plaatsvond — waar ouders aan refereerden 

terr verklaring en legitimatie van hun angsten en regulatiestrategieën. 

Figuu rr  U . 1 Berichtgeving rond de moord op Marianne Vaatstra en 'de rurale idylle' 
Mariannee Vaatstra wordt op 10 augustus 1982 geboren en groeit op (...) op het beschermde Friese platteland. 
Inn de nacht van 30 april op 1 mei 1999 verlaat Marianne Vaatstra, dan 16 jaar, discotheek Paradïso in Kollum. Samen 
mett twee jongens, waarvan er één haar vriendje is. Het trio vertrekt op twee fietsen. Bij het treinstation in Buitenpost 
wordtt een derde fiets gestolen. Marianne en de jongens fietsen daarna nog een klein stukje samen op, maar ter hoogte 
vann de sportvelden in Buitenpost, gaan ze uit elkaar en Marianne fietst alleen verder, in de richting van haar woonplaats 
Zwaagwesteinde.. Zo'n zes kilometer verderop. Maar echt ver komt Marianne niet. In Veenklooster, in de buurt van 
Buitenpost,, wordt ze van haar flets af getrokken. In een uithoek van het weiland dat langs het fietspad ligt, wordt 
Mariannee op gruwelijke wijze verkracht gewurgd met haar eigen BH en wordt haar keel doorgesneden. 
(http://www.peterrdevries.nl/teksVdossiers2dossier.html,, cursivering door mijzelf aangebracht). 
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'Time-spacee compression' heeft er volgens de ouders toe geleid dat 'stedelijke gevaren' 

zoalss het gevaar van 'junkies', geweld en criminaliteit zich uitstrekken tot in de 

plattelandsdorpen. . 

I;I;  Zijn er verder nog onveilige plekken hier in de omgeving of in de buurt? 

R:R: Nou, nee. Dat is het voordeel van het platteland. Dat vind ik nog steeds. Maar er kan overal wat 
gebeuren.. (...) Ja, op nog geen tien minuten fietsen hier in het dorp is discotheek Pruim, een bekende 
discotheek.. En daar gebeurt ook van alles hoor, net zoals je het in Groningen hebt, heb je het hier. De 
drugss dat heb je hier ook. (Moeder, lagere sociale klasse, dorp). 

Tegelijkertijdd worden de bezorgdheid beïnvloed door processen van schaalvergroting 

diee ervoor zorgen dat er niet of nauwelijks politie in de directe omgeving aanwezig is (vgl. 

Valentine,, 1997d): 

R;; Dan kun je wel zeggen dat veiligheid op straat., .met de kretologie van meer blauw op straat, maar je 
kuntt het hier helemaal vergeten. Want met zo'n basiseenheid die wij hier hebben, die hebben zo'n groot 
verzorgingsgebiedd dat als er zich iets voordoet en ze zouden daarbij de politie nodig moeten hebben, dan 
zijnn ze niet gauw ter plekke. Dan moet er of assistentie komen uit de stad Groningen of wat dan ook. 
(Vader,, middenklasse, Leek). 

Hett platteland kent echter ook haar eigen lokale gevaren: de stille, afgelegen, "duistere" 

enn "kale" wegen. Hier wordt volgens de ouders vaak hard gereden en bovendien soms 

onderr invloed van alcohol. Verkeersonveiligheid wordt in de literatuur over beperkte en 

gevaarlijkee speelruimte voor kinderen (Hulman et al., 1990; Van der Spek & Noyon, 1995; 

Wiggerss et al., 1996) meer geassocieerd met de stad dan het land. Het oordeel over de 

verkeersonveiligheidd in de buurt laat ook in de enquête wel enige echter geen significante 

verschillenn zien tussen woonmilieus (zie tabel 11.2). 

Niett alleen is verkeersonveiligheid verbonden met deze afgelegen of begroeide wegen, 

ookk de angst voor geweld van vreemden wordt met deze plaatsen en routes in verband 

gebracht.. Verder kunnen in relatie met de plattelandswegen of fietspaden groepen 

pestendee jongeren, die fietsend van en naar school andere kinderen (soms hun eigen zoon 

off  dochter) angst inboezemen, als bron van zorgen aangewezen worden. Dit alles maakt dat 

hett tijdruimtelijk handelen van jongeren gereguleerd wordt in relatie tot de route, 's 

Avondss mag men vaak niet alleen fietsen. En ook overdag wordt fietsen in groepen 

gestimuleerd.. Ouders zijn betrokken bij het vrijetijdsleven van jongeren door brengen en 

halen.. Bovendien treft men als ouders — in overleg met jongeren zelf — regelingen over 

halenn en brengen en tijden van thuiskomen na feest of discobezoeken van de kinderen. 

Dee discotheken in de omgeving van de dorpen spelen een belangrijke rol in de 

bezorgdheidd van ouders over de veiligheid van hun kinderen. Niet alleen worden deze 

discothekenn over het algemeen genomen door ouders als gevaarlijk voor hun kinderen 

beschouwd,, ze hebben ook nog een andere invloed op het dorpsleven, 's Nachts in het 

weekendd is het rond en op de routes naar de discotheek niet veilig, vertellen de ouders. Dit 

speeltt vooral op het tijdstip dat de discotheken sluiten en allerlei dronken mensen op straat 

staann en eventueel in auto's stappen. Dorpen hebben te kampen met zogenaamd 

discovandalisme. . 

Ditt kent zijn uitwerking op het tijdruimtelijk handelen van jongeren. Jongeren die naar 

eenn van de discotheken gaan, worden gebracht en gehaald, dienen een taxi te nemen, zijn 

verplichtt in groepjes naar huis te fietsen en de discotheek voor sluitingstijd te verlaten om 
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dee drukte te vermijden. Ook deze vormen van geweld worden eerder geassocieerd met het 

stedelijkk gebied dan met de geïdealiseerde representaties van het platteland als idyllische 

gemeenschap. . 

Hett gemeenschapsidee kan ten slotte naast positieve idyllische connotaties negatieve 

connotatiess hebben. Een waardering voor de hechte, sociale relaties die 

veiligheidsgevoelenss creëren in de plattelandsgemeenschap kan gepaard gaan met een 

gevoell  van beklemming: 

RftBRftB Smit: Maar van de andere kant is het natuurlijk ook wel eens zo, er wordt wel eens over je gepraat. 
Enn de een heeft dit en die heeft dat en, dat ik denk van 'ach, laat maar even kletsen allemaal'. En daar hou 
ikk helemaal niet van. Ik ben ook geen ehm kofïïedrinkster, dat ik naar de buurvrouw ga koffiedrinken ofzo. 
Wee komen wel bij mekaar, maar ik bedoel ik ga er niet elke morgen zitten koffiedrinken en dan al die 
lulverhalenn aanhoren. 

Ditt beklemmende gevoel heeft zo nu en dan ook direct betrekking op het gezinsleven, zoals 

inn hoofdstuk 6 is beargumenteerd. Ouders hebben zo nu en dan het gevoel dat de deur van 

hett huis te open staat voor vrienden van hun kinderen, waardoor ze zeggenschap over de 

'eigen'' familietijd en het 'eigen' territorium verliezen. Omdat, zoals in hoofdstuk 6 is 

beschreven,, 'tijd thuis' door ouders wordt aangemoedigd, levert dit tegenstrijdige 

gevoelenss op. 

Inn een meer extreme variant kan men, waar men zich als 'insider' veilig voelt in een 

plattelandsgemeenschap,, als 'outsider' juist onveiligheid ervaren 66. Chris Beukema, de 

moederr van Naomi, vertelt hoe het proces van 'othering' door de gemeenschap een 

onveiligee uitwerking kan hebben. Omdat haar dochter geruime tijd gepest werd door 

leeftijdgenotenn uit het dorp is het gezin uiteindelijk uit het dorp vertrokken: 

ChrisChris BftUkemS: En daar, dat is een half Gronings half Fries dorpje. Mensen wonen daar al hun hele 
leven.. Hele families blijven daar wonen. De dochter gaat trouwen en die neemt ook een huis in dat dorp. 
Duss dat blijf t ook zo. En als je dan als stadjer 6 zeg maar daar tussenkomt. Dan is het heel moeilijk om, ja 
diee mensen zijn heel stug. (...) Nou Friesland op zich heb ik geen problemen mee hoor. Maar dat dorp, ja, 
ikk hoorde er zoveel mensen over. Dat het gewoon niet leuk is om daar te wonen. We hebben er zeven jaar 
gewoond,, maar ehm, er waren maar een paar mensen waar we contact mee hadden. En die buren dan die 
naastt ons woonden. Die, ja, dat is gewoon de goedheid zelve, alleen ja, ze zijn anders. Maar dat waren ook 
dee enige mensen waar wij een beetje contact mee hadden. De kinderen op school hadden het helemaal niet 
naarr hun zin. (...). Maar toch, ze is daar gepest. Ze had niet buiten school om vriendinnetjes waar ze echt, 
eenn hartsvriendin of vaste vriendin, waar ze altijd mee optrok. Niet van school. Dus die heeft ook zo vaak 
gezegdgezegd 'wat doen we hier nou in dit stomme dorp. Ik heb hier helemaal niks!'. Er was ook niks voor 
jongeren,, en de jongeren die er woonden, die moesten haar tüet. Nou, en dan krijg je dat ze zich dan 
misschienn wel vreemd gaat voelen. Omdat iedereen tegen haar is, ja, dan gaat ze natuurlijk steeds met 
tegenzinn naar school. Ze pestten haar. Ja, dat was niet leuk. 

Ouderss uit de dorpen wenden in hun verhalen over de vrijetijdsbesteding van hun kinderen 

opvattingenn aan uit de plattelandsidylle. Hiermee portretteren zij de kindertijd op het 

plattelandd als veilige tijd. Tegelijkertijd verwerpen ze deze verbeelding van het platteland 

alss een veilige plaats voor vrijetijdsbesteding en om op te groeien en daarmee de idyllische 

2666 Onder 'insiders' worden mensen verstaan die hun hele leven of tenminste langere tijd in het dorp wonen 
en/off  van wie het leven op het dorp gericht is. 'Outsiders' zijn de mensen die korte tijd in het dorp wonen 
en/off  er een 'niet dorpse' leefstijl op nahouden en/of weinig betrokken zijn bij het dorpse leven. 
66 Een 'stadjer' wordt in de verhalen gebruikt om te verwijzen naar iemand die oorspronkelijk uit de stad 
Groningenn komt. Maar wordt ook gebruikt voor mensen die (geruime tijd) in de stad wonen. 
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aardd van een plattelandsjeugd. Op basis hiervan beschermen en begrenzen zij het 

sociaalruimtelijkk netwerk van hun kinderen. Terwijl plattelandsouders bezorgd zijn over de 

veiligheidd van hun kinderen, zien ze de landelijke omgeving wel als veiliger plaats om op te 

groeienn dan de stad. De processen die hier beschreven zijn, zijn ook terug te vinden in de 

plattelandssuburbb Leek. Ook ouders uit de stedelijke buurten wenden elementen uit 'de 

ruralee idylle' aan wat betreft het wonen op het platteland, maar zij plaatsen zeker ook 

kanttekeningenn bij de idylle. Wel doen ze dit minder massaal en zijn er nuances zichtbaar. 

11.33 De stad als jungle, een 'streetwise'jeugd én nabijheid 
Dee verbeelding van 'de stad als jungle', een onveilige plek voor kinderen om op te groeien 

enn bovendien een plaats gekenmerkt door ruimtegebrek (zie hoofdstuk 3), sluit op het 

eerstee gezicht beter aan bij de manier waarop ouders openbare ruimte als onveilige ruimte 

voorr hun kinderen bestempelen en hun gedrag in openbare ruimte reguleren dan de 

verbeeldingg van 'de rurale idylle' (zie hoofdstuk 10). Een groot aantal gezinnen woont 

echterr in een stedelijke leefomgeving. In 1999 woonden er in de gemeente Groningen 

18.6000 huishoudens met inwonende kinderen (Bureau Statistiek, 2000). Wordt de 

woonomgevingg in de stad inderdaad en masse door ouders als onveilig voor jongeren 

ervaren?? Zijn er verschillen zichtbaar tussen gezinnen uit de verschillende woonmilieus? 

Hoee creëren deze ouders een veilige omgeving voor hun kinderen om op te groeien? 

11.3.11 De stad volgen s ouder s bulte n de stad 
Plattelandsouderss zetten, refererend aan 'de rurale idylle', het 'vredige' platteland aftegen 

'stedelijkee gevaren'. De stad Groningen — en dan gaat het met name om de binnenstad of 

eenn enkele andere 'beruchte' wijk — staat gelijk met weinig controle, vreemden en 

'gevaarlijke'' mensen zoals drugsdealers en -gebruikers, dronken mensen, prostituees, 

zwerverss en psychiatrische patiënten — kortom, 'andere' mensen. Deze angsten hebben te 

makenn met de specifieke karakteristiek van de binnenstad van Groningen als regionaal 

uitgaanscentrum.. Het tijdstip van de dag is, net als bij de constructie van gevaar op het 

platteland,, van groot belang in deze onveiligheidsgevoelens. Kort samengevat, wordt de 

stadd door middel van verschillende woorden gerepresenteerd als onveilige jungle voor de 

jeugd. . 

Uitt de gesprekken met moeders komt duidelijk het beeld naar voren dat het behalve de 

bezorgdheidd over de veiligheid van hun kinderen ook eigen onveiligheidsgevoelens (en 

onbekendheid)) betreffen, die gereproduceerd worden. Moeders verwijzen meer dan eens 

naarr eigen ervaringen met de stad Groningen en het stedelijk leven. Het zijn mede deze 

ervaringenn die bescherming en begrenzing van het sociaalruimtelijk netwerk van hun 

kinderenn tot gevolg hebben. 

Verderr maakt men gebruik van het streetwise-concept om deze regulatie van het 

tijdruimtegedragg van hun kinderen in vergelijking met kinderen uit de stad te 

verantwoorden.. Achter hun beschrijving gaat het beeld schuil van hun kinderen als minder 

ervarenn en daarmee minder goed in staat hun eigen veiligheid te garanderen. De eigen 

kinderenn worden daarmee als kwetsbaar in deze omgeving gedefinieerd. 
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Dee stad wordt door weinig ouders expliciet als drukke, verkeersonveilige en vanwege 

ruimtetekortt gebrekkige woonomgeving voor jongeren — een ander ingrediënt van de 

ruimtelijkee representatie 'de stad als jungle' — geconstrueerd . Uit de volgende citaten 

vann zowel een plattelandsouders als een ouder uit Leek spreekt de verbeelding van 'de stad 

alss jungle', reproductie van de persoonlijke onveiligheidsgevoelens, onbekendheid met het 

stedelijkk leven en gebied én de legitimatie van beschermings- en begrenzingstrategieën: 

Rl:Rl:  Ik denk dat dat [de stad] onpersoonlijker is. Daar kennen de mensen elkaar haast niet, in de stad niet. 
Dus,, dat is anders. (...) Ik kom officieel uit de stad, maar ik kan er niet meer aarden, dus. Ik zou er niet 
meerr willen wonen. Midden in de stad. (...). Veels te druk. En ehm, zoveel, ehm, rare lui, hoe noem je 
dat.. Zwervers, alcoholisten, die lopen veel rond in de stad. Als ik een keer die stad in kom dan ehm, pik je 
zee d'er zo tussenuit. Dat ze daar tussen moet lopen, nee, daar moet ik niet aan denken. (...). Dan is een 
buitenwijkk van zo'n stad, toch wel weer de oplossing. (Moeder, lagere sociale klasse, Leek). 

R2R2 RltS Smit: Ja, maar dat gevoel heb ik wel... zolang ze dan nog maar naar de Kruisweg gaat 
[discotheekk in een naburig dorp], dat ze dan maar niet in die vreselijke stad Groningen uitgaan enzo. Want 
dann ben ik het toezicht een beetje kwijt hè. 

/:: Ja, ja, dus naar Groningen is enger? 

RitaRita Smit: Ja, dat lijk t mij wel. De Kruisweg is vlakbij, dus dat eh, daar ben ik eigenlijk allang blij om. 

1:1: Ja precies, dus ... 

RitaRita Smit: Ja, nou ik vind gewoon dat is dan lekker dichtbij. En het is niet ver fietsen en het is niet langs een 
drukkee weg. Als je in Groningen uitgaat nou! Want toen wij zelf [moeder samen met partner] nog naar 
Groningenn stad gingen, ik was om 18.30 vrij , dan moesten wij naar de Herestraat lopen. Nou, waar het 
overdagg zo gezellig is, is het 's avonds in het donker toch eng. Als je als meisje alleen loopt. Terwijl het 
overdagg heel leuk is. Maar daar staan dan van die koppeltjes ehm, jongens hè. Steentjes gooien, een beetje 
natrappen.. Nou, daar loop je dan, nou dat, toen voelde ik wel zoiets van ehm 'oeh als ik die Herestraat 
maarr weer gehad heb', terwijl het overdag heel leuk is. Hè, dan ben je daar helemaal niet bang voor en dan 
doee je dat gewoon en dan vind je dat leuk. Maar 's avonds als het donker is dan is dat echt niet meer leuk. 
(...)) Ik bedoel, ik weet wat het is, dus ik denk 'gut ja, als zij daar ook ehm'. Nou dat vind ik wel eng. En in 
diee tijd van mij was het nog wel anders, toch wel weer anders dan nu. Hè, het gaat nu tegenwoordig wel 
heell  ruig. (...). De kinderen van Groningen die zijn daar allemaal veel meer ehm, op voorbereid. 

R3:R3: Ze wil graag een keer naar de stad toe en daar zit ik over te dubben of ze daarheen moet. Ten eerste 
omdat.... Ik kom uit Drachten, nee, ik kom niet uit Drachten, maar ik ben daar groot geworden in zoverre 
datt ik daar naar school ging, boodschappen deed, ik heb daar in een winkel gewerkt, dus Drachten is voor 
mijj  gewoon heel bekend. En als ik naar Groningen moet, dat is voor mij een ramp, dan moet ik mijn man 
meee hebben. Ik weet de Herestraat, maar voor de rest moet je het mij niet vragen, (...). Overdag zou ze 
bestt een keer mogen als ze dat wil . (..-). Maar overdag mag het wel, maar 's avonds niet. 

/:: Voor het uitgaan niet? 

R3:R3: Nee, absoluut niet. Voor zover ik kan steek ik daar een stokje voor! (Moeder van meisje, lagere 
sociaal-economischee status, dorp). 

Voorr deze ouders geldt dat de stedelijke leefomgeving geen onderdeel uitmaakt van 

hunn tijdruimtepad en dat van hun kinderen. Kinderen die buiten de stad wonen zijn niet of 

nauwelijkss 's avonds in de stad. Dit heeft, zo blijk t uit de interviews met ouders, zeker te 

makenn met de bezorgdheid over de veiligheid van de kinderen. Als jongeren naar de stad 

gaann — 's zaterdags of op koopzondag — worden ze bovendien beschermd. Ze moeten zich 

samenn met anderen verplaatsen met de bus of ze worden gebracht en gehaald. De laatste 

middagbuss terug richting Leek is een andere regel . 

2688 Impliciet gebeurt dit wel in het afzetten van dee kwaliteiten rust, ruimte en natuur van de landelijke 
omgevingg tegen een stedelijke omgeving (zie paragraaf 11.4). 
2699 Een uitzondering vormt een aantal kinderen dat in Groningen naar school of naar een vrijetijdsclub gaat. Dit 
geldtt voor drie jongeren van het platteland. Zij komen bijna dagelijks of in ieder geval wekelijks in de stad 
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Gevraagdd naar de beste plek om op te groeien geeft, op een uitzondering na, geen van 

dee ouders woonachtig buiten de stad aan dat hun voorkeur uit gaat naar de stad (zie tabel 

11.4).. Wel heeft een aantal ouders geen voorkeur. Illustratief wat dit betreft is het verhaal 

vann Chris Beukema. Zij geeft aan dat als haar gezin al zou overwegen naar Groningen te 

verhuizen,, de stedelijke buitenwijk de oplossing zou zijn. 

11.3.22 De stad van 'de stadjers' 
Tochh wonen er ouders met hun tieners in de stad. Ervaren deze ouders de stad als onveilige 

junglee voor hun kinderen? Gevraagd naar de beste plek om op te groeien geeft slecht de 

helftt van de stadse ouders aan dat dit de stad is (zie tabel 11.4)270. Het oordeel over een 

aantall  kenmerken in de eigen buurt, zoals gemeten in de enquête, laat zien dat deze voor 

eenn aantal aspecten minder positief is dan van de ouders uit een landelijke respectievelijk 

plattelandssuburbanee woonomgeving (waaronder Leek). Over de aanwezigheid van 

leeftijdgenotenn en sport- en hobbyclubs, ruimte en gedrag van buurtbewoners in de eigen 

buurtt is men relatief ontevreden. Over het openbaar vervoer en de aanwezigheid van 

goedee scholen is men, met name in vergelijking met de ouders die op het platteland 

wonen,, juist wel te spreken. Er kan op basis van de enquête en interviews niet gezegd 

wordenn dat men om kindonvriendelijke aspecten in de woonomgeving massaal wil 

verhuizen.. Wat dit laatste betreft is nuancering nodig. De reden waarom men in de stad 

woontt verschilt tussen gezinnen. Dit zorgt met name voor een onderscheid tussen de 

ouderss in de Oosterparkwijk en de ouders in de binnenstad van Groningen. 

Waaromm woont men als ouders met opgroeiende kinderen in de stad? Voor een deel 

kann dit verklaard worden door te wijzen op andere belangen die een stedelijke woonlocatie 

'vereisen'' en een stedelijke leefstijl. Een aantal ouders heeft zich om werkredenen in het 

verledenn in de stad gevestigd, anderen zijn hier bewust blijven wonen na een opleiding 

voltooidd en partner gevonden te hebben. Illustratief wat het eerste punt betreft is het feit 

datt van de geïnterviewde ouders in de binnenstad vier een eigen bedrijf aan huis hebben. 

Eenn deel van de ouders die om deze redenen naar de stad is gekomen, heeft zich inmiddels 

minn of meer verzoend met de stedelijke woonomgeving, ook als omgeving voor hun 

kinderen.. Dit is duidelijk gerelateerd aan de leeftijd van de kinderen. De stad wordt door 

ouderss voor deze leeftijdsgroep als aantrekkelijker afgeschilderd dan voor jonge kinderen. 

Menn verwijst daarvoor naar het gebrek aan speelruimte op straat en leeftijdgenoten in de 

buurt.. Voor nu wijst men op het scala aan vrijetijdsactiviteiten en onderwijs dat mogelijk is 

enn in de nabijheid van de woning gesitueerd is. Voor de jaren die er aankomen wijst men 

naarr het avontuur en de uitgaansmogelijkheden die de binnenstad biedt: "Ehm, ze heeft het 

grotegrote voordeel nu dat ze dichtbij de binnenstad zit, dat ze een geliefd object is straks, ah logeerplek bij 

uitgaan.uitgaan. Dus zij voelt ook dat zij haar actieradius op dat gebied vrij  snel kan vergroten, vergeleken 

metmet andere vriendinnen". 

Groningen.. Ouders en kinderen zijn op deze manier meer vertrouwd met het stedelijk leven en de binnenstad. 
Well  geldt ook voor deze jongeren dat ze 's avonds niet in Groningen (mogen) komen. Deze uitzondering op de 
regell  duidt opnieuw op het belang van onbekend maakt onbemind. 
277 Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het aantal ouders uit de stad gering is. 
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/:: Wat vindt u van de buurt ehm, voor uw dochter? 

RlRl Clndy Nlemeljer. Ehm, nou ik vind dit niet de ideale buurt voor Merel eigenlijk. Nee, want ehm 
toenn ze nog kleiner was, geen vriendjes en vriendinnetjes, omdat er weinig kinderen wonen en weinig 
speelplekk hier in de buurt is. Maar wij hadden altijd een huisje buiten de stad. Wij zaten altijd de 
weekendenn en de zomermaanden buiten de stad. En daar kon ze lekker buitenspelen. En daar had ze, ja het 
iss echt een buitenmeisje, met de paarden en koeien en weet ik wat allemaal. Dus nou daarom is deze buurt 
helemaall  niks voor haar. Ze wil ook heel graag verhuizen. En je hebt hier natuurlijk geen tuin ehm, ja, ik 
hebb wel een dakterras, maar goed, zij is echt een meisje voor het buitenleven. En ik heb dan nog wel zoiets 
vann 'nou ik vind het wel gezellig en overal dichtbij en ehm, ja'. Maar voor haar nee. Niet de ideale plek. Ja. 
Wee wonen er nu eenmaal. (Moeder van Merel, middenklasse, binnenstad, tot voorkort eigen bedrijfin de 
binnenstad). . 
/:: Heeft u er bewust voor gekozen om in de stad te gaan wonen? 

R2R2 SophlB van Amerongen-, Nou we kregen hier een praktijk in de stad en mijn man wou 
oorspronkelijkk wel naar het platteland. We hebben ook een halfjaar of een jaar op het platteland gewoond, 
maarr ik was er [aan het leven in Groningen] eigenlijk meer aan gehecht, we hebben hier allebei gestudeerd 
enn het is een ontzettend leuke stad om te wonen. En dat zie je aan de kinderen ook, het is heel leuk, en het 
wordtt steeds leuker. Het is gewoon een hele leuke culturele stad, er gebeuren ook altijd een heleboel 
dingen.. (...). Er zijn heel weinig kinderen en dat vind ik voor het opgroeien wel een nadeel, maar dat 
komtt ook door onze gezinsleven, dat zij daar zelf, denk ik, eigenlijk niet zoveel last van hebben gehad. 
Wantt zij hadden altijd elkaar. We hebben twee meisjes en twee jongens. Dus ze hebben altijd ontzettend 
veell  samen opgetrokken. En buitenspelen is niet ideaal, ze hebben wel op de stoep fietsen geleerd en Tim, 
datt is misschien ook wel grappig, al heel jong en heel snel en wild en handig en die leerde dus zijn oudere 
broerr fietsen, want hij kon het al. En dan zag je hem uit het raam zwaaien met zijn armpjes en uitleggen 
hoee je dat moet doen. Ja, op de stoep, maar verder heb je natuurlijk ontzettend weinig speelruimte. We 
hebbenn wel eens wat gevoetbald aan de overkant, maar dat is natuurlijk niet echt ideaal. Maar thuis heb je 
natuurlijkk alles en heel creatief met zo'n groot huis. Gekke dingen deden we hier ook altijd. (,..). Dus het 
iss aan de ene kant een nadeel, om zonder kinderen in de buurt op te groeien, en aan de andere kant is het 
eenn huis waar ze altijd iedereen mee kunnen nemen en waar veel mensen plezier van hebben. (...). 
(Moederr van Tim, hogere-middenklasse, Binnenstad, eigen bedrijfin binnenstad). 

Err is daarnaast en deels overlappend een groep ouders die heel duidelijk te kennen geeft 

voorr hun kinderen het stedelijk leven te verkiezen boven het buitenleven. Overwegingen 

diee hierachter schuil gaan hebben betrekking op een stedelijke leefstijl, de 

keuzemogelijkhedenn ten aanzien van onderwijs en vrije tijd voor de kinderen en de hiermee 

verbondenn 'gemakkelijke' organisatie van het leven die ontstaat door de nabijheid van de 

voorzieningen.. Er is veel en het ligt dichtbij elkaar: "Dus eigenlijk leven we op een heel klein 

gebiedje.gebiedje. Ze gaan altijd op de fiets naar school of lopen, het is vlakbij allemaaf. Niet alleen wordt 

hett leven van kinderen eenvoudiger ook de eigen rol als ouder in de organisatie van het 

vrijetijdslevenn is volgens deze ouders kleiner dan als men buiten de stad zou wonen. 

Ouderss met een stedelijke leefstijl wonen overigens niet alleen in de binnenstad van 

Groningenn (zie ook Droogleever Fortuijn, 1993; Karsten & Van Kempen, 2001; Vijgen & 

Vann Engelsdorp Gastelaars, 1991). 

R:R: Ik heb er echt bewust voor gekozen om in de stad te blijven. Mijn man had op een gegeven moment, hij 
iss een echte stadjer, en zijn ouders wonen nu de laatste jaren buiten de stad en hij wil erg graag buiten de 
stadd in hun huis gaan wonen als zij er uitgaan. Ja, dat komt er nu ook niet van, maar eh, hij had dat dus wel 
gewildd en ik heb altijd gezegd, nee ik kies echt voor de stad met kinderen. Ja, juist denk ik omdat ik dat dan 
zelff  toch gemist heb, ja voor mij was het toch wel een cultuurschok om in de stad te komen en het heeft me 
langg gekost voordat ik door had wat je wel en niet moest doen of eh, ja, ik merk aan hen dat zij er heel 
soepell  mee omgaan. Dat vind ik een voordeel. Plus dat het voordeel van de stad gewoon is dat eh, kijk, je 
hebtt natuurlijk eh, ja, ze kunnen veel meer zelf doen. Ze kunnen zelf zeggen 'ik ga naar de bioscoop en ik 
komm ook gewoon weer thuis' of op een moment dat ze dan bellen van 'ik vertrek nu bij een vriendin' of bij 
eenn vriendje en 'ik kom nu naar huis', nou, dan zijn ze er tien minuten later, dus ze kunnen dan ook op 
jongeree leeftijd al wel weg. Kijk nu hebben wij de discussie dan even met Sanne op haar veertiende, ik 
denkk dat als je op een dorp woont dan zul je die discussies misschien wel later krijgen omdat je dan wat 
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langerr zult halen en brengen enzo, omdat je daar die enge wegen hebt. In verhouding zijn ze dus nu iets 
jongerr dat je al die discussie krijgt van 'kan ik het zelf of kan ik het niet zelf. Maar ik vind het eigenlijk wel 
heell  gunstig. En ik vind, dat ondanks al die discussies, eigenlijk dat ze moeten gaan. Dat vind ik ook bij 
mezelff  wel. En dat ze daar ook, ja volgens mij worden ze ook wel wat weerbaarder, wat realistischer. Ja, ik 
kiess daar echt voor [de stad]. {Moeder, hogere sociaal-economische status, Oosterparkwijk). 

Veiligheidsoverwegingenn maken hier onderdeel vanuit. In de interviews geeft een 

moederr aan om deze reden naar de binnenstad te zijn verhuisd op het moment toen ze 

kinderenn kreeg. Hoewel dit een uitzonderlijke situatie betreft, geeft de overweging wel de 

complexiteitt in verbeelding van onveiligheid weer en ervaren meer ouders uit de stedelijke 

wijkenn de routes naar de buitenwijk als onveilig voor de kinderen (zie hoofdstuk 7): 

/:: Waarom bent u hier komen wonen? 

HlltjeHlltje  Schoonbeek. Omdat wij hier wel voordelen zagen. Wij woonden achter op de Peizerweg, 
richtingg Hoogkerk. Eigenlijk is dat haast plattelandswonen. Tussen een spoorwegovergang [bewoning] en 
onss huis, was precies 1 kilometer kaal industrieterrein. Unheimisch. Ik ben er zelf een keer achtervolgd. 
Duss wij hadden gelijk zoiets van 'als wij daar blijven wonen, zitten we aan heel veel halen en brengen vast.' 
Dann is het gewoon, we hebben twee meiden. Als we een huis in de binnenstad kunnen krijgen, wat we 
prettigg vinden, dan doen we dat. Dus we zijn hier komen wonen, zo'n 8, 9 jaar geleden. En dat was ook 
mett het naar school fietsen. Op dat moment hadden we zoiets van 'ja, vanaf dat punt alleen naar school 
fietsen,fietsen, dwars door het verkeer, dat duurt ook langer.' Toen konden we hier gaan wonen, en toen dachten 
wee van 'nou dat versnelt alles, dan kunnen ze sneller alleen naar school, ze kunnen sneller zelfstandig 
dingenn leren, en zelfstandig dingen hanteren omdat het toch allemaal in de directe omgeving is. Het is te 
overzien.. En dan kan je heel langzamerhand je actieradius uitbreiden. En daar zat je altijd nog met dat 
onoverbrugbaree stuk. 's Avonds, al die dingen. Dus we hadden zoiets van. Nou en het is ons dus gelukt. 
Alss het lukt dan willen we, en ook voor onszelf, zo van dan, ja, dat is toch beter, van 'als je dan in een stad 
woont,, om er dan ook maar middenin te wonen'. 

Ookk zijn er ouders, deze wonen vooral in de Oosterparkwijk, die nauwelijks verwijzen 

naarr de keuzemogelijkheden die de stad biedt voor het vrijetijdsleven van hun kinderen of 

dee gemakken voor hun eigen rol hierin. Het zijn mensen die over het algemeen niet 

getypeerdd kunnen worden door een urbane leefstijl, maar ze wonen geruime tijd of hun 

helee leven in de stad, ze voelen zich stedeling: zij zijn 'stadjer'. 

Dee hier geschetste motieven zijn klassengerelateerd. Het hameren op de 

keuzemogelijkhedenn die de stad biedt, is een verhaal van de hogere-middenklasse. Zij 

hebbenn de financiële mogelijkheden om hun kinderen van verschillende clubs lid te laten 

zinn en bovendien de fysieke ruimte in huis om hier vrienden en vriendinnetjes te 

ontvangen.. De ontevredenheid over de afwezigheid van leeftijdgenoten en clubs in de eigen 

buurtt kan op deze manier overbrugd worden (zie tabel 11.2). Daarnaast zijn dit de mensen 

diee in staat zijn hun kinderen een periode van het jaar buiten te laten doorbrengen; denk 

aann de vakanties. Een aantal heeft zelfs een buitenhuisje waar het gezin in het weekend tijd 

spendeert.. Voor de binnenstadsgezinnen geldt dit voor drie van de 11 gezinnen. Van de 

gezinnenn uit de Oosterparkwijk heeft geen enkel een buitenhuis. De ruimte binnenshuis is 

beperktt en hetzelfde geldt voor de financiële mogelijkheden. "Er is niets te doen" voor jonge 

tieners,, is een opmerking die vaker naar voren kwam in de gesprekken met deze laatste 

groepp ouders. Het zijn stedelingen zonder keuze. 

Wonenn in de stad, of dit nu een bewuste keuze is of niet, betekent dat men als ouder wel 
degelijkk 'de stad als jungle' definieert en deze betekenis incorporeert in het handelen. 
Uiteindelijkk geven ze in vergelijking met de ouders uit andere woonplaatsen het laagste 
cijferr aan de veiligheid in hun woonomgeving (zie tabel 11.3). 
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Rl :Jee hoort van alles in de stad. Ze steken en schieten elkaar overhoop en dan heb ik er geen belang bij dat 
mijnn zoon in het ziekenhuis ligt. Nee, dan zeg ik op mijn beurt dat als je een biertje wil t drinken, dan doe 
jee dat maar thuis. Het is hier gewoon veiliger dan in de stad. (Moeder, lagere klasse, Oosterparkwijk). 

R2:R2: Ehm, ja, ik denk dat onze binnenstad over het algemeen nog best wel veilig is. Afgezien dat er ehm, 
hierr en daar wat escaleert, of er mensen zijn die elkaar te lij f gaan, of messentrekkerij. Het enige wat, wat 
ikk wel als persoon als beangstigend beschouw is op een donderdagavond de stad in, leuke dingen doen, 
inkopen,, en dan is het na 21.00. Dan gaan we altijd even naar McDonalds, want hij is gek van McDonalds, 
duss dan eten we daar iets. Ehm, we bleven dus nog wat in de stad hangen. Ik geloof dat we nog naar de 
bioscoopp zijn geweest. Komen wij 's avonds om 23.30 de bioscoop uit. Gaan wij via de Herestraat. Dan 
zienn we ook net als in Amsterdam, de Kalverstraat, het is allemaal luiken. Het is echt beangstigend. Hè, ik 
kann me nog herinneren als jongen, dat als ik ehm, naar de bioscoop ging, dan had je 's avonds en 's nachts, 
hadd je alle etalages nog gewoon open en verlicht. En dan was de Kalverstraat gewoon nog sfeervol. (...). 

Maarr wat ik eigenlijk wilde vertellen is, 23.30 kom je de bioscoop uit, we gaan via de Herestraat naar huis. 
Wee zijn lopende. En dan zijn daar groeperingen, hè, zowel blanke mensen als donkere, en daar straalt iets 
vanuit.. Dat, ja, voelt niet prettig aan. Alleen het taalgebruik al. Daaruit kun je al een beetje beluisteren van 
mett wat voor mensen je te maken hebt, ja toch wel grof. Maar de politie loopt daar regelmatig door. En 
ehm,, die groepen werden ook verwijderd hè. Die werden uit elkaar gestuurd. Die mochten dus niet op 
éénn plek blijven. Dus, de politie zal waarschijnlijk toch wel beter op de hoogte zijn of daar wel of niet iets 
gebeurt.. Ik weet het niet, mij is nooit iets overkomen (Vader, lagere-middenklasse, Oosterparkwijk). 

Ookk ouders uit het Centrum en de Oosterparkwijk vinden uitgaan in de binnenstad 

gevaarlijk.. Ook hun kinderen zijn hier nog te jong voor. In vergelijking met leeftijdgenoten 

uitt suburbane plattelandsdorpen gaan de kinderen van deze ouders ook minder vaak naar 

discothekenn en consumeren ze minder alcohol (zie hoofdstuk 5 en 9). Bovendien verwijzen 

zee naar de 'stedelijke' gevaren, zoals junkies, psychiatrische patiënten, enzovoorts. Ouders 

gevenn beduidend vaker aan dan de ouders buiten de stad dat hun kinderen lastiggevallen 

wordenn door leeftijdgenoten en vreemden (zie bijlage VII) . 

Dee bezorgdheid van ouders uit de stedelijke buurten over de veiligheid van hun 

kinderenn verschilt wel in een ander opzicht van die van de andere ouders. Zij schilderen het 

centrumm van de stad niet af als één grote gevaarlijke openbare ruimte, maar als een collage 

vann verschillende gevaarlijke en veilige plekken (zoals in hoofdstuk 8 en 9 is beschreven). 

Bovendienn varieert het risico dat aan bepaalde plaatsen verbonden is naar tijdstip. Het 

tijdstipp waarop de specifieke plaatsen en routes in de binnenstad niet langer toegankelijk 

zijn,, is specifieker omschreven en ligt later op de avond dan het geval is bij ouders die 

buitenn de stad wonen. De ouders uit de stad zijn mede door bekendheid met de 

binnenstad,, de binnenstad is onderdeel van de dagelijkse routine, beter in staat, hun tieners 

tee vertrouwen wat betreft de wijze waarop zij zich zelfstandig in de (binnen)stad begeven. 

Verderr is de wijze waarop ouders de schaal van de buurt inkrimpen tot de eigen straat 

omm de complexiteit die gepaard gaat met onveiligheidsgevoelens te reduceren, een 

strategiee die met name in de verhalen van de ouders uit de binnenstad en de 

Oosterparkwijkk naar voren komt. 

Aann het gebrek aan ruimte om te spelen en bezorgdheid die te maken heeft met de 

verkeersdruktee wordt vooral gerefereerd als vroeger ter sprake komt, toen de kinderen 

kleinn waren. Wat tieners aangaat zijn beide overwegingen minder belangrijk dan waar het 

jongee kinderen betreft271. Dit wil niet zeggen dat men tevreden is over de openbare ruimte 

inn de buurt. Uit de interviews en de enquêtes blijk t dat in vergelijking met de ouders 

2711 Een uitzondering hierop vormt een aantal gezinnen waarvan de meiden gek zijn op dieren en die daarom 
graagg buiten de stad zouden willen wonen. 
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buitenn de stad de ouders uit de stedelijke buurten minder positief oordelen over de 

openbaree ruimte en groenvoorzieningen in de buurt (zie tabel 11.2). 

Bijnaa iedere ouder representeert tegelijkertijd de stad op een andere manier als jungle, 

doorr te leunen op het streetwise-concept zoals uit het citaat van Hiltj e Schoonbeek de 

moederr van Sandra, een binnenstadsouder, blijkt . 

RlRl Hlttje Schoonbeek; En dan als je in een binnenstad opgroeit, dan merk je wel dat je bezorgdheid 
heell  anders is, dan als je vrienden en kennissen van het platteland. De bezorgdheid over junks, dat is 
anders,, omdat je, ze daar van jongs af aan mee opgroeien. Ze hebben op een binnenstads-Iagere school 
gezeten,, en daar werd hun al geleerd vanaf, dan waren ze drie ofzo, dan gingen ze naar het gymnastiek 
lokaal.. Als ze langs de methadonpost kwamen hepen ofzo, dat was op de route naar de gymzaal, dan mag je 
geenn spuiten oppakken, je mag niet dit, je mag niet dat. Dus in die zin, die dingen tegenkomen, daar leren 
ze,, als je in een binnenstad woont, van klein kind af mee omgaan of hanteren. En niet zozeer als gevaarlijk. 
Hè,, tot een bepaalde grens kan het een onveilig gevoel geven. Maar je moet er ook mee leren omgaan. 
(...)) Dus wij vinden het, ondanks dat je toch meer van dit soort onveilige situaties tegenkomt, is het denk 
ikk heel afhankelijk van hoe je woont, hoe de directe woonomgeving, hè dus het huis, en de directe 
omgevingg daarvan is, is bepalend of je in een binnenstad, als jongere leuk kan opgroeien. Als je vier hoog 
achterr woont, dan heb je natuurlijk een ander verhaal. 

R2:R2: Eh, ik ben zelf op een dorp opgegroeid. En heb het altijd heel vervelend gevonden. Ik kon nooit naar 
sport.. Nou ja, mijn ouders hadden ook geen auto dus het was allemaal wat complexer. En ik ben dus toen 
ikk uit huis ging dus naar de stad gegaan en ik vind altijd als voordeel dat kinderen hier hebben is, dat ze al 
heell  wat gezien hebben en meegemaakt hebben en we hebben het err gewoon over. Ze hebben ook altijd op 
eenn binnenstad school gezeten en daar maken ze ook van alles mee aan zwervers en aan ehm, ja wat je 
tegenwoordigg veel op straat wel ziet, psychiatrische patiënten die dan op straat lopen, dat is dan niet leuk. 
Maarr ik merk ook altijd, ja, zoals ze ermee omgaan, redelijk relaxed en ze weten heus wel wanneer ze er 
mett een boog om heen moeten lopen en wat je wel en niet moet doen. Dat is heel geleidelijk. Ik vind dat 
ze,, doordat ze in de stad zijn opgegroeid, heel geleidelijk met dat soort dingen hebben leren omgaan. Dus 
ikk vind dat prima. (Moeder, hogere sociaal-economische status, Oosterparkwijk). 

R3:R3: (...). Ik weet niet of een kind veiliger opgroeit in een dorp of in een stad. Dat vraag ik mij af. Een 
kindd dat uit een dorp komt en niet weet wat een coffeeshop is en daar dan mensen in en uit ziet lopen... 
zo'nn kind dat uit een dorp komt waar nog nooit iets gebeurd is en dat kind komt hier op een middelbare 
school,, vlakbij het centrum, dan is het natuurlijk allemaal wel heel interessant hè, de grote stad. Voor die 
vann ons is het allemaal heel gewoon en is het allemaal niet zo vreemd. Het hoeft lang niet voor iedereen 
hoor,, maar ik denk dat dat voor een bepaalde categorie zeker geldt. Die van ons zien zwervers op straat. 
(...).. Ja, dat je weet wat er in de wereld te koop is. Ik denk dat dat niet verkeerd is. (Moeder, 
middenklasse,, Oosterparkwijk). 

R4:R4: (...)in de stad gebeurt veel, meestal ook veel meer [dan in een dorp]. Sowieso wat de vooruitgang 
betreftt zeg maar, het computergebeuren en wat dan ook. In een dorp is dat vaak niet zo, dat is veel 
beperkterr of eh, [dat je] wat andere dingen doet dan in de stad. (...) Ik denk dat het omgaan met mensen 
zegg maar, een van de beste manieren is om je levenslessen te leren. Ja, een stuk van je opvoeding. (...). Ik 
denkk dat de stad dat meer kan bieden als een dorp.(Vader, lagere sociale klasse, Oosterparkwijk). 

Dee gevaren van de stad - die volgens de ouders niet irreëel zijn - leert men op jonge 

leeftijdd kennen en het hoofd bieden. Bovendien menen de ouders dat de zelfstandigheid van 

jongerenn in de stad groter is (wordt tevens gefacilieerd door de keuze uit een groot aanbod 

vann vrijetijdsvoorzieningen en scholen). Hoewel de vrijetijdsclubs, zoals in hoofdstuk 7 is 

beschreven,, niet altijd in de directe nabijheid van de woning zijn gesitueerd, is de 

infrastructuurr van dien aard dat voorzieningen, althans in vergelijking met het landelijk 

gebied,, goed te bereiken zijn met de bus of met de fiets via grotendeels bebouwde routes 

mett 'eyes on the streets'. Ouders uit de stad zijn net zoals ouders uit het landelijk gebied 

relatieff  negatief over de bereikbaarheid van hobby- en sportclubs, omdat ze niet in de eigen 

buurtt zijn (zie tabel 11.2). 
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Verderr wordt het gebrek aan speelruimte in de stad enigszins gebagatelliseerd door te 

wijzenn op voorzieningen en de ruimtes die jongeren, maar opnieuw met name jonge 

kinderen,, zelf creëren om te spelen in de stad. 

Tott slot zijn in de verhalen van de ouders tekenen van een 'keuzebiografie' (Du Bois-

Reymondd et al., 1998) op het terrein van vrijetijdsbesteding waar te nemen. In de 

stedelijkee omgeving zijn talloze mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding. Daardoor moeten 

jongerenn (en ouders) keuzes maken en lopen ze het gevaar te veel te willen kiezen. 

Overigenss is dit voornamelijk zichtbaar in (hogere-)middenklassengezinnen, waar middelen 

voorhandenn zijn om de diversiteit aan naschoolse evenementen te bekostigen, met andere 

woordenn in het Centrum en niet in de Oosterparkwijk. 

R:R: (...) Plus dat je wel de handicap hebt, dat je minder keuze hebt [op het platteland]. Maar, dat kan ook 
eenn voordeel zijn, hè. Hier in de stad hebben ze toch wel erg veel dingen aan clubs en activiteiten, dat ze 
ergg veel keuze hebben en dan is het soms toch wel moeilijk een keuze te maken en eh, een nadeel 
misschienn een beetje. Dat zou een nadeel van de stad kunnen zijn. Juist vooral Sanne die alles leuk vindt. 
(Moeder,, hogere sociaal-economische status, Oosterpark). 

11.3.33 Lokal e gevare n In stedelijk e buurte n 
Ookk de stedelijke buurten kennen zoals enigszins benadrukt eigen lokale gevaren. Voor de 

ouderss uit het Centrum is, afgezien van de eerder genoemde concentratie van cafés en de 

rossee buurt, het Noorderplantsoen een gevaarlijke plaats. Behalve dat het een groot park is, 

datt 's avonds verlaten is en dat daardoor angst oproept, is het een plaats waar junks bij 

elkaarr komen en waar gedeald wordt. Ook een methadonpost is een veel genoemd 

voorbeeld.. Verder vormen de in de avond verlaten winkelstraten een typisch stedelijk 

gevaar. . 

Inn de Oosterparkwijk tot slot, brengt het stadion van F.C. Groningen op dagen dat er 

voetbalwedstrijdenn zijn het gevaar van geweld met zich mee. Het Oosterpark zelf wordt 's 

avondss als onveilig beschouwd. Het JOP, een jongerenontmoetingsplaats, wordt door een 

grotee groep als onveilig beschouwd (zie hoofdstuk 8). 

11.44 De buitenwij k en plattelandssubur b als gezinsideaal ? 
Inn de vorige paragraaf is duidelijk geworden hoe ouders, die in binnenstadswijken van 

Groningenn én die in dorpen op het Groningse platteland wonen, elementen van de 

verbeeldingg van 'de stad als jungle' in hun handelen incorporeren en betwisten. De meeste 

gezinnenn die in Groningen wonen, wonen echter niet in een van de binnenstedelijke wijken 

maarr in de zogenaamde buitenwijken (zie hoofdstuk 4). Deze buitenwijken verschillen in 

sociaalruimtelijkee kenmerken van de binnenstedelijke wijken en plattelandsdorpen -

hetzelfdee geldt voor de plattelandssuburb Leek. Afgezien van het feit dat in de buitenwijk 

enn plattelandssuburb meer gezinnen met kinderen wonen en er dus meer leeftijdgenoten 

voorr de kinderen zijn dan in de binnenstadsbuurten en plattelandsdorpen, is de 

bebouwingsdichtheidd lager dan in de stad. Er zijn meer eengezinswoningen met een tuin en 

dee opzet van de buurt is groener dan in de binnenstedelijke buurten. Bovendien is er in 

vergelijkingg met de binnenstedelijke wijken nauwelijks sprake van functiemenging. Wonen 

iss de hoofdzaak. 
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Ouderss uit de buitenwijk en Leek positioneren hun woonomgeving tussen de stedelijke 

enn plattelandsomgeving. Door zowel constructie als betwisting van 'de rurale idylle' (zie 

paragraaff  11.2.1 en 11.2.2) enerzijds en de constructie en betwisting van 'de stad als 

jungle'' (zie paragraaf 11.3.1 en 11.3.2) creëren zij een op het eerste gezicht ideale 

omgevingg voor hun kinderen om groot te worden: 

RJL:RJL: De mentaliteit is in de stad gewoon heel anders dan in dorpen. Dan vind ik het hier voor hen beter. Je 
geeftt ze van huis uit natuurlijk ook een heleboel mee, maar als kinderen in de stad opgroeien, dan is dat 
tochh een heel verschil, wij zijn het trouwens zelf ook. Ik weet dat ik vroeger van mijzelf ook heel anders 
was.. Maar we wonen hier nou al heel lang hoor. We zijn hier na ons trouwen heengegaan. Maar dan denk 
ikk van ja, dat is toch een hele andere mentaliteit. Wat opstandiger enzo. En dan heb ik ze liever hier als ze 
goedd opgroeien dan. Wat ze later doen dat moeten ze zelf weten, maar zoals ik ze tot nu toe heb kunnen 
plooienn dan zeg ik van 'ik heb ze liever hier dan daar'. (...). Dan wonen ze in vergelijking met de kleine 
dorpjess op het platteland hier beter. In kleine dorpjes heb je tegenwoordig niets meer, vanwege het 
vergrijzenn van de kleine dorpjes zijn er geen scholen meer, dus je gaat ze enorm beperken in hun 
bewegingsvrijheid.. Hier hebben ze nog een stuk bewegingsvrijheid. Als ze op een gegeven moment op de 
openbaree weg kunnen fietsen dan kunnen ze op een gegeven moment met eigen vervoer het dorp in gaan. 
Daarr is niets. En ze moeten vaak een klereneind fietsen om naar school te komen, vaak door weer en wind. 
Dann ben ik toch blij dat de kinderen hier lekker dichtbij zitten. (Vader, middenklasse, Leek). 

R2:R2: Ja, het [buiten wonen] heeft een heleboel voordelen maar ik denk, voor, voor hem zou het niet leuk 
zijn.. Hij ontzettend veel van mensen om zich heen. Hij vindt het vreselijk als ie, nou, als er niemand is 
waarr ie naar toe kan gaan, waar ie mee kan optrekken. En, ja, nee, ik zie daar niet zoveel voordelen in. Het 
iss hier ook wel een beetje een dorp, voor mijn gevoel. We wonen heel erg dicht ook bij de weilanden, en, 
hett is al heel beschermd hier, de school, je kent elkaar een beetje. Dus wat dat betreft denk ik niet dat zij 
datt zo ervaren dat ze echt in de stad wonen. Ze hebben het ook altijd over als ze naar het centrum gaan dat 
zee naar de stad gaan. Ja, ja, ik denk dat ze voor hun gevoel niet zo heel erg in de stad wonen. Hier wonen 
wij ,, en daar is de stad. Ja, dat is wel een ehm, heel wezenlijk verschil voor hun. (...). Nou dat [de 
binnenstadd van Groningen] lijk t me een stuk ingewikkelder. Ik weet niet voor wie het het meest 
ingewikkeldd is, voor die jongeren of voor de ouders. Misschien went het sneller, dat ze, ehm, ja, overal 
meee in aanraking komen. Ik, ja, ik zou bezorgder zijn, denk ik. Als ze in of als we dichterbij het centrum 
zoudenn wonen. 

/:: Bezorgder, om wat voor dingen gaat het dan? 

R2:R2: Ja dat is een beetje, eigenlijk geen reden voor, eigenlijk direct. Gewoon het gevoel dat ze alles 
tegenkomen,, wat ik liever heb, dat ze het nog niet tegenkomen. Vooral drugsgebruik. Ja, ik weet niet of 
hett reëel is, maar ik de denk dat ik bezorgder zou zijn daar. Maar misschien is het ook sneller over, dat je 
ziett van 'het gaat wel goed'. Dat weet ik niet. (Moeder, hogere sociaal-economische status, De Wijert-
Zuid). . 

Nett als ouders uit de plattelandsdorpen en Leek construeren en mobiliseren ouders uit 

dee luxe buitenwijk De Wijert-Zuid noties van 'de stad als jungle'. De kinderen en ouders 

uitt deze wijk spenderen meer tijd in het centrum van Groningen (en andere wijken) en zijn 

daardoorr meer bekend met het stedelijk leven dan de gezinnen die buiten de stad wonen. 

Tochh hebben ze het over 'de stad' als ze aan het centrum refereren. 'De stad' impliceert 

afstandd en 'anders dan de eigen buurt'. De ouders contrasteren 'veilige' kenmerken van 

hunn eigen buurt met 'onveilige' kenmerken van 'de stad'. Verder treffen ze ook 

voorzorgsmaatregelenn voor hun kinderen als deze 's avonds naar 'de stad' gaan: samen 

fietsen,, halen en brengen, 'veilige' route, voor middernacht diuis, et cetera. Deels 

refererenn deze angsten aan en hebben de regulatiestrategieën te maken met ideeën over 'de 

stadd als jungle', deels is het terug te voeren op fysieke en sociale kenmerken van de lokale 

routee ernaar toe. Deze voert over een uitgestrekte, soms slecht verlichte, begroeide weg. 

Behalvee de veiligheid, wordt vooral de aanwezigheid van leeftijdgenoten en 

voorzieningenn in de nabijheid, door de ouders gewaardeerd. Hierop wijzend contrasteren 
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zee — zowel de ouders uit Leek als De Wijert — hun woonomgeving met een landelijke 

woonomgeving.. Hierin benadrukken ze de verbeelding van het 'verlaten platteland': geen 

voorzieningenn en geen leeftijdgenoten. Naast warmte, persoonlijke sfeer en bescherming 

biedenn de plattelandssuburb en de buitenwijk volgens de ouders de nodige voorzieningen, 

dee ruimte en leeftijdgenoten om de 'kindertijd' ideaal te laten zijn. 

Di tt beeld wordt overtuigend ondersteund door enquêteresultaten. Een 

plattelandssuburbb zoals Leek wordt door de meerderheid van de geënquêteerde ouders als 

bestee plek om op te groeien bestempeld (zie tabel 11.4) . Woont men in een 

plattelandssuburbb dan is dit zeker het geval. Hier wonend is men relatief tevreden over de 

eigenn buurt. Uit de enquête blijk t bijvoorbeeld dat de aanwezigheid van sportclubs, ruimte 

enn groen, goede scholen en leeftijdgenoten als goed beoordeeld worden in vergelijking met 

ouderss uit andere woonplaatsen (zie tabel 11.2). Paradoxaal genoeg zijn het ook deze 

ouderss die in de interviews klagen over het gebrek aan voorzieningen voor de jeugd om 

onderr elkaar te zijn in de buurt. Het oordeel wat betreft de veiligheid in de eigen buurt is 

vann de ouders uit de plattelandssuburb positiever dan van ouders uit de stad, maar 

negatieverr dan van de ouders uit de dorpen. 

11.4.11 Lokal e gevare n in de buitenwij k en plattelandssubur b 
Nett als in de verhalen van de plattelandsouders en de ouders uit de stad is ook in de 

verhalenn van de suburbane ouders het beeld van de mondiale netwerksamenleving 

aanwezig.. Het is niet zo dat deze ouders zich in de 'ideale' suburbane omgeving geen 

zorgenn maken over de vrijetijdsbesteding van hun zoons en dochters. In de verhalen wordt 

gerefereerdd aan berichtgeving over nationale en regionale incidenten van 'zinloos geweld', 

moordenn op jeugdige personen, enzovoorts (zie paragraaf 4.2) 

Bovendienn blijken net als op het platteland en in de stad de angsten lokaal gevoed te 

worden.. Voor de Wijert-Zuid betekent dit dat de opzet van de wijk , de verspreiding van 

dee woningen rond een park, dat het park als het donker is door ouders gevreesd wordt en 

doorr jongeren vermeden moet worden. De cul-du-sac opzet, woonerven met daaromheen 

eenn ringweg, heeft tot gevolg dat men als ouders bezorgd is over het gebruik van de 

ringweg.ringweg. Met name de overgang tussen de rustige woonerven en de weg brengt met zich 

meee dat ouders twijfelen aan de oplettendheid van hun kinderen. Daarbij voert de route 

naarr het centrum van Groningen langs bosjes, wat over het algemeen als onveilig wordt 

beschouwd. . 

Ookk Leek kent haar eigen gevaren. De ligging van en de route naar sportparken 

gekenmerktt door een groene omgeving waar toezicht afwezig is, is een voorbeeld daarvan. 

2722 Wat betreft jongeren valt op dat de helft van de jongeren het liefst in de eigen woonomgeving zou blijven 
wonenn (vgl. Verhetsel, et al. 2003). De andere helft heeft geen uitgesproken voorkeur of weet niet precies 
waarr hij of zij zou willen wonen. Voor veertig procent van de jongeren is de ideale plaats om op te groeien een 
groott dorp, met andere woorden een plattelandssuburb, voor 17 procent is dit een dorp; voor 15 procent is dit 
dee stad. Het grootste deel van de onderzoekspopulatie woont echter ook in een suburbaan gebied (suburbaan: 
45%,, platteland: 32%, stad: 13%). Ruim de helft van de jongeren die in een plattelandssuburb woont zou ook 
hett liefst hier willen opgroeien. Hetzelfde geldt voor de jongeren uit de stad, ruim de helft van hen zou daar 
ookk het liefste wonen. Op het platteland ligt het beeld iets anders. Men woont of het liefst op het platteland of 
hett liefst in een groot dorp (plattelandssuburb). 

351 1 



OUDERSS OVER DE 'RURALE IDYLLE' EN DE 'STAD ALS JUNGLE' 

Dezee lokale gevaren zijn overigens duidelijk in de netwerksamenleving ingebed. Ouders 

vertellenn over zorgen die ze hebben over seksueel lastiggevallen worden van hun dochters 

inn verband met een asielzoekerscentrum. De wijze waarop de mannen uit het centrum 

omgaann met vrouwen laat volgens deze ouders culturele verschillen zien. 

Figuu rr  U.2 Verschillen tussen woonmilieus in de door ouders genoemde lokale gevaren 
BUURT: : 

Binnenstad d 

Oosterparkwijk k 

Dee Wijert-Zuid 

Leek k 

Dorpen n 

GENOEMDEE LOKALE GEVAREN: 

-"Junkies" " 
-Noorderplantsoenn (inclusief drugsverslaafden en onoverzichtelijkheid door begroeiing) 
-Portieken n 
-"Psychiatrischh gestoorden" 
-Rossee buurt 
-Routess naar vrijetijdsverenigingen in buitenwijken 
-Steegjes s 
-Uitgaansgelegenhedenn en uitgaansgeweld in bepaalde 'beruchte' straten 
-Verkeer r 
-Hett Goudenregenplein en aangrenzende straten vanwege bewoners 
-Hett JOP en de Speeltuinvereniging vanwege 'overlastgevende' jongeren 
-Oosterpark k 
-Plekkenn waarop jongeren rondhangen 
-Verkeer r 
-Voetbalrellen n 

-Parkk en groengebied rond geluidswal 
-Routess naar de Binnenstad 
-Routess naar de vrijetijdsverenigingen 
-Verkeer r 

-Alcoholl en drugsgebruik 
-"Alleenn bij paarden" 
-Asielzoekerscentrum m 
-Discotheken n 
-Hett fietspad Leek-Roden vanwege "molesterende" jongeren die de discotheek verlaten 
-Plekkenn waarop jongeren rondhangen 
-Slechtt verlichte en begroeide straten 
-Verkeer r 

-Kale,, duistere wegen 
-Pestendee jongeren op de routes naar Leek en scholen in andere dorpen/steden 
-Uitgaansgeweldd van jongeren op het fietspad Leek-Roden 
-Verkeer r 

Verderr betekent de aanwezigheid en concentratie van twee scholengemeenschappen dat 

err op bepaalde tijden veel jongeren in Leek zijn. Groepen rondhangende jongeren zorgen 

voorr problemen, onveiligheid en onveiligheidsgevoelens. Ze boezemen andere tieners en 

henzelff  angst in. Om de ernst van de zaak te benadrukken verwijst een aantal ouders naar 

hett feit dat televisieploegen van Televisie Noord opnames hebben gemaakt en naar de 

betrokkenheidd van de regionale politie. De verklaring voor het gedrag van de jongeren 

wordtt voor een deel gezocht in de sociaalruimtelijke structuur van de buurt. Vaak wordt er 

verwezenn naar het feit dat er voor deze groep tieners niets in de buurt te doen is. Er 

ontbreektt bijvoorbeeld een jeugdhonk waar ze bijeen kunnen komen. Jonge tieners 

belandenn tussen wal en schip. Voor de discotheken zijn ze te jong en voor de jeugdclub te 

oud.. Uit angst voor aansluiting bij deze groep(en) reguleert een aantal ouders bewust het 

tijdruimtelijkk handelen van hun kinderen. Het lokale winkelcentrum is een voorbeeld van 

eenn plek waar op koopavond overlast van jongeren is en waar ouders hun kinderen liever 

niett zien. 

Inn Leek is met andere woorden duidelijk zichtbaar dat 'andere' groepen, groepen die 
niett in de lokale buurtcultuur passen, als bedreigend worden ervaren. 
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U.4.22 Vlees noc h vis , de buitenwij k en plattelandssubur b volgen s 'de anderen ' 
Ookk van de ouders die op het platteland wonen, vindt de helft de plattelandssuburb 

eigenlijkk een betere plek voor jongeren om op te groeien (zie tabel 11.4). Uit de 

interviewss kan worden opgemaakt dat dit verbonden is met de beperkingen ten aanzien van 

hett tijdruimtelijk handelen van jongeren. Deze beperkingen zijn, zo is in de vorige 

hoofdstukkenn betoogd, deels verbonden met de bezorgdheid van ouders over de veiligheid 

vann hun kinderen. 

Ouderss uit de stad denken daar anders over. Uit de interviews blijk t dat voor de 

binnenstadsouderss geldt dat de stedelijke leefwijze zo belangrijk is, dat ze de keuze voor 

eenn buitenwijk of een plattelandssuburb bewust niet maken. Voor deze ouders zijn 

'situation'-kenmerkenn over het algemeen genomen belangrijker dan 'site'-kenmerken van 

dee woning en directe woonomgeving (vgl. Droogleever Fortuijn, 1993; Karsten & Van 

Kempen,, 2001). De buitenwijk en de plattelandssuburb hebben volgens deze ouders een 

belangrijkk kenmerk gemeen, dat ze 'vlees noch vis' zijn (vgl. Reijndorp et al., 1998). Het 

volgendee fragment uit The city in history, geschreven in 1961, illustreert het beeld: "( . . .) 

masss Suburbia has done away widi most of the freedoms and delights that the original 

discipless of Rousseau sought to find through their exodus from die city. Instead of 

centeringg attention on the child in the garden, we now have the image of 'Families in 

Space.'' For the wider die scattering of the population, die greater the isolation of the 

individuall  household, and the more effort it takes to do privately, even with the aid of 

manyy machines and automatic devices, what used to be done in company often widi 

conversation,, song, and the enjoyment of die physical presence of others." (Mumford, 

1961,, pp. 511-512). 

Bovendienn is volgens deze groep de buitenwijk, aldians de route naar de buitenwijk, 

onveilig: : 

R:R: Ik denk dat je potloodventers overal tegenkomt, maar met name in kinderrijke buurten. Dus het zal 
misschienn nog veel meer in de buitenwijken plaatsvinden. Dat is denk ik hier incidenteel toch. Die zoeken 
natuurlijkk altijd toch van dat soort speelpleintjes en toestanden. (Moeder, hogere klasse, binnenstad). 

11.55 Besluit 
Inn dit hoofdstuk is aan de hand van de verhalen van ouders de stad-land dichotomie wat 

betreftt het aspect veiligheid bekeken. Ouders in alle woonmilieus zijn bezorgd over de 

veiligheidd van hun kinderen. Opvallend is dat ze trachten een veilige lokale omgeving te 

creërenn en een veilig sociaalruimteÜjk netwerk voor hun kinderen te garanderen door de 

eigenn woonomgeving af te zetten tegen andere gebieden. Hierbij maken ze gebruik van 

zowell  de plattelandsidylle als van de representatie van 'de stad als jungle'. Tegelijkertijd 

zijnn de verbeeldingen in de verhalen van ouders selectief. Dit is duidelijk zichtbaar in het 

streetwise-concept.. Het creëren van de dichotomie stad-land stelt ouders in staat de eigen 

woonomgevingg als veilig te definiëren. 

Ouderss in de stedelijke wijken zetten de gevaren die volgens hen gekoppeld zijn aan het 

opgroeienn in de stad af tegen de ongemakken van opgroeien op het platteland en 

benadrukkenn bovendien de voordelen van het stedelijk woonmilieu voor hun kinderen en 

henzelf.. Dit kan worden gezien als een betwisting van de gangbare representatie. Uit de 

literatuurr blijk t dat mensen met een stedelijke leefstijl 'situation'-kenmerken — de locatie 
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tenn opzichte van andere voorzieningen - prefereren boven 'site'-kenmerken (Droogleever 
Fortuijn,, 1993; Karsten & Van Kempen, 2001; Vijgen & Van Engelsdorp Gastelaars, 
1991).. De wijze waarop zij zichzelf als 'goede' ouder representeren door de keuze voor de 
stadd als woonmilieu voor jongeren te verdedigen, verraadt echter tevens de verbeelding 
vann 'de stad als jungle'. 

Alss men kijkt naar het cijfer, dat men wat betreft de veiligheid voor de zoon of dochter 

aann de buurt geeft, blijk t het platteland het hoogste te scoren. Men is, zoals in eerdere 

hoofdstukkenn duidelijk werd op het platteland tegelijkertijd het actiefst in de bescherming 

vann de bewegingen van jongeren tussen uit en thuis. Als ouder is men als chauffeur in hoge 

matee betrokken bij het vrijetijdsleven van de kinderen. Deze verplaatsing onder 

begeleidingg komt niet alleen, maar zeker ook voort uit bezorgdheid. Ik wil hier dan ook 

benadrukkenn dat ouders de verschillende concepten gelijktijdig hanteren. Zo blijken ouders 

eenn plattelandsgemeenschap zowel veilig als onveilig te construeren. Hetzelfde geldt voor 

hett stedelijk gebied. Ouders hebben heterogene ideeën over plaats binnen de constructie 

vann onveiligheidsgevoelens. 

Verderr is de bezorgdheid van ouders niet lokaal begrensd. De verwijzingen van ouders 

naarr gewelddadige gebeurtenissen en onveilige plaatsen elders in Nederland, maar ook 

overr de grens, maken dit duidelijk. Deze onveiligheidsbeleving is, zou men kunnen zeggen, 

eenn algemeen risicobewustzijn en is slechts gedeeltelijk verweven met bepaalde lokale 

plaatsen.. Scheiding van de twee is echter niet mogelijk. Hoewel Boomkens (2002) door de 

veranderingenn die in de relaties tussen mensen en plaatsen in de samenleving optreden - de 

netwerksamenlevingg - het belang van lokaal gedefinieerde angsten lijk t te ontkennen273, 

blijk tt in dit hoofdstuk dat de bezorgdheid voor de veiligheid van jongeren wel degelijk 

lokaall  ingebed is. De verschillen in de door ouders gepercipieerde gevaren en risico's voor 

dee jeugd tussen de woonmilieus (zie figuur 11.2), die samenhangen met de 

sociaalruimtelijkee omgeving en de wijze waarop deze (gedeeltelijk) gereproduceerd 

wordenn in het tijdruimtelijk handelen van jongeren, maken dit duidelijk. 

Omdatt ze hoog scoren op de dimensie 'organisatie' en laag op de dimensie 

'ongecontroleerd-openbaree ruimte', bevinden jongeren van het platteland zich relatief vaak 

inn de profielen van beschermden, gecontroleerde uit-en-thuizers en planners. Deze 

positioneringg heeft te maken met de lokale risico's van het platteland. Vanwege de lokaal 

gedefinieerdee gevaren beschermen ouders het sociaalruimtelijk netwerk van jongeren. De 

jongenss uit de Oosterparkwijk vallen relatief vaak onder de categorie 'pleiners'. Het 

sociaalruimtelijkk netwerk is minder gecontroleerd door ouders en volwassenen in 

geïnstitutionaliseerdee vrijetijdsomgevingen. Toch is deze 'vrijheid' niet gerelateerd aan de 

afwezigheidd van bezorgdheid. Delen van de Oosterparkwijk worden door ouders als 

onveiligg voor hun kinderen beschouwd. Het handhaven van toezicht op en de informatie 

diee ouders hebben over de naschoolse tijdsbesteding is echter beperkt. Het betreft gezinnen 

mett een lagere sociaal-economische positie. 

Lokaall  gedefinieerde angsten spelen geen rol in zijn betoog. 
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