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12.. Een veilig avontuur 
Conclusiess en beschouwing 

12.11 Inleiding 
Inn dit onderzoek zijn verschillen in sociaalruimtelijke netwerken van jongeren in relatie tot 

hett thema veiligheid onderzocht. Een belangrijke aanleiding is de veronderstelling naar 

vorenn komt in sociaal-geografische literatuur dat sociaalruimtelijke veranderingen en de 

bezorgdheidd van ouders over de veiligheid van hun kinderen leiden tot gereguleerde 

individuelee sociaalruimtelijke netwerken die gekenmerkt worden door een 

archipelstructuurr (zie hoofdstuk 1 en 3). De sociaalruimtelijke netwerken zouden 

opgebouwdd zijn uit zorgvuldig gekozen, veilige, sociaal homogene plekken, die 

gekenmerktt worden door toezicht van volwassenen en door bereikbaarheid per auto. 

Dee doelstelling van het onderzoek is tweeledig. Het eerste doel is het vergroten van het 

inzichtt in het tijdruimtelijk handelen van jongeren en in de contextuele mogelijkheden en 

beperkingen,, die ze hierbij ervaren. Deze contextuele mogelijkheden en beperkingen 

wordenn voor een belangrijk deel gevormd door het optreden van ouders, in termen van de 

tijdgeografïe:: 'authority constraints'. Het tweede doel daaruit voortvloeiend is welke 

betekeniss 'plaats' inneemt in de bezorgdheid van ouders over de veiligheid van hun 

kinderenn en de doorwerking daarvan in de regulatie van het tijdruimtelijk handelen van 

dezee kinderen. 
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Ditt slothoofdstuk is opgebouwd uit twee delen. In de volgende paragraaf (12.2) worden de 

onderzoeksvragen,, zoals die aan het begin van dit boek zijn geformuleerd, van een 

antwoordd voorzien. Paragraaf 12.3 heeft een beschouwend karakter. Er worden vragen 

voorr nader onderzoek opgeworpen en er wordt een positie ingenomen ten opzichte van het 

maatschappelijkk debat en het overheidsbeleid. 

12.22 Veilig opgroeien én ruimte voor de jeugd: een complexe relatie 
Dee betekenis van plaats en ruimtelijke context voor enerzijds het alledaagse handelen van 

jongerenn in de naschoolse tijd en voor anderzijds de bezorgdheid van ouders over de 

veiligheidd van hun kinderen en de daarmee verbonden regulatie van het tijdruimtelijk 

handelenn van deze kinderen, is in hoofdstuk 5 tot en met 11 uitvoerig beschreven. De visie 

opp de relatie tussen jongeren, ouders en plaats, die in hoofdstuk 2 en 3 is geschetst, heeft 

hierbijj  als leidraad gediend. In deze paragraaf zal ik met gebruikmaking van het theoretisch 

kaderr de onderzoeksvragen beantwoorden (zie ook par. 4.2): 

 Sociaalruimtelijke netwerken van jongeren (paragraaf 12.2.1): 

Hoee ziet het tijdruimtelijk handelen van verschillende groepen jongeren in de 

naschoolsee tijd eruit? Zijn er sociaal-economische, gender- en woonmilieuverschillen 

zichtbaarr en zo ja, welke? 

 Bezorgdheid van ouders en regulatie (paragraaf 12.2.2): 

Opp welke wijze zijn ouders bezorgd over de veiligheid van hun kinderen in de 

naschoolsee tijd en in hoeverre reguleren ze dit tijdruimtelijk handelen? Welke betekenis 

heeftt leeftijd in de manier waarop onveiligheid ervaren wordt en het regulatieregime 

vormm krijgt? Zijn er sociaal-economische, gender- en woonmilieuverschillen zichtbaar 

enn zo ja, welke? 

 Interactie tussen jongeren en ouders — het gezin (paragraaf 12.2.3): 

Watt is de rol van onderhandelingen tussen jongeren en ouders bij de totstandkoming 

vann het sociaalruimtelijk netwerk van die jongeren? In hoeverre en op welke wijze 

wordenn er binnen het gezin 'regels' opgesteld en 'afspraken' gemaakt om de veiligheid 

vann de kinderen te waarborgen en in hoeverre zijn deze 'regels' en 'afspraken' 

territoriaall  van aard? Welke strategieën ontwikkelen jongeren om hun zelfstandige 

bewegingsvrijheidd in tijd en ruimte te vergroten? 

 Plaats en de sociaalruimtelijke context (paragraaf 12.2.4): 

Welkee ruimtelijke representaties betreffende 'veiligheid', 'vrije tijd' en 'jeugd' 

construerenn ouders (en jongeren)? Zijn er verschillen zichtbaar in de wijze, waarop 

jongerenn en ouders alledaagse plaatsen en de bredere sociaalruimtelijke woon- en 

leefomgevingg representeren in hun verhalen? 

12.2.11 Verschillen In sociaalruimtelijke netwerken van jongeren 
Watt betreft het tijdruimtelijk handelen van jongeren kan ten eerste worden geconcludeerd, 

datt er een grotere diversiteit bestaat in het naschoolse ruimtegebruik dan in hoofdstuk 3 op 

basiss van de literatuur is geschetst. Behalve dat er buurt-, huis- en archipelgeoriënteerde 

jongerenn zijn is er een grote groep waarbij oriëntatie op de buurt, het huis en de 'archipel' 

evenwichtigg verdeeld is: de jongeren met een uit-en-thuisprofiel. Verder is de 
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archipelliseringg van het alledaagse handelen van jongeren tot een netwerk van homogene, 

veiligee enclaves zeker niet in alle sociaalruimtelijke netwerken in dezelfde mate zichtbaar 

enn bovendien gender-, klasse- en plaatsspecifiek. 

Tenn tweede mag, terwijl archipellisering zichtbaar is, niet voorbij worden gegaan aan 

dee bijzondere rol, die de buurt speelt in het leven van jongeren. 

Tenn derde kan worden geconcludeerd, dat de individuele sociaalruimtelijke netwerken 

wordenn gestructureerd door de sociale identiteiten 'leeftijd', 'gender', 'sociaal-

economischee status' en de gesitueerdheid van jongeren en ouders in een specifiek 

woonmilieu.. Bij de keuzevrijheid ten aanzien van leefstijl en ruimtegebruik, die Beek 

(1992)) en Hajer en Reijndorp (2001) als algemeen kenmerk van de westerse samenleving 

lijkenn te veronderstellen, kan naar aanleiding van dit onderzoek genuanceerd worden. 

Voorr bepaalde groepen jongeren vormen beperkte 'materiële hulpbronnen' (Giddens, 

1984)) een belangrijke beperking van hun keuzevrijheid ten aanzien van de naschoolse 

tijdsbestedingg en de ruimtelijke consequenties daarvan. Dit geldt met name voor de groep 

mett het profiel 'pleiners'. 

DIVERSITEITT VAN SOCIAALRUIMTELIJKE NETWERKEN 

Dee diverse sociaalruimtelijke netwerken van jongeren zijn onderzocht op basis van een 
groott aantal variabelen dat betrekking heeft op de ruimtelijke oriëntaties van jongeren en 
hunn zelfstandige bewegingsvrijheid. De diversiteit blijk t door middel van een categoriale 
principalee componenten analyse goed te kunnen worden samengevat aan de hand van twee 
dimensies.. Enerzijds is dit de 'organisatie'-dimensie, die verwijst naar de mate van 
georganiseerdheidd van de naschoolse tijdsbesteding en het belang van de club als ruimtelijke 
omgeving,, anderzijds de 'ongecontroleerd-openbare ruimte'-dimensie, die het aandeel 
activiteitenn aangeeft, dat niet thuis, zonder toezicht van volwassenen, op straat, in de disco 
enn in de eigen buurt plaatsvindt. Op basis van deze dimensies is een vijftal 
sociaalruimtelijkee netwerkprofielen van jongeren te onderscheiden (N=51). 

Opvallendd is dat het tijdruimtelijk handelen van de meerderheid van de jongeren 
gekenmerktt wordt door bewegingen in en buitenshuis. Dit is zichtbaar in het profiel van de 
meerderheid:: uit-en-thuizers. Deze groep valt wat betreft hun sociaalruimtelijk netwerk 
veell  minder eenduidig te typeren dan het beeld dat van jongeren bestaat in de media en dat 
dee sociaal-geografische literatuur doet vermoeden. De uit-en-thuizers scoren vrij 
gemiddeldd op de 'organisatie'-dimensie en enigszins negatief op de 'ongecontroleerd-
openbaree ruimte'-dimensie. Uit-en-thuizers hebben een divers vrijetijdspatroon. Ze 
hebbenn bezigheden in clubverband, die het tijdruimtelijk handelen structureren en die 
bovendienn onder toezicht van volwassenen plaatsvinden. Daarnaast besteden ze tijd op 
straatt aan informele activiteiten. Af en toe gaan ze uit, wat ze over het algemeen als 
avontuurr construeren. Ze brengen tijd door in de buurt, in het stadscentrum en op 
'andere'' plaatsen. Dit betreft zowel jongens als meiden. Relatief veel jongeren uit de 
binnenstadd vallen onder dit profiel. 

Hett profiel met de naam pleiners (en stappers) is qua omvang de tweede groep. Deze 
onderscheidtt zich van de andere profielen door een negatieve score op de 'organisatie'-
dimensiee en een positieve score op de 'ongecontroleerd-openbare ruimte'-dimensie. De 
naschoolsee tijd wordt gekenmerkt door informele activiteiten op straat in de eigen buurt. 
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Eenn relatief groot deel van de groep woont in de Oosterparkwijk. De pleiners omvatten 

overwegendd jongens. Eigenlijk is deze groep in tweeën te splitsen. "Spelers" zijn jongens, 

diee veel tijd informeel in de eigen buurt besteden aan sportieve activiteiten, kattenkwaad 

enn ernstiger risicogedrag, en samenzijn. Daarnaast zijn ze vaak thuis en vermaken ze zich 

mett computerspelletjes en televisie kijken. "Stappers" zijn de jongeren (jongens én 

meisjes),, die, behalve dat ze informele tijd in de eigen buurt doorbrengen, in het weekend 

uitgaan.. Zij zijn zeer sterk op leeftijdgenoten gericht én disco's, danceparty's en kroegen 

hebbenn een belangrijke betekenis in hun netwerk. 

Dee groep met het profiel beschermden is beperkter in omvang. Het profiel vertoont 

overeenkomstenn met dat van de uit-en-thuizers, maar de tijdsbesteding en het 

ruimtegebruikk van deze jongeren is in sterkere mate gecontroleerd en georganiseerd. Ze 

bestedenn relatief weinig tijd in de openbare ruimte. Verplaatsingen 's avonds gebeuren 

onderr begeleiding van ouders. De beschermden scoren negatief op de 'ongecontroleerd-

openbaree ruimte'-dimensie en positief op de 'organisatie'-dimensie. Het zijn meiden 

gekenmerktt door een (hogere) middenklasseachtergrond, die het profiel van de 

beschermdenn bepalen. Ervaringen met publiek domein komen tot stand in 'tussentijd' en 

'tussenruimten'' en in 'beschermde domeinen' zoals de vrijetijdsclub. Relatief veel meiden 

vann het platteland vallen onder dit profiel. 

Di tt laatste kenmerk is ook zichtbaar in het profiel van de planners. Ook dit is een 

minderr grote groep. Planners leggen in tegenstelling tot beschermden een bepaalde mate 

vann zelfstandige mobiliteit aan de dag. Dit profiel wordt gekenmerkt door een hoge mate 

vann formele organisatie: men heeft meerdere clubafspraken per week. Deze clubafspraken 

hebbenn tot gevolg, dat ook de resterende vrijetijdsbesteding op voorhand in tijd en ruimte 

gefixeerdd is. 

Hett profiel van binnenjongeren betreft jongeren, die in hun naschoolse tijd in sterke 

matee op het huis gericht zijn. Het betreft een gering aantal, dat veel tijd in het bijzijn van 

familieledenn doorbrengt. Het profiel heeft een lage score op de 'organisatie'-dimensie en 

eenn lage score op de 'ongecontroleerd-openbare ruimte'-dimensie. 

HETT BELANG VAN DE LOKALE WOONOMGEVING 

Dee sociaalruimtelijke netwerken moeten worden opgevat als een aaneenschakeling van 
verschillendee plaatsen, die zich niet uitsluitend voegen in klassieke buurt-stadscentrum-, 
stad-land-- en openbaar-privé-concepten. Discotheken, dance-events en recreatiegebieden 
buitenn de stad, sportcomplexen en scholen in buitenwijken vormen belangrijke 
knooppuntenn in het tijdruimtelijk handelen van jongeren: is het niet in het dagelijks gebruik 
ervann dan wel in de ervaring ermee. Hierin komt men de fragmentatie van functies in de 
ruimtee tot uiting, die onder verschillende noemers (o.a. 'stedelijk veld', 'netwerksteden', 
'archipellisering')) in de sociaal-geografische literatuur als belangrijke ontwikkeling wordt 
gezien. . 

Desalnietteminn moet worden benadrukt, dat ruimte voor vrijetijdsbesteding in de 

nabijheidd van de woning essentieel is voor veertien- en vijftienjarigen. Veertien- en 

vijftienjarigenn besteden hun naschoolse tijd voor een groot deel in de directe 

woonomgeving.. Zij beschikken immers niet over een brommer, scooter of auto, die de 

360 0 



EENN VEILIG AVONTUUR 

zelfstandigee mobiliteit vergroten; bovendien zijn hun financiële middelen meestal beperkt 

enn hebben zij toestemming van hun ouders nodig om weg te gaan. 

STRUCTURERENDEE WERKING VAN SOCIALE EN RUIMTELIJKE IDENTITEITEN 
Dee profielen zijn verbonden met genderidentiteiten en de sociaal-economische achtergrond 
vann jongeren en verschillen naar woonmilieu. Ten eerste brengen meiden minder tijd door 
inn de openbare ruimte en gebruiken zij de openbare ruimte op een andere wijze dan 
jongens.. Het tijdruimtelijk handelen van meiden in openbare ruimte is meer beschermd. 
Di tt is zeer duidelijk in het profiel van de beschermden, dat immers uit alleen meiden 
bestaat.. Ook wordt het tijdruimtelijk handelen van meisjes in de openbare ruimte sterker 
begrensd.. Dit blijk t onder meer bij een groep ontevreden meiden in het profiel van uit-en-
thuizers,, die hun zelfstandige mobiliteit buitenshuis willen vergroten, maar hierbij 
beperkingenn opgelegd krijgen door hun ouders. Verder is het gebruik van openbare ruimte 
doorr meiden doelgerichter, het betreft met name winkelen en minder 'hangen' op straat. 

Tenn tweede structureren sociale-klassenidentiteiten de sociaalruimtelijke netwerken van 

jongeren.. Het zijn de jongens met een lagere sociaaleconomische achtergrond, die in hun 

naschoolsee tijd zijn aangewezen op openbare ruimte in de eigen buurt. In een stadswijk, 

zoalss de Oosterparkwijk, zijn relatief veel jongeren te vinden met het profiel van de 

pleiners.. Jongeren, gekenmerkt door een hogere sociaal-economische achtergrond 

daarentegen,, spenderen meer tijd aan formeel georganiseerde activiteiten, die onder 

toezichtt van volwassenen plaatsvinden, en worden op de routes, die de verschillende 

plaatsenn in hun sociaalruimtelijk netwerk verbinden, vaker door volwassenen begeleid. 

Tenn derde is het woonmilieu van betekenis voor de naschoolse tijdsbesteding en het 

ruimtegebruik.. 'De rurale idylle' wordt in de verhalen van jongeren uit het landelijk gebied 

tegelijkk ge(re)produceerd en betwist. Terwijl jongeren uit landelijke gebieden hun woning 

enn woonomgeving vanwege de rust en ruimte waarderen, zijn ze toch ook ontevreden. De 

ontevredenheidd betreft met name het gemis aan leeftijdgenoten en de beperkte sociale 

infrastructuur.. Het ontbreken van een goede sociale infrastructuur — bijvoorbeeld 

vrijetijdsclub,, uitgaansgelegenheden en openbaar vervoer — en van publiek domein in de 

nabijheidd van de woning heeft gevolgen voor het tijdruimtelijk handelen. Door de 

afstandenn die jongeren moeten overbruggen, vaak op de fiets doordat goed openbaar 

vervoerr ontbreekt, is het tijdruimtebudget, dat overblijft voor vrijetijdsbesteding, beperkt 

enn krijgt het bovendien een gepland karakter. 

Doorr de beperkte sociale infrastructuur is de zelforganisatie in de dorpen en Leek 

groot.. Het netwerk van garageclubs kan worden opgevat als private 

jongerenontmoetingsplekken.. Tijdens de traditionele feestweken, die kenmerkend zijn 

voorr de dorpen en suburbane plattelandskernen, wordt duidelijk zichtbaar dat jongeren (en 

volwassen)) actief betrokken zijn bij de organisatie van de eigen vrije tijd. 

Jongerenn uit de buitenwijk De Wijert zijn weinig op straat in de buurt te vinden; het 

netwerkk van deze jongeren bestaat relatief vaak uit een archipel van beschermde domeinen. 

Behalvee de sociaal-economische positie van de gezinnen in De Wijert-Zuid is de 

sociaalruimtelijkee structuur van de wijk hierbij van invloed. Er is enerzijds relatief veel 
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ruimtee binnenshuis, anderzijds kent De Wijert door de homogene woonfunctie weinig 

plekken,, waar jongeren publiek domein ervaren, het zien en gezien worden. De 

aanwezigheidd van veel anderhalfverdieners betekent verder dat er overdag een anonieme 

sfeerr heerst. 

Inn de Oosterparkwijk is het omgekeerde zichtbaar. Jongeren, of eigenlijk jongens, 

wordenn de straat 'opgedreven'. Ze beschikken over relatief weinig ruimte in huis. De 

sociaalruimtelijkee structuur van de Oosterparkwijk biedt de jeugd verschillende 

mogelijkheden.. Er zijn plaatsen voor sportieve activiteiten, plaatsen, waar men zich met 

leeftijdgenotenn kan terugtrekken, en plaatsen, waar ervaring met publiek domein tot stand 

komt.. Het betreft zowel openbare ruimte buitenshuis als aparte jeugddomeinen. 

Sociaal-wetenschappelijkee literatuur stelt dat er sprake is van 'many childhoods' (Holloway 

&&  Valentine, 2000b). Onder invloed van modernisering en individualisering is er sprake 

vann een bepaalde mate van keuzevrijheid en daarmee van een grote diversiteit aan 

interesses,, aan leefstijlen en meer in het bijzonder aan het ruimtegebruik (zie bijv. Beek, 

1992;; Giddens, 1991; Du Bois-Reymond et al., 1998). Leefstijl is belangrijk en 

traditionelee kaders, zoals sekse en sociaal-economische status, boeten aan belang in. Ook in 

ditt onderzoek wordt duidelijk zichtbaar dat er binnen de groepen met respectievelijk 

dezelfdee sociaal-economische achtergrond, sekse of hetzelfde woonmilieu variatie bestaat in 

dee voorkeuren van jongeren en in het soort activiteiten dat kinderen ondernemen. De 

resultatenn laten echter tegelijk zien dat individuele sociaalruimtelijke netwerken 

gestructureerdd worden door de 'traditionele' sociale identiteiten als 'leeftijd', 'sociaal-

economischee status' en de gesitueerdheid van jongeren en ouders in een specifiek 

woonmilieu.. Zo moet aan genderopvattingen een belangrijke structurerende werking 

wordenn toegekend: meiden spenderen minder tijd in openbare ruimte, ze gebruiken de 

ruimtee anders en kunnen tijdsbesteding in de openbare ruimte wordt bovendien door 

ouderss meer beschermd en begrensd (zie ook par. 12.2.2). Onderzoek in Groot-

Brittannië,, dat wijst op overname van het traditionele jongensdomein 'de straat' door 

meidenn (Matthews et al., 2000a), wordt in deze zin niet bevestigd. 

12.2.22 De rol van ouders: ordenen van avontuur 
Hett tweede cluster van deelvragen betreft de bezorgdheid van ouders over de veiligheid 

vann hun kinderen in de naschoolse tijd en de wijze waarop ouders het tijdruimtelijk 

handelenn van hun kinderen reguleren. Geconcludeerd kan worden dat de veiligheid van 

veertien-- en vijftienjarige kinderen voor ouders een belangrijk issue is. 'Leeftijd' is hierin 

vann bijzondere betekenis. De bezorgdheid en het regulatieregime verwijzen naar de 

collectievee verbeelding van jeugd in onze samenleving. Over het algemeen achten ouders 

hunn tieners niet volledig capabel om zelfstandig hun veiligheid te waarborgen. 

Dee houding van de ouders is echter niet vergelijkbaar met de houding van ouders van 

jongee kinderen (Hulman et al., 1990; Valentine, 1997a, 1997b). Tieners hebben meer 

zelfstandigee bewegingsvrijheid, ze worden bijvoorbeeld aanzienlijk minder door ouders 

begeleid.. De veranderingen in het sociaalruimtelijk netwerk van ouderwordende jongeren 

-- grotere actieradius en nieuwe plaatsen - , beïnvloedt de houding van ouders: "kleine 

kinderenkinderen kleine zorgen, grote kinderen grote zorgen". 
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Juistt deze veranderingen betekenen dat ouders (en jongeren) op verschillende 

momentenn geconfronteerd worden met keuzes die de zelfstandige mobiliteit van jongeren 

betreffenn en die risico's met zich meebrengen. Bij het maken van deze keuzes zijn ouders 

opp zoek naar het juiste evenwicht tussen overbezorgdheid en het te veel vrijheid geven 

waardoorr kinderen in gevaar kunnen komen. Ouders hechten behalve aan het bescherming 

biedenn ook aan het bevorderen van zelfredzaamheid. Ze wijzen hierbij op het belang van 

vrijplaatsenn voor de jeugd en het belang van veilige routes die de zelfstandige mobiliteit 

vergroten. . 

Begrenzendee en beschermende maatregelen - het regulatieregime — ordenen het 

sociaalruimtelijkk netwerk van jongeren tot een veilig avontuur. In de aanduiding 'veilig 

avontuur'' komt tegelijkertijd de noodzaak om los te laten tot uitdrukking, en de angst dat 

hett mis kan gaan. Het veilige avontuur sluit aan bij ideeën uit het in hoofdstuk 3 geschetste 

kaderr van een risicocultuur (zie bijv. Boutellier, 2002; Giddens, 1991). Boutellier schetst 

hett ideaal beeld van een risicocultuur, die 'veilige vrijheid' wordt genoemd en die gestuurd 

wordtt door emoties en beschermd door nieuwe vormen van regulering. "Men verwacht, of 

lieverr gezegd eist, optimale bescherming onder de conditie van maximale vrijheid"(ibid., p. 

14).. Een zucht naar vrijheid en avontuur, die kenmerkend is voor een aantal 

sociaalruimtelijkee netwerken wordt in de alledaagse opvoedpraktijk gecontroleerd en 

omgevenn met veiligheidsmaatregelen. Dit komt met name tot uiting in de profielen 

'beschermden'' en 'ontevreden uit-en-thuizers'. In de bredere krijgen deze maatregelen 

vormm in de aanwezigheid van camera's die bijvoorbeeld in het centrum van Groningen 

hangen,, maar ook in andere uitgaanscentra, en in de controle op drugs bij houseparty's. 

Hett veilige avontuur is niet in alle profielen op dezelfde wijze zichtbaar; het 

regulatieregimee is gender- en klassenspecifiek en varieert tussen woonmilieus (zie 

hoofdstukkenn 6, 7, 8 en 9). 

SOCIALEE ONVEILIGHEID EN DE VERBEELDING VAN JONGEREN ALS SCHATJES EN SCHURKEN 

Dee onveiligheidsbeleving is divers en complex. De vormen waarin bezorgdheid zich uit en 
regulatiee optreedt zijn afhankelijk van de persoonlijke en sociale identiteit van jongeren. 
Watt dit laatste punt betreft, treedt er een ogenschijnlijke tegenstrijdigheid op. De 
onveiligheidsgevoelenss van ouders betreffen allereerst de kwetsbaarheid van hun kinderen 
inn de omgang met vreemden en in het verkeer. De bezorgdheid verwijst wat dit betreft 
naarr het concept 'jeugd in de knel'. Sociale onveiligheid is op deze leeftijd belangrijker dan 
verkeersonveiligheid. . 

Tenn tweede neemt de angst voor drank- en/of drugsgebruik, voor agressief gedrag en 
seksuelee contacten een belangrijke plaats in. Deze bezorgdheid is verbonden met een visie 
opp de 'jeugd als probleem'. 

Ouderss brengen op verschillende manieren onder woorden wat de tussenpositie van 
jongerenn inhoudt. Jongeren zijn niet langer kinderen, maar ook nog niet 'volwassen' 
genoegg om op verantwoorde wijze om te gaan met volwassen en activiteiten en om 
gevarenn te kunnen inschatten. Eigenlijk hebben ouders een wat ambivalente houding ten 
aanzienn van hun kinderen. Er is sprake van angst én van vertrouwen. Enerzijds dicht men 
dee eigen kinderen meer verantwoordelijkheidsgevoel toe dan jongeren in het algemeen (de 
Apollinischee schatjes), anderzijds hebben ouders zorgen over de beïnvloedbaarheid van hun 
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kinderenn door andere jongeren (de Dionysische schurken). Ik kom hierop terug in 
paragraaff  12.2.4, waar ik in ga op de rol van ruimtelijke representaties bij het organiseren 
vann het veilige avontuur. 

ORDENENN VAN AVONTUUR 

Hoewell  jongeren in vergelijking met jongere kinderen een grote mate van 

bewegingsvrijheidd hebben, reguleren ouders het tijdruimtelijk handelen van hun kinderen 

inn aanzienlijke mate. Beschermingsmaatregelen en het stellen van grenzen laten zien dat de 

'macht'' van ouders verweven is met de sociaalruimtelijke netwerkprofielen van hun zonen 

enn dochters. Ouders hebben, met andere woorden, invloed op de uiteindelijke vorm en 

inhoudd van het tijdruimtelijk handelen van hun kinderen. Ouders ordenen in interactie met 

hunn kinderen de vrije tijd van hun kinderen tot een veilig avontuur (zie ook par. 12.2.3). 

Zee doen dit door beschermende maatregelen te stellen en grenzen te stellen, het 
regulatieregime.. Deze regulatiestrategieën vormen een routinematig onderdeel van het 
alledaagsee handelen van ouders (en jongeren). Te onderscheiden zijn: territoriale en 
lichamelijkee regulatie en regulatie door middel van mobiliteit, van soort activiteit, van 
socialee contacten, van tijd en van hulpmiddel. In de praktijk worden de maatregelen vaak in 
combinatiee met elkaar getroffen. De maatregelen geven vorm aan het routinematig 
handelen,, het beschermend schild (zie par. 3.2), waarmee jongeren zich 'veilig' in het 
socialee verkeer kunnen begeven. 

Dee routines dragen niet alleen bij aan een bescherming van jongeren, maar dragen ook 
bijj  aan het gevoel van zekerheid bij ouders. De beschermende en begrenzende maatregelen 
werkenn op twee manieren. Ten eerste als concreet voorschrift waaraan sancties zijn te 
verbinden:: de jongere moet een bepaalde route volgen met leeftijdgenoten anders gaat de 
activiteitt niet door. Ten tweede als bouwsteen voor een 'interpretative scheme' waarin 
veiligg gedrag wordt gedefinieerd: als het donker is alleen samen met anderen over verlichte 
enn drukke routes fietsen. Dat het treffen van concrete maatregelen gepaard gaat met het 
internaliserenn van representaties, komt duidelijk in de verhalen van jongeren naar voren 
(ziee hoofdstuk 8 en 10). 

Territorialee regulatie neemt een eigen plaats in binnen het regulatieregime. Ouders 
ordenenn ruimte op talrijke manieren in veilige versus gevaarlijke plaatsen en routes voor 
hunn kinderen. Ze brengen een hiërarchie aan in de ruimtelijke schaal. Hierbij geldt over het 
algemeen:: onbekend maakt onbemind. Dichtbij huis is het mogelijk onveilige plaatsen 
preciess te omschrijven, maar verder weg verwordt een onveilige plaats tot een onveilig 
gebied. . 

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

ouders.. Een territoriale strategie om onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt het hoofd te 

biedenn bestaat uit begrenzing van de eigen buurt tot de eigen straat. Door de buurt terug te 

brengenn tot een lager schaalniveau kunnen ouders de lokale omgeving als een veilige plaats 

voorr de kinderen accepteren. 

'Jeugd'' neemt een bijzondere plaats in binnen deze territorialisatie. De ordening van 

ruimtee vindt onder andere plaats op basis van de verbeelding van de jeugd als enerzijds 'de 

eigen'' schatjes en anderzijds 'de andere' schurken. Territoriale regulatie is een poging 

364 4 



EENN VEILIG AVONTUUR 

risico'srisico's te reduceren en de ruimtelijke complexiteit te vereenvoudigen. Orde scheppen in 

hett avontuur biedt ouders de mogelijkheid om met risico's en onzekerheid om te gaan. 

Hett regulatieregime heeft voor de naschoolse tijdsbesteding van jongeren een aantal 

gevolgen.. Ten eerste is er sprake van privatisering. Ouders bieden jongeren thuis 

mogelijkhedenn en vrijheid. Het inrichten van een garagesoos aan huis, waar de vrienden 

vann de kinderen kunnen samenzijn en 'uitgaan', is hiervan een extreem voorbeeld. 

Formalisering,, het stimuleren van in tijd en ruimte vaststaande afspraken onder toezicht, is 

eenn tweede gevolg. Ten derde is in- versus uitsluiting van soort activiteiten, groepen 

mensenn en plaatsen, waarvan ouders in het ene geval een vertrouwenwekkende en in het 

anderee geval een niet-vertrouwen wekkende indruk hebben, zichtbaar. Het organiseren van 

peernetwerkenn ter bescherming van de activiteiten en verplaatsingen van de kinderen is 

eenn van de voorbeelden. Ten slotte is er sprake van controle. De mobiele telefoon fungeert 

bijvoorbeeldd als regulatiemiddel. Een telefoon stelt zonodig kinderen in staat de ouders 

onmiddellijkk te bellen; tegelijk vergroot de mobiele telefoon de controle van ouders op het 

tijdruimteUjkk handelen van jongeren. 

DEE BESCHERMDE EN BEGRENSDE VRIJE TIJD VAN MEIDEN 

Dee naschoolse tijdsbesteding en het ruimtegebruik van de beschermden en van de 
ontevredenn uit-en-thuizers laten zien dat het gedrag van meiden buitenshuis meer 
beschermdd en begrensd wordt dan dat van jongens. Met name voor de laatste groep (de 
uit-en-thuizers)) is zichtbaar dat dit gebeurt tot groot ongenoegen van de meiden zelf, van 
wiee de leefstijloriëntatie idealiter getypeerd zou moeten worden als stapper. Meiden 
wordenn 's avonds vaker door ouders gebracht en gehaald. Voor meiden bestaan er meer 
verbodenn plaatsen. Deze genderspecifieke regulatie is alleen en uitsluitend ingegeven door 
dee angst voor seksueel geweld door vreemde mannen en jongens. Het is niet zo dat men 
minderr vertrouwen heeft in de competentie van dochters dan van zonen. De bezorgdheid 
tenn aanzien van zonen richt zich echter op specifieke plaatsen, met name uitgaansplaatsen, 
waarr de kans op geweld aanwezig is. Dit zijn voor een grote groep geen alledaagse plekken. 

BEZORGDHEIDD MAAR WEINIG CONTROLE BUITENSHUIS: DE LAGERE SOCIALE MILIEUS 

Dee mate van bezorgdheid van ouders en hieraan gerelateerde regulatiestrategieën dienen 

echterr niet overdreven te worden. De profielen van de uit-en-thuizers (excl. ontevreden 

uit-en-thuis-meiden)) en pleiners laten zien dat er wel degelijk sprake is van zelfstandige 

mobiliteitt en vrijplaatsen in het sociaalruimtelijk netwerk van jongeren. In het eerste 

profiell  is er sprake van een groep jongeren die met de betreffende ouders min of meer tot 

overeenstemmingg komt wat betreft de plaatsen in en de grenzen van het sociaalruimtehjke 

netwerk. . 

Inn het tweede profiel wordt het belang van sociaal-economische achtergrond en daaraan 

gerelateerdee opvoedstijl zichtbaar. Openbare ruimte is voor deze jongeren ook belangrijk, 

omdatt het vrij toegankelijke ruimte is. Ook de bewegingsvrijheid van de pleiners 

buitenshuiss is gerelateerd aan de rol van de ouders. Ouders uit een lagere sociaal-

economischee achtergrond zijn niet de ouders die zich het minst bezorgd maken over de 

veiligheidd van de kinderen. Zij geven vaker aan tamelijk tot erg bezorgd te zijn. Ook 
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hechtenn zij over het algemeen geen bijzondere betekenis aan openbare ruimte; ze brengen 

nauwelijkss differentiatie aan tussen plekken — openbaar, semi-openbaar of privé — 

buitenshuis.. De openbare ruimte is in de belevenis van deze ouders een van de plekken 

buitenshuis,, die zich aan hun zicht en controle onttrekken. Jongens lijken alle vrijheid te 

hebbenn buitenshuis. In huis daarentegen laten ouders wel hun autoriteit gelden. 

HALENN EN BRENGEN VAN KINDEREN OP HET PLATTELAND 
Hett woonmilieu, tot slot, beïnvloedt de aard van de bezorgdheid en daarmee het 
regulatieregime.. De beperkte aanwezigheid van jeugddomeinen in de plattelandsdorpen, 
eenn beperkt openbaar vervoer en verlaten wegen bijvoorbeeld leiden ertoe dat de ouders 
daarr vaker dan de ouders uit de stedelijke en plattelandssuburbane woonmilieus hun 
kinderenn 's avonds tussen de 'stations' op hun dagpad met de auto verplaatsen. Dit 
betekentt echter niet dat plattelandsouders bezorgder zijn dan de ouders uit de andere 
woonmilieus.. Wat betreft veilige omgeving voor de kinderen geven de ouders juist het 
hoogstee cijfer aan hun buurt. Begeleiding van de kinderen 's avonds vergroot het 
veiligheidsgevoell  van de ouders. 

12.2.33 De stem van jongeren: ruimte claimen en grenzen verleggen 
'Onderhandelingen'' oftewel communicatie tussen ouders en jongeren beïnvloedt de vorm 

enn inhoud van het sociaalruimtelijk netwerk van jongeren. Het regulatieregime wordt niet 

zondermeerr aan de zonen en dochters 'opgelegd'. Deze communicatie bepaalt mede de 

geconstateerdee diversiteit van het tijdruimtelijk handelen. Het derde cluster van 

onderzoeksvragenn wordt hiermee aan de orde gesteld. 

Regelss worden in het algemeen niet top-down opgesteld. Regels hebben vaak het 

karakterr van afspraken. De meeste gezinnen kunnen dan ook getypeerd worden als 

onderhandelingshuishoudenss (zie hoofdstuk 3). Dit betekent echter niet dat het 

regulatieregimee geen sancties kent en dat er geen conflicten zijn. Ook in 

onderhandelingshuishoudenss komen conflicten voor tussen jongeren en ouders over 

huiswerk,, huishoudelijke taken, het gedrag in het gezin en in de vrije tijd. 

Veiligheidsoverwegingen,, zo blijk t uit de vorige paragraaf, liggen ten grondslag aan het 

regulatieregime.. In het tijdruimtelijk handelen van jongeren liggen routines besloten die 

fungerenn als onderdeel van een beschermend schild. Jongeren (en ouders) verbinden deze 

routiness in hun verhalen niet altijd met onveiligheidsgevoelens van zichzelf en van hun 

ouderss (resp. kinderen). Toch zeggen de routines iets over de geldende afspraken binnen 

hett gezin en over hetgeen ouders zekerheid geeft, zoals in de vorige paragraaf is 

beschreven.. Deze afspraken zijn, behalve dat ze terreinen als sociale contacten, tijd, 

mobiliteit,, hulpmiddel en lichamelijke regulatie betreffen territoriaal geformuleerd (zie 

vorigee paragraaf). 

Dee 'strijd' tussen jongeren en ouders binnen het onderhandelingshuishouden over de 

invullingg van een veilige vrije tijd levert creatieve oplossingen voor het ordenen van 

avontuur.. Niet naar de disco, maar wel feesten in de garagesoos of 's nachts keten op een 

pyjamaparty.. Wel naar de bioscoop in de stad Groningen, maar voor het donker weer 

thuis.. Op deze manier worden de grenzen van tijd en ruimte verlegd en de alledaagse 

identiteitt van plaatsen verandert daarmee van betekenis (zie par. 12.2.4). 
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Jongerenn spelen een actieve rol in het claimen van tijd en ruimte en het verleggen van 

grenzen.. Zo nu en dan houden ze bewust hun ouders onwetend over de gevaren die zij 

tegenkomenn om hen niet ongerust te maken én om de bewegingsruimte waarin ze 

zelfstandigg kunnen opereren te waarborgen. Niet alleen wat betreft gevaren, ook op andere 

terreinenn is de informatie die ouders van jongeren krijgen, niet volledig en wordt een 

bepaaldee situatie door beide partijen anders gedefinieerd. Bij de jongeren in dit onderzoek 

zienn we duidelijk de strategieën terug, die al door De Waal (1989) zijn onderscheiden (zie 

par.. 3.4). 

Voorr het claimen van tijd en ruimte en het verleggen van grenzen hanteren jongeren 

verschillendee strategieën, bijvoorbeeld door het censureren van de informatie die zij aan 

hunn ouders verstrekken ('halve waarheid'). Zoals ouders verklaren, waarom bepaalde 

vervelendee maatregelen voor 'hun eigen bestwil' zijn, zo presenteren jongeren de eigen 

wensenn onder het mom van goed voor hun persoonlijke ontwikkeling tot verantwoordelijk 

menss ('de vertaling'). Tot slot geeft een aantal jongeren aan fantasieverhalen te vertellen en 

vragenn van ouders te beantwoorden met leugens, indien nodig ('het rookgordijn'). In 

aanvullingg op De Waal kan de strategie van 'wijs doen' worden onderscheiden. Jongeren 

dwingenn het verleggen van grenzen af door zichzelf als verantwoordelijk te presenteren en 

zichzelff  onafhankelijk op te stellen, in het gezin, of door op tijd thuis te komen. 

EENN RUIMTELIJK GEDIFFERENTIEERD REGULATIEREGIME 

Dee communicatie tussen ouders en jongeren — opvoedingsstijlen — en het regulatieregime 
hangenn samen met talloze gezinskenmerken en sociaalpersoonlijke identiteiten van 
opvoederss en kinderen (zie bijv. Du Bois-Reymond, 1992; Du Bois-Reymond et al., 1990; 
Rispenss et al., 1996). Een contextvariabele, die een minder centrale plaats heeft in de 
pedagogischee literatuur, is de sociaalruimtelijke omgeving. Alledaagse plaatsen en de 
brederee woon- en leefomgeving zijn echter van betekenis voor het regulatieregime en voor 
dee communicatie. Ruimte is op twee manieren van belang. In de eerste plaats zijn er 
verschillenn in regulatieregime naar omgeving — plattelandsouders halen en brengen meer 
dann ouders uit de stad en uit plattelandssuburbane gebieden —, zoals reeds is aangegeven. 
Tenn tweede heeft het regulatieregime een ruimtelijke dimensie: territoriale regulatie. 

Hett regulatieregime is ruimtelijk gedifferentieerd, verschillen in plaats corresponderen 
mett verschillen in opstelling van de ouders. Zo blijk t bijvoorbeeld dat een groep ouders in 
huiss de vrijheden oprekt, maar buitenshuis strenge regels hanteert. Een ander voorbeeld 
betreftt het verbieden van roken in huis, maar het oogluikend toestaan hiervan in de schuur. 
Onverwachtee gebeurtenissen in de omgeving kunnen verder het effect hebben dat het 
regulatieregimee -de regels en sancties- tijdelijk wordt aangescherpt, zoals dit het geval was 
naa de Oosterparkrellen. 

12.2.44 Ruimtelijke representaties van een veilige Jeugd 
Ruimtee in het algemeen en plaatsen in het bijzonder — in relatie tot (on)veiligheid - geven 

opp uiteenlopende manieren betekenis aan het handelen en denken van jongeren en ouders. 

Tenn eerste kan worden geconcludeerd dat er een aantal dominante ruimtelijke 

representatiess is dat ouders houvast biedt bij het bepalen van het regulatieregime. Wel 

wordenn deze representaties selectief gereproduceerd. 
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Ditt blijkt niet alleen uit de verhalen van ouders, maar is teven zichtbaar in het 

tijdruimtelijkk handelen van jongeren. De representaties zijn lokaal ingebed, maar niet 

lokaall  begrensd. Dit brengt mij bij een ander punt: de ideeën die ouders hebben over 

onveiligheidd zijn niet uitsluitend gebaseerd op de plekken waar hun kinderen komen. Het 

beeldd van ouders is het resultaat van een combinatie van lokale en bovenlokale informatie. 

Tenn slotte maken de in dit onderzoek bestudeerde lokaalgesitueerde handelingen van zowel 

jongerenn als ouders duidelijk, dat dichotomieën, zoals buurt-stadscentrum, openbaar-privé 

enn stad-land, hoewel in het denken belangrijk, toch niet toereikend zijn om de 

sociaalruimtelijkee netwerken te beschrijven. 

RUIMTELIJKEE REPRESENTATIES VAN JEUGD EN VEILIGHEID IN DE VERHALEN VAN OPVOEDERS 

Dee sociaalruimtelijke netwerken van jongeren en de 'onderhandelingen' die aan het 
ontstaann hieraan zijn voorafgaan, laten zien hoe instituties en discoursen worden 
gereproduceerdd en getransformeerd . In geografische literatuur wordt gewezen op het 
belangg van representaties van openbare ruimte als onveilige ruimte voor jongeren en de 
stadd als ongeschikte plaats om op te groeien. Deze representaties hebben gevolgen voor het 
alledaagsee leven van jongeren. Een gevolg is de uitsluiting van jeugd uit de stedelijke 
publiekee ruimte, die inmiddels een lange geschiedenis heeft: jongeren wonen in suburbane 
gebieden,, verblijven binnenshuis en in speciale private jeugddomeinen, zo wordt 
beschrevenn (zie hoofdstuk 2 en 3). Deze uitsluiting wordt bovendien versterkt door sociale 
enn ruimtelijke ontwikkelingen als de ruimtelijke spreiding van voorzieningen en de 
toenamee van het aantal tweeverdieners, waardoor onder andere het toezicht in de eigen 
buurtt verdwijnt (zie hoofdstuk 1). 

Uitt dit onderzoek blijk t dat binnen het dominante discours van een veilige jeugd de stad 
inderdaadd als 'jungle' en het platteland als 'idylle' wordt gerepresenteerd en dat er 
gerefereerdd wordt aan het beeld van jeugd, die niet op straat zijn tijd hoort te verdoen 
('vann de straat'), maar beter in de huiselijke sfeer kan verblijven ('het veiüge huis'). Een 
kritischee beschouwing van de verhalen van ouders in dit onderzoek laat echter zien, dat 
ouderss deze representaties selectief reproduceren. Verder worden dezelfde representaties 
mett betrekking tot uiteenlopende tijdruimtelijke settings — alledaagse plaatsen en de 
omgevingg — gemobiliseerd en /of betwist. 

Datt de dominante ruimtelijke representaties sterk doorwerken in het denken en handelen 

blijk tt in het bijzonder uit de bezorgdheid van ouders, die heel frequent verbonden is met 

hett idee dat openbare ruimte onveilig is voor hun kinderen. Door de zelfstandige mobiliteit 

vann jongeren in het publieke domein te beschermen en te begrenzen en tegelijkertijd de 

tijdsbestedingg te privatiseren en formeel georganiseerde afspraken aan te moedigen, 

wordenn de representaties 'van de straat' en 'het veilige huis' gereproduceerd. Dit is 

44 De (betekenissen van deze) discoursen worden op verschillende manieren ge(re)produceerd en betwist in de 
dagelijksee praktijken van ouders en jongeren. Hier is aansluiting gezocht bij de structuratietheorie van Giddens 
(1984)) waarin de verwevenheid van het individuele handelen met maatschappelijke structuren wordt 
benadrukt.. Het alledaagse handelen verloopt via routines. De gezamenlijk routines van mensen en organisaties 
zorgenn voor maatschappelijke structuren, met andere woorden zij produceren en reproduceren discoursen. 
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zichtbaarr in de profielen van de planners, beschermden, binnenjongeren en in die van de 
ontevredenn uit-en-thuizers. De reden achter de regulatie is enerzijds dat kinderen 
kwetsbaarr zijn in de openbare ruimte (wat betreft geweld van vreemden) en anderzijds dat 
dee jeugdidentiteit die behoort bij 'uit' en 'thuis' kan veranderen van 'schatjes' in 
'schurken'. . 

Watt betreft de ruimtelijke representaties, 'het idyllische platteland' en 'de stad als 
jungle',, kan het volgende worden geconcludeerd. Ouders in alle woonmilieus maken zich 
zorgenn over de veiligheid van hun kinderen. Opvallend is dat ze 'symbolisch' een veilige 
lokalee omgeving creëren en een veilig sociaalruimtelijk netwerk voor hun kinderen 
verzorgenn door de eigen woonomgeving af te zetten tegen andere gebieden. Hierbij maken 
zee gebruik van zowel de plattelandsidylle als van de representatie van '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, blijkt het platteland het hoogst te scoren. Niet alleen een veilige 
kindertijd,, maar ook andere elementen uit 'de rurale idylle' zijn in de verhalen van ouders 
zichtbaar:: ruimte, natuur, een hechte gemeenschap, etcetera. Men zet de kindertijd op het 
plattelandd stelselmatig af tegen een kindertijd in de stad. De voorkeur gaat daarbij duidelijk 
uitt naar de eerste. In het sociaalruimtelijk netwerk van jongeren blijkt dit uit het feit dat 
eenn bezoek aan de stad in tijd en ruimte gereguleerd wordt, 's Avonds is de gehele stad 
gevaarlijkk en verboden terrein (zie hoofdstuk 9, 10 en 11). 

Tegelijkertijdd worden de verbeeldingen in de verhalen van ouders verschillend 
geïnterpreteerd.. Dit is duidelijk zichtbaar in de representatie van jongeren als streetwise. 
Zoo wijzen ouders erop dat de eigen kinderen schatjes zijn die gevaarlijke situaties in de 
openbaree ruimte vermijden. Juist dit vertrouwen, dat ouders in hun eigen kinderen 
hebben,, stelt hen in staat jongeren op specifieke tijdstippen meer vrijheid te geven om 
zelfstandigg hun sociaalruimtelijk netwerk vorm te geven, inclusief het verkennen van 
openbaree ruimte. 

Eenn ander voorbeeld van betwisting van een dominante ruimtelijke verbeelding betreft 
hett idee van 'de rurale idylle'. De ouder op het platteland is het meest actief in de 
beschermingg van de bewegingen van jongeren tussen uit en thuis (zie hoofstuk 5 en 7). De 
ouderr is als chauffeur in hoge mate betrokken bij het vrijetijdsleven van de kinderen. Deze 
verplaatsingg onder begeleiding komt niet alleen, maar zeker óók, voort uit bezorgdheid. 
Hett platteland kent zijn eigen lokale gevaarlijke situaties in de vorm van verlaten wegen en 
discothekenn (hoofdstuk 7 en 9). De afwezigheid van voorzieningen, van leeftijdgenoten en 
vann openbaarvervoer in de woonomgeving betekent, dat het sociaalruimtelijk netwerk van 
jongerenn uit de dorpen relatief beschermd is. Dit is de reden waarom de voorkeur van de 
helftt van de ouders en jongeren op het platteland uitgaat naar een suburbane 
plattelandskernn of buitenwijk als woonomgeving. 

Ouderss in de stedelijke wijken zetten de gevaren, die volgens hen gekoppeld zijn aan 
hett opgroeien in de stad, af tegen de ongemakken van het opgroeien op het platteland en 
benadrukkenn bovendien de voordelen van het stedelijke woonmilieu voor hun kinderen en 
henzelf.. Terwijl in het idee van streetwise het beeld van 'de stad als jungle' niet wordt 
bestreden,, wordt tevens een ander beeld van de stad neergezet: de stad als aantrekkelijke 
leefplekk voor jongeren vanwege de faciliteiten en veilige routes die een zelfstandig, veilig 
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avontuurr mogelijk maken. Dit betreft ouders uit een hogere-middenklasse milieu met een 

stedelijkee leefstijl (vgl. Droogleever Fortuijn, 1993; Karsten & Van Kempen, 2001; Vijgen 

&&  Van Engelsdorp Gastelaars, 1991). In dit onderzoek wonen de ouders in de binnenstad 

vann Groningen. De wijze waarop zij zichzelf als 'goede' ouder representeren doordat zij de 

stadd als woonmilieu voor jongeren aanprijzen, verraadt echter tevens dat deze keuze 

verdedigdd moet worden en dit komt voort uit de verbeelding van 'de stad als jungle'. 

Di tt zijn voorbeelden van selectieve mobilisering van dominante ruimtelijke 

representatiess en betwisting daarvan. Deze praktijk toont aan dat de ideeën over de 

veiligheidd van jongeren en over het vermogen om de eigen veiligheid in de openbare 

ruimtee en thuis te garanderen niet eenduidig en vaststaand, maar flexibel en zelfs 

tegenstrijdigg kunnen zijn. 

Mij nn conclusie is dat dezelfde representaties met betrekking tot uiteenlopende 
tijdruimtelijkee settings - alledaagse plaatsen en de omgeving - gemobiliseerd en/of betwist 
worden.. Zo maken de ouders in de buitenwijk ten aanzien van de eigen woonomgeving 
gebruikk van 'de rurale idylle' om de veiligheid van die woonomgeving voor hun kinderen 
tee benadrukken (zie hoofdstuk 11). Ouders op het platteland, ten slotte, refereren aan een 
typischh stedelijk beeld van rondhangende 'junkies', als het gaat om softdruggebruik in 
discothekenn op het platteland en op de pleintjes in Leek. 

VERZETT VAN JONGEREN TEGEN HET DOMINANTE DISCOURS EN RUIMTELIJKE REPRESENTATIES 

Jongerenn laten zich in vergelijkbare zin uit als hun ouders. De hiervoor beschreven 
ruimtelijkee representaties in de verhalen van opvoeders zijn ook herkenbaar in de verhalen 
vann jongeren. Dit duidt op internalisering van de 'interpretative schemes' van ouders door 
jongerenn (zie par. 12.2.2). Een voorbeeld hiervan is de waardering van de lokale suburbane 
woonomgevingg op basis van de kwaliteiten die ook ouders aan de omgeving toedichten: 
ruimtee en rust. 

Echter,, in het dagelijks handelen van jongeren is het verzet tegen de dominante 

betekeniss van jeugd en tegen de dominante ruimtelijke representaties sterker dan in de 

verhalenn van hun ouders. Ik noem een aantal voorbeelden. Zo blijk t uit de manier waarop 

jongerenn de sociaalruimtelijke netwerken vormgeven - ruimte gebruiken en plaatsen 

ervarenn - dat de als onveilig bestempelde openbare ruimte en de dominante betekenis van 

jong-zijnn niet altijd richtinggevend zijn voor hun handelen. Ten eerste wordt openbare 

ruimtee door jongeren op dagelijkse basis gebruikt - én als verplaatsingsruimte én als 

activiteitenruimte.. Bijna alle jongeren verplaatsen zich op de fiets tussen school en huis; 

eenn grote groep - de beschermden uitgezonderd - gaat ook 's avonds alleen naar 

vrijetijdsclubss (hoofdstuk S en 7). Als activiteitenruimte heeft openbare ruimte betekenis 

alss vrijplaats om onder elkaar te zijn met vrienden, als bewegingsruimte - zichtbaar in de 

profielenn van de uit-en-thuizers en pleiners - en als publiek domein (hoofdstuk 8). 

Hett feit ten tweede, dat de openbare ruimte als vrijplaats functioneert, betekent dat er 

zichh veilige en bekende plaatsen in bevinden. Met name voor de pleiners, maar dit geldt 

ookk voor uit-en-thuizers, is beargumenteerd dat plaatsen in de openbare ruimte fungeren 

alss 'eigen' plaatsen waar ouderlijke controle afwezig is. Op deze plaatsen ontmoeten ze 
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leeftijdgenotenn met wie zij zichzelf identificeren en op deze plaatsen voelen ze zichzelf 

veilig,, ze vormen een 'thuis op straat' (hoofdstuk 8). 

Jongerenn garanderen, ten derde, de eigen veiligheid op straat. Strategieën die jongeren 

aanwendenn om de zelfstandige mobiliteit te vergroten, laten zien dat jongeren zich in staat 

achtenn zelf de eigen veiligheid op 'straat' te garanderen, ongeacht wat hun ouders hiervan 

denkenn (hoofdstuk 8). In elk geval proberen ze hun ouders de indruk te geven dat ze niet in 

zevenn sloten tegelijk lopen, zodat de ouders de teugels kunnen laten vieren. 

LOKAALL GESITUEERDE KENNIS 

Eenn alledaags sociaalruimtelijk netwerk bestaat uit een verzameling van lokale plaatsen. 

Tochh zijn bovenlokale processen in de lokale omgeving zichtbaar. De betekenis van 

televisiee en het internet, van een bezoek aan McDonalds als vast onderdeel van een avondje 

uit,, vormen in het tijdruimtelijk handelen van jongeren hiervan voorbeelden. Het 'world 

widee web' en de televisie brengen 'gevaar' binnenshuis en leiden tot bezorgdheid bij 

ouders.. De mondiale netwerksamenleving heeft ook gevolgen voor de wijze waarop ouders 

uitt de verschillende woonmilieus blijk geven van een algemene bezorgdheid over de 

veiligheidd van hun kinderen. 

Dee ideeën die ouders hebben over onveiligheid zijn niet uitsluitend gebaseerd op de 

plekkenn waar hun kinderen komen. Ouders verwijzen in hun verhalen naar gewelddadige 

gebeurtenissenn en onveilige plaatsen elders in Nederland en over de grens. Verder 

contrasterenn ze de jeugdfase van hun kinderen met de tijd waarin ze zelf opgroeiden en 

waarinn de samenleving volgens hen veiliger was voor de jeugd. Deze onveiligheidsbeleving 

iss een algemeen risicobewustzijn en als zodanig niet lokaal begrensd. 

Di tt onderzoek laat echter zien dat, behalve dat er sprake is van verwevenheid van de 

bezorgdheidd van ouders met abstractere angsten op bovenlokaal schaalniveau, de 

bezorgdheidd voor de veiligheid van jongeren wel degelijk lokaal is ingebed. Ouders uiten 

specifiekee angsten met betrekking tot de veiligheid van hun kinderen die gerelateerd zijn 

aann sociaalruimtelijke kenmerken van de lokale leefomgeving, zoals de aanwezigheid van 

hett asielzoekerscentrum, de sluitingstijd van de lokale disco en de rellen rond het 

voetballen.. Ook deze lokaal bepaalde angsten hebben invloed op het sociaalruimtelijk 

netwerkk van jongeren. In hoofdstuk 8 is dit verduidelijkt met het voorbeeld van de wijze 

waaropp ouders na de Oosterparkrellen de grenzen van het tijdruimtelijk handelen van de 

jongerenn aanpasten. De mate, waarin angsten lokaal zijn ingebed in de buurt, is verbonden 

mett de sociaal-economische achtergrond. Hoger opgeleiden maken bij het vormgeven van 

hett regulatieregime meer gebruik van informatie afkomstig van anderen dan lager 

opgeleiden.. Deze 'anderen' hebben een diverse achtergrond. Bij lager opgeleiden gaat het 

omm een beperktere groep, die bovendien veelal uit de buurt afkomstig is. 

Hoewell  de collectieve verbeelding wordt gevoed door nieuwe media, die los staan van 

dee lokale ervaringswereld van ouders en kinderen, betekent dit niet dat het lokale er niet 

toee doet. Op basis van dit onderzoek kunnen kanttekeningen worden geplaatst bij het idee 

datt lokale omstandigheden - en de wijziging daarvan - niet bijdragen aan het gevoel van 

veiligheidd en onveiligheid (contra Boomkens, 2002). 
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12.33 Afrondende beschouwing 
Dee alledaagse sociaalruimtelijke netwerken worden gevormd door concrete, in tijd en 

ruimtee gesitueerde handelingen van jongeren en ouders. De tijdgeografïe (Hagerstrand, 

1970)) laat zien dat handelingen die samen tot een dagpad vormen, moeten passen binnen 

hett dagelijks beschikbare tijdruimtebudget. Verder maakt de tijdsgeografie inzichtelijk, dat 

jongerenn beperkt worden in hun tijdruimtelijk handelen doordat ze afhankelijk zijn van 

lokalee condities, zoals het woonmilieu en het regulatieregime van de ouders. Het kunnen 

verklarenn van het feit dat de alledaagse sociaalruimtelijke netwerken zijn zoals ze zijn, 

vereistt echter meer dan dit. De wijze waarop jongeren — op basis van de betekenissen die 

zee aan plaatsen toedichten — actief mee vormgeven aan het regulatieregime, wordt in een 

tijdgeografischh onderzoek niet belicht. Door zowel het perspectief van jongeren als van 

ouderss te belichten, zijn de verschillen in opvattingen en ruimtelijke representaties 

zichtbaarr geworden. De wijze waarop ouders en jongeren de dagelijkse woon- en 

leefomgevingg construeren, is naast de gegeven beperkingen - en daarmee gelimiteerde 

hulpbronnenn tijd en ruimte - van belang voor de uiteindelijke vorm van het tijdruimtelijk 

handelenn van jongeren. 

Dee kwalitatieve methoden maken dit inzicht mogelijk. Door middel van kwantitatieve 
analysetechniekenn is getracht de generaliseerbaarheid van de verschijnselen te duiden. De 
combinatiee van methoden is naar mijn idee een vruchtbare aanpak gebleken om een 
holistischh en explorerend inzicht in de verschijnselen te geven. Het biedt tegelijkertijd een 
scalaa aan mogelijkheden voor vervolgonderzoek om kennis op het gebied van de 
sociaalruimtelijkee netwerken van jongeren, regulatie, zeggenschap zowel kwantitatief te 
ondersteunenn als kwalitatief te verdiepen. Naar aanleiding van de gepresenteerde resultaten 
—— het veilig avontuur — dringen zich nieuwe vragen op. Een aantal implicaties voor 
vervolgonderzoekk en de positie van jongeren in de politiek en ruimtelijke planning zal ik 
aanstippen. . 

12.3.11 Onderzoek 
Inn deze studie is duidelijk geworden dat tijdruimtelijk handelen in relatie tot 

territorialisatiee en sociale identiteiten een interessant onderwerp is dat meer aandacht 

verdient.. Hetzelfde geldt voor jeugd en ruimte. Ideeën voor verder onderzoek zijn talrijk.. 

Inn willekeurige volgorde noem ik een aantal voorbeelden: nieuwe onderzoeksgroepen, 

nieuwee plekken, de internationale context en schaaldifferentiatie en de sociaalruimtelijke 

constructiee van jeugd, veiligheid en ouderschap in een historische context. 

Tenn eerste kan onderzoek zich richten op de betekenis van de multi-culturele 

samenlevingg in relatie tot ruimte in het algemeen en publiek domein in het bijzonder. Om 

rechtt te doen aan de pluriformiteit in de samenleving is het nodig verschillende culturele en 

etnischee groepen in onderzoek te betrekken. Wat betreft de categorie jeugd valt op dat in 

dee grote steden meer dan de helft van de jongeren allochtoon Nederlander is. Is de wijze 

waaropp jongeren in dit onderzoek zeggenschap ervaren en daarmee hun sociaalruimtelijk 

netwerkk vormgeven en de wijze waarop ouders de vrije tijd in relatie tot veiligheid 

definiërenn ook terug te vinden bij 'andere' groepen? Uit onderzoek blijk t dat relatief veel 

jongerenn uit allochtoon Nederlandse bevolkingsgroepen zich in sociaal-economisch 
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kwetsbaree situaties bevinden en dat de jongens uit die groepen de buitenruimte zeer 

intensieff  gebruiken (Keune et al., 2002). In hoeverre zijn deze jongeren in hun 

ruimtegebruikk en de betekenis die zij aan ruimte toekennen te vergelijken met de pleiners? 

Dee pleiners uit dit onderzoek vormen een groep van met name jongens uit de stad, die 

veell  tijd op straat in de eigen buurt doorbrengt. Het is een groep, die over beperkte 

materiëlee hulpbronnen beschikt en voor wie de ruimte binnenshuis beperkt is. Ze bevinden 

zichh vaak in een kwetsbare positie. De ouders van de jongens lijken geen bijzondere 

betekeniss toe te kennen aan de buitenruimte, met het gevolg, dat de regels ten aanzien van 

hett gebruik van openbare ruimte niet geformuleerd worden of dat aan overtreding van de 

regelss geen sancties worden verbonden. Hoe staan ouders met een andere culturele 

achtergrondd in dezelfde sociaal-economische positie tegenover het ruimtegebruik van hun 

kinderen?? In het verlengde hiervan is het interessant na te gaan of een deel van de 

problemenn met allochtoon Nederlandse jongeren op straat in de grote steden is te 

verbindenn met de betekenis die hun ouders aan 'jeugd' en openbare ruimte in de buurt 

toekennen. . 

Inn deze studie wordt enerzijds duidelijk dat 'traditionele' geografische relaties en 

plaatsenn belangrijk zijn in de naschoolse tijd van jongeren, anderzijds is duidelijk dat 

'nieuwe'' plekken voor dezelfde jongeren betekenis hebben. 'Nieuwe plekken' betreffen 

hett tweede voorbeeld dat ik wil geven. Over de ervaring met en het gebruik van 'nieuwe' 

plekkenn is nog weinig kennis. Kennis wat betreft de betekenis van nieuwe ruimtes in het 

levenn van jongeren zoals het digitale trapveld en publiek domein buiten de traditionele 

stadscentra,, zoals megabioscopen en shoppingmalls, kan verdiept worden. Internet heeft 

haarr eigen gevaarlijke plaatsen voor de jeugd. Ook de bezorgdheid van ouders wat betreft 

nieuwee plaatsen op het 'world wide web' dient nader onderzocht te worden. 

Eenn niet zo nieuwe plaats, maar wel onderbelichte plaats in het geografisch onderzoek 

naarr vrijetijdsbesteding en jeugd is het platteland (zie wel Matthews et al., 2000b; Thissen 

&&  Droogleever Fortuijn, 1996; Tillberg Matson, 2002; Verhetsel et al., 2003). Deze studie 

laatt zien dat het leven van jongeren ruimtelijk gedifferentieerd is: een rurale jeugd is een 

anderee dan een urbane jeugd. 

Watt betreft de plekken kan ten slotte opgemerkt worden dat onderzoek op de plaats 

vann het handelen zelf - verschillende domeinen - de wijze waarop jongeren (zelfde geldt 

voorr andere groepen) hun persoonlijk en sociale identiteit als jeugd construeren en 

reconstruerenn kan verduidelijken. Het begrip territorialisatie is hierbij buitengewoon 

interessant.. De domeinen kunnen nader onderzocht worden op de omstreden betekenis en 

dee wijze waarop diverse sociale identiteiten ruimtelijke geconstrueerd worden. 

Tenn derde is dit onderzoek sterk gericht geweest op de Groningse en Nederlandse 

context.. (Internationaal) vergeÜjkend onderzoek kan uitwijzen waar het typisch lokaal 

Groningsee respectievelijk Nederlandse van de onderzoeksuitkomsten gelegen is. De 

internationalee wetenschappelijke literatuur waaraan in dit onderzoek voortdurend 

gerefereerdd is, geeft aan dat de positie van jongeren en de onveilgheidsgevoelens en 

regulatiestrategieënn van ouders in landen zoals Groot-Brittanië, Duitsland en de Verenigde 

Statenn anders zijn (zie bijv. Hulman et al., 1990; Zeijl, 2000). Meer concreet is de vraag 

naarr de betekenis van lokale en bovenlokale processen bij de constructie van 
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onveiligheidsgevoelenss en regulatieregimes interessant. Met andere woorden wat is de 

betekeniss van lokale ruimtelijke identiteit in een netwerksamenleving? 

Dee ouders uit het onderzoek verwijzen ten slotte met weemoed naar hun eigen jeugd. 

Vroegerr was het veiliger. Doordat de beelden niet in een historische context zijn 

onderzocht,, valt er op basis van dit onderzoek weinig te zeggen over eventuele 

veranderingenn in betekenissen over langere tijd. Historisch onderzoek, waarin de 

ontwikkelingenn van de concepten jeugd, ouderschap, veiligheid, ruimte en vrije tijd 

centraall  staan, vergroot het inzicht in de (veranderende) betekenis van veiligheid en het 

regulatieregime.. In deze aanpak zou het theoretisch raamwerk van een risicomaatschappij 

empirischh uitgewerkt kunnen worden. Wat valt er te zeggen over de jeugd van de ouders 

vann nu en de jeugd van hun ouders? En welke betekenis hebben keuzes en risicobewustzijn? 

12.3.22 Planning en politiek 

VOORBIJJ JONGEREN ALS PROBLEEM VERSUS JONGEREN IN DE KNEL 

Dee tieners in dit onderzoek zijn over het algemeen genomen jongeren die niet als 

problematischh gedefinieerd moeten worden. Kortom, niet altijd 'doen' jongeren overlast. 

Ookk ander onderzoek laat zien dat het een relatief kleine groep betreft die risicogedrag 

toont,, zelf onveilige situaties heeft meegemaakt, problemen heeft op school en thuis (Beke 

ett al., 1999)275. 

Niett altijd 'doen' jongeren overlast, wel wordt overlast ervaren. De publieke opinie 

wordtt grotendeels bepaald door jongeren die voor overlast in het publieke domein zorgen. 

Hett gevaar is aanwezig dat op deze wijze alle jongeren het stempel 'jeugd als probleem' 

meekrijgen,, terwijl rondhangen voor een grote groep als buitenspelen voor jonge kinderen 

zouu moeten worden gezien, aldus de jongeren uit dit Groningse onderzoek. 

Afgezienn van de verbeelding van de jeugd als probleem zie je ook de definitie van 

jongerenn in problemen in de media terug. De vrije tijd van met name kinderen wordt 

neergezett als druk en gepland: als verloren kindertijd. Mede door sociale en 

verkeersonveiligheidd is er in naschoolse tijd geen ruimte voor informele activiteiten in de 

openbaree ruimte. 

Ditt onderzoek laat zien dat jongeren noch uitsluitend als probleem, noch uitsluitend als 

inn de knel gedefinieerd kunnen worden. In dit onderzoek komt dit naar voren het 

ruimtelijkee profiel van de uit-en-thuizers. Mede doordat jongeren vaak negatief in het 

nieuwss verschijnen, dreigt echter deze groep jongeren — jongeren zonder al te grote 

problemenn die hun tijd thuis en buitenshuis, formeel en informeel besteden - in planning 

enn politiek vergeten te worden276. Onderzoek van Karsten & Blom (2002) laat zien hoe pas 

naa hevig protest en aandringen van ouders, die niet toevallig een bevoorrechte culturele 

sociaal-economischee positie hebben, in een nieuwbouwwijk ruimte voor de jeugd tot stand 

komt. . 

'' Deze groep wordt qua omvang geschat op 1S procent van de totale jongerenpopulatie in Nederland. 
Eenn initiatief om iets te doen aan de vrijetijdsbesteding van jongeren is het initiatief van Wethouder Oudkerk 

uitt de gemeente Amsterdam, hij besloot in 2002 1,5 miljoen euro uit te trekken voor deze groep jongeren. 
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PUBLIEKK DOMEIN 

Eenn lokale oriëntatie van jongeren in de besteding van vrije tijd geldt voor een groot deel 
vann de onderzochte jongeren. Het gebruiken van de lokale woonomgeving en lokale 
voorzieningenn maakt dat het publieke handelen van jongeren dus voor een groot deel is 
verbondenn met de lokale context. De lokale omgeving is voor de ervaringen van jongeren 
inn het publieke domein, als plaats waar uitwisseling tussen verschillende maatschappelijke 
groepenn tot stand komt, dus van belang. Voor sommige groepen betekent dit dat de 
ervaringg met het publieke domein erg beperkt is. Dit komt bijvoorbeeld omdat de eigen 
woonomgevingg een erg eenzijdige bevolkingssamenstelling heeft, meiden in het straatbeeld 
nauwelijkss aanwezig zijn, ouders de zelfstandige bewegingvrijheid reguleren en de 
financiëlee middelen voor vrijetijdsbesteding van jongeren beperkt zijn. Het onderzoek laat 
tevenss zien dat voor een bepaalde groep het tegenkomen van 'anderen' zich beperkt tot de 
tussenruimtenn en semi-private geïnstitutionaliseerde omgevingen waarin toezicht van 
volwassenenn aanwezig is en/of een lidmaatschap is vereist. Als het beleid wil bevorderen 
datt jongeren zich in het publiek domein begeven, dan is het aan te raden de lokale 
omgevingg aantrekkelijk te maken en houden voor jongeren, zonder andere groepen -
volwassenenn — uit te sluiten. In het scheppen van publiek domein voor de 
vrijetijdsbestedingg van jongeren, volwassenen en andere groepen kunnen verschillen die er 
bestaann tussen deze groepen, zoals ook blijk t uit deze studie, een eigen plaats krijgen. 
Publiekk domein is de sfeer waar men zich verhoudt tot 'anderen'. 

Dee lokale omgeving is niet de enige omgeving in het leven van jongeren, zo werd in dit 
onderzoekk duidelijk. De vrijetijdsbesteding van jongeren wordt ook commercieel 
geëxploiteerd.. De marktsector beschouwt jongeren als doelgroep voor talloze activiteiten. 
Dezee activiteiten zijn veelal niet in de directe omgeving van de woning gesitueerd. Ook 
anderee sociaalruimtelijke ontwikkelingen beïnvloeden de spreiding van betekenisvolle 
plaatsenn in de ruimte. Bovendien heeft de bovenlokale omgeving voor jongeren de 
bijzonderee betekenis van zelfstandigheid, onafhankelijk van de sociale controle in de eigen 
buurt.. Te overbruggen afstanden (o.a. openbaar vervoer) en met name veilige routes naar 
voorzieningenn en publiek domein buiten de lokale omgeving van de buurt zijn daarom 
belangrijk.. Dit betekent bijvoorbeeld dat goed openbaar vervoer in uiteenlopende vormen 
(o.a.. groepstaxi's en nachtvervoer) voor de jongeren op het platteland onontbeerlijk is. 
Tenn slotte is de toegang tot nieuwe plekken op het 'world wide web' een mogelijkheid om 
publiekk domein te ervaren. Een mogelijkheid die met name voor sociaal-economische 
kwetsbaree groepen nog beperkt is (Huysmans & De Haan, 2001). 

RUIMTEE VOLGENS JONGEREN 

Inn de inleiding is verwezen naar de visie waarin openbare ruimte wordt opgevat als 
volwassenenruimte.. Marginalisatie van jongeren opgevat als het gezamenlijk effect van 
enerzijdss de verbeelding van jeugd als overlastveroorzakers en anderzijds als kwetsbaar in 
dee openbare ruimte is bijvoorbeeld zichtbaar in de concentratie van jongeren in 
buitenwijken,, binnenshuis en aparte jeugddomeinen. Buitenwijken die ontworpen zijn voor 
enn door volwassenen zijn voor jongeren saai en de straat is geen plaats voor jongeren, zo 
werdd betoogd. In dit boek heb ik laten zien dat openbare ruimte niet alleen 
volwassenenruimtee is, maar op diverse manieren betekenis heeft voor jongeren en jongeren 
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actieff  uit tijd en ruimte eigen plekken creëren. Ze gebruiken de openbare ruimte actief als 

bewegingsruimte,, als plaats om onder elkaar te zijn en als publiek domein. Bovendien 

ervarenn jongeren uit niet-stedelijke gebieden hun omgeving niet overwegend als saai. 

Kortom,, jongeren hebben hun eigen visie op alledaagse plaatsen en de dagelijkse 

leefomgevingg (zie ook Breitbart, 1997; Verhetsel, et al. 2003). Zowel dit perspectief van 

jongerenn als de ideeën van volwassenen (bijvoorbeeld ideeën van ouders over veilige 

ruimtess voor de jeugd) zijn van belang om een aantrekkelijke leefomgeving te realiseren. 

Stappenn in deze richting worden reeds gezet. In een aantal gemeenten wordt op dit 

momentt daadwerkelijk de visie van jongeren in het ruimtelijke beleid geïncorporeerd en 

krijgtt jeugd een plaats op de agenda van de ruimtelijke ordening. Er zijn verschillende 

initiatievenn om jongeren te betrekken bij de inrichting van nieuw te bouwen wijken en 

herstructureringsgebieden.. Verder stelt een aantal gemeenten 'speelruimteplannen' op en 

krijgtt de ontwikkeling van veilige routes tussen het huis en voorzieningen enige aandacht. 

Ookk in de landelijke politiek worden jeugd en ruimte onder de aandacht gebracht. Dit 

onderr andere door een recent initiatief tot een Wet Buitenspeelruimte, van de 

Socialistischee Partij (juni, 2003), met een landelijke norm voor buitenspeelruimte: 

driehonderdd vierkante meter per hectare. 
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