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Als het om wonen gaat, denken we vaak in stereotype beelden. Ook bij het
plannen en ontwikkelen van wijken lijken we weinig rekening to houden met de
belevingswereld van de individuele mens. We gaan uit van concrete parameters als
programma's, doelgroepen, budgetten en dichtheden. We spreken over teefstijlen,
maar zijn die ook gebaseerd op de wensen van de individuele gebruiker?

Een groep die zelden wordt genoemd maar zeer relevant is op de lange termijn, zijn
jongeren in de leeftijdsgroep van 16 tot 27 jaar. Zij zijn immers de (aankomende)
toetreders op de woningmarkt en zullen voor korte of langere tijd de klant van de
corporatie zijn. 'Hoe jonger, hoe gelukkiger' concludeert bet CBS in haar onderzoek
Jeugd, feiten en cijfers 2001. Maar weten corporaties wet voldoende wat deze
aankomende klanten beweegt? Waarom kiezen juist zij voor een stedelijke
omgeving? De stad is voor jongeren een ontmoetingsplaats voor gelijkgestemden
op weg naar volwassenheid. Maar woningcorporaties laten juist deze groep met
de minste middelen over aan de grootste marktwerking.

Het Aedes-Forum voor Inspiratie en Zingeving vroeg Paul Schnabel, directeur van
het Sociaal en Cultureel Planbureau, naar de wensen van jongeren. Wat beweegt
hen? Wat is hun kijk op de toekomst als bet gaat om de kwaliteit van leven?
Een breed thema met evenzo vele raakvlakken aan bet metier van de woning-
corporatie. Verspreid door dit boek treft u ook de mening van zeven jongeren
aan, geinterviewd en gefotografeerd door Michiel van Nieuwkerk.

Met inmiddels het zevende essay nodigt het Forum u uit om u to laten inspireren

door'jong wonen.

Caroline Sijtsma
voorzitter Aedes-Forum voor Inspiratie en Zingeving





'Ik ruik bet at, de stallen van Circus Boltini', zei mijn vader altijd, als hij op mijn studentenflat op
bezoek kwam. Het was wet een beetje waar, het rook er vooral in de zomer en in de keuken niet erg

fris. lk woonde er graag, want er was geen hospita en we[ centrate verwarming, altijd een douche,

televisie, drie kranten en een hoop gezelligheid. Veertig jaar geleden was de wachttijd voor een
kamer op een studentenflat ongeveer anderhalf jaar en dat is nog steeds zo. Toen ik voor verdere
studie naar Dultsland ping en daar een kamer moest zoeken, leverde tot mijn verbazing een kleine

advertentie in de krant zes, zeven serieuze aanbiedingen op. Niet eens van kamers, maar van mooie
kleine appartementen met alles erop en eraan. Niet veel duurder dan een simpele kamer zonder com-

fort in Nederland.
De verbazing over dat verschil is blijven bestaan. Misschien nog wet groter geworden, want tegen-
woordig is het studentenleven het gewone leven geworden van veel jongeren, ook als ze niet stude-

ren. Zelfstandig leven vanaf het begin van de volwassenheid is de gewoonste zaak van de wereld
geworden. Het zou nog veel gewoner en algemener zijn, als er niet zoveel belemmeringen waren.
Geen wetten en bezwaren zozeer, maar vooral veel tekorten. Er zijn gewoon to weinig woningen voor

jongeren en er is ook ongewoon weinig beleid op dit gebied.

Elk jaar verschijnen in de kranten weer dramatische reportages over studenten die geen kamer kun-

nen vinden. Dat was at zo veertig jaar geleden, toen het hoger onderwijs massaonderwijs werd, en het

is nog steeds zo. Het probleem is eigenlijk alleen maar groter geworden. Er zijn niet alleen veel meer

studenten dan toen en bovendien veel meer jongeren die [even als studenten, maar ook veel minder

kamers to huur. De hospita is een zeldzaamheid geworden. Heel weinig mensen, ook in de oude uni-

versiteitssteden, vinden het nog gewoon op de bovenverdieping of op zolder studenten to hebben wo-
nen. Economisch zijn ze er meestal niet meer toe gedwongen en zelfs waar een extra inkomen welkom

zou zijn, weegt het verlies aan privacy toch niet meer op tegen dat voordeel. De huurbeschermings-

wetgeving heeft er bovendien voor gezorgd dat veel mensen zich wet twee keer bedenken alvorens

een contract aan to gaan met iemand die je niet meer met een maand termijn kunt opzeggen.

Ook aan de kant van de potentiele huurders is er veel veranderd. De vroeger vaak vanzelfsprekende

eisen en voorwaarden ('in het weekend weg', 'peen meisjesbezoek', 'geen gebruik van keuken of bad-

kamer') van de verhuurder passen nauwelijks meer bij de leefstijl van de jongere van nu. Hij is het
thuis aanzienlijk beter gewend en geniet tegenwoordig bij de eigen ouders ook over vrijheden, die
kamerhuurders niet altijd hebben. Van de 18- tot 24-jarigen geeft bijna de helft aan een vaste vriend

of vriendin to hebben. In meer dan 8o procent van de gevallen hebben de ouders geen bezwaar tegen

samen slapen.
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-i''Mijn moeder heeft zes Jaar geleden als vrijwilliger een speeftuin opgezet voor de buurt.
Vanaf mijn veertiende help ik mee en organiseer ik verschillende activiteiten: voetbal-
wedstrijden, knutseten, dat soort dingen; zegt Christel. Afgelopen zomer hebben we zelfs
een zwembad neetgezet. Hot kan soms erg druk zijn, dan spelen hier meer dan veertig
kinderen!'

!!

Christel (16 jaar) is geboren en getogen in Tuinzigt, een woonwijk in Breda. De buurt kent
veet problemen: werkloosheid, druggebruik en hanggroepjongeren bepalen het dagelijks
leven. Daarnaast is er vrijwel geen contact tussen de ver°schillende bevolkingsgroepen in
de wijk. 'Ik vind het belangrijk dat buitenlanders en Nederlanders good met elkaar omgaan.
In deze buurt hangen veel groepen jongeren rond die elkaar uitschelden of met elkaar op
de vuist gaan, dat is echt nergens voor nodig. Etke maand komt het wel een keer voor dat
ik word omsingeld door een groepje jongens op scooters, die me dan uitdagen. Ze schelden
me uit en zeggen'dat ik niks ben. Maar ik reageer nooit, ik loop gewoon door. Ik kan er Met
tegen als mensen zeggen: "die moeten we niet, want hij is zwart, of hij is wit". Ik vind het
stom dat sommige mensen geen kans krijgen in de maatschappij vanwege hun afkomst.
We zijn toch allemaal mensen?'

'De woningbouwvereniging heeft mij gevraagd of ik iets wilde organiseren voor de wijk
waardoor Nederlandse en buitenlandse mensen wat meer contact met elkaar krijgen. Ik heb
voorgesteld om een karaoke-rapavond to organiseren, voor jong en oud. Nederlanders zijn
gek op karaoke en buitenlanders kunnen vaak heel good rappen. Dat zou dus heel gezellig
kunnen worden. De woningbouwvereniging vond bet eon good idee. Mijn moeder en ik
hebben flyers gemaakt waarop staat wat we willen gaan doen, en die hebben we in de hele
wijk verspreid. Veel mensen hebben at enthousiast gereageerd. Als de avond een succes
wordt, wil ik dit vaker organiseren. Dat lijkt me fantastisch! Ik hoop dat het in de buurt
dan een beetje rustiger wordt, en dat we wat normaler met elkaar omgaan.'



Studentenhuizen en studentenflats zijn er wel, maar nooit genoeg en bovendien steeds minder exclu-

sief alleen voor studenten. In een universiteitsstad als Utrecht zijn nu ongeveer 9.000 wooneenheden

voor studenten beschikbaar. De wachttijd voor een studentenflat was tot voor kort 21 maanden en is

dankzij een recente vergroting van het aanbod nu teruggebracht tot ongeveer 15 maanden bij een for-

mele studieduur van 48 tot 6o maanden. Afgestudeerden houden bij gebrek aan een goed alternatief

vaak nog een behoorlijke tijd hun kamer aan en ook niet-studenten vinden vaak toegang tot oorspron-

kelijk niet voor hen bedoelde voorzieningen. Begrijpelijk, want de archetypische'de student' bestaat
niet meer. Enerzijds heeft dat de student tot een gewone jongere gemaakt, maar anderzijds leven

gewone werkende jongeren steeds meer als studenten. Dat is zo geleidelijk gegaan dat het bijna

niemand opvalt dat in vrij korte tijd een levensstijl die een elitaire uitzondering was zelf de regel is
geworden.

10

Ongehuwd het huffs uitgaan en op jezelf gaan lever, is een dalend cultuurgoed geworden. Vroeger

was dat een zaak van vooral studenten, nu is het gewoon geworden - voor meisjes zelfs nog eerder en

meer dan voor jongens - het ouderlijk huis ergens tussen het i8de en z3ste jaar to verlaten. Samen-

wonen gebeurt meestal pas nadat men als 'single' een eigen huishouden is begonnen. Zeker bij au-

tochtone Nederlanders gebeurt het ook nog maar zelden dat er anders dan als deel van het bruilofts-

ritueel'uit huis' wordt getrouwd.

Van de 18- tot 24-jarigen woont inmiddels ongeveer 40 procent niet meer bij de ouders, bijna de helft

van hen woont alleen en de andere helft woont samen (bijna altijd ongehuwd). Van de alleenwonende

jongens en meisjes tussen 18 en 24 jaar heeft overigens ongeveer de helft at een vaste relatie. De

meeste anderen zijn daar we[ naar op zoek, maar het aandeel jongeren dat er bewust voor kiest alleen

to blijven, neemt toch ook toe. Huwen zonder eerst samengewoond to hebben, komt weinig meer voor.

Veertig jaar geleden gingen negen van de tien vrouwen nog zonder deze ervaring het huwelijk in, nu is

dat nog nauwelijks een op de tien vrouwen.

Trouwen gebeurt mede daardoor op een steeds latere leeftijd - als het nog gebeurt. De gemiddelde

leeftijd waarop de Nederlander voor het eerst trouwt is nu 29 jaar voor vrouwen en 32 jaar voor man

nen. Er vinden ook ieder jaar minder huwelijken plaats (in 2004 nog 75.000 tegen 88.000 in 2000),

maar het aantal partnerschapsregistraties neemt we[ nog ieder jaar toe. In 2004 waren het er 10.000

onder heteroseksuele paren en bijna i.ooo onder homoseksuele paren (plus bij hen nog eens onge-

veer 1.200 huwelijkssluitingen). Het eerste kind wordt nu geboren als de vrouw gemiddeld 30 jaar oud

is, een kwart eeuw geleden lag dat nog gemiddeld vijf jaar eerder. Heel opvallend is ook de sterke stij-

ging in het aandeel van de kinderen dat buiten een huwelijk wordt geboren. Een halve eeuw geleden

kwam dat nog nauwelijks voor, nu is het een op de drie kinderen.



In de statistieken worden zo grote, maar inmiddels nauwelijks opgemerkte en bijna onomstreden
sociale en culturele veranderingen zichtbaar. Het is overigens nog maar kort geleden dat met de nodi-

ge bezorgdheid geschreven werd over de neiging tot uitstel van de volwassenheid. In dit'moratorium,

bleef de jongere gevrijwaard van de plichten van het volwassen [even: werk, huwelijk, gezin, politiek.

Zo wordt er nu nog maar nauwelijks over gesproken en dat is ook to begrijpen, want eigenlijk is alleen

het krijgen van kinderen duidelijk verplaatst naar een latere levensfase. Werken doen jongeren eerder

dan ooit Binds het afschaffen van de kinderarbeid en het verlengen van de leerplicht, 'onervaren' het
huwelijk ingaan wordt als weinig minder dan onverantwoord gedrag beschouwd en in politieke activi-

teit onderscheiden jongeren zich zeker niet ongunstig van ouderen. Van de 12- tot en met 14-jarigen

heeft at bijna 30 procent een bijbaantje (bijvoorbeeld een krantenwijk), van de 15- tot en met i9-jari-

gen werkt 17 procent regulier en heeft 55 procent een bijbaantje en van de 20- tot en met 24-jarigen

heeft 6o procent een gewone baan en 30 procent een bijbaan.

Hoe wonen nu die steeds vroeger zelfstandige jongeren? In de leeftijdsgroep van 18 tot en met 27 jaar

woont bijna de helft nog bij de ouders thuis. Dat geldt uiteraard vooral voor de jongste helft van hen.

Meestal zullen de woonomstandigheden thuis behoorlijk riant zijn, want van de paren met kinderen

woont 55 procent in een vrijstaand huffs, een hoekwoning of een twee-onder-een-kapper. Slechts 10

procent woont op een flat of etagewoning. Van de paren met kinderen is 72 procent ook de bezitter

van het huis (van alle huishoudens woont 54 procent in een eigen huis) en omdat 8o procent van de

paren met kinderen niet meer dan hoogstens twee kinderen onderdak moet bieden, zullen de meeste

van deze kinderen ook ieder over een eigen slaapkamer of samen zelfs over een eigen verdieping met

eventueel ook een eigen badkamer kunnen beschikken.

Naarmate de leeftijd toeneemt wordt het aandeel thuiswonende kinderen wel steeds kleiner, maar
ook boven de 28 jaar leeft nog ongeveer 2,5 procent van de volwassenen bij de ouders. Daaronder

zijn zeker vrij veel kinderen die lichamelijk of verstandelijk gehandicapt zijn, maar dat blijft toch een
minderheid. Een eigen woning - huur of koop - heeft 40 procent van de jongeren tussen 18 en 28 jaar,

8 procent woont in een min of meer zelfstandige wooneenheid (studentenflat bijvoorbeeld), 3 procent
in onderhuur en minder dan een halve procent op een woonboot, in een stacaravan of vakantiehuisje.

Boven de 28 jaar heeft 96 procent een zelfstandige woning en komen andere woonvormen of -arrange-

menten nauwelijks voor.

ii

longeren zijn vooral huurders. Van de i8- tot 28-jarigen die zelfstandig wonen, heeft ongeveer twee-
derde een huurwoning, waarvan weer tweederde een sociale huurwoning. Het aandeel particuliere
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Matei is samen met zijn moeder in 1990 nit Roemenie naar Nederland gekomen.
Ilk dacht dat we op zomervakantie gingen naar Nederland, maar hier aangekomen bleek
dat anders nit to pakken. Na twee maanden zat ik at op school en nu, zestien jaar later,
zit ik op de Universiteit Utrecht. Ik ben bijna ktaar met mijn studie informatica:

to

Matei (26 jaar) woont in een'spacebox, een paar minuten lopen van zijn universiteit.
Een spacebox is een conceptwoning die bijvoorbeeld is gebruikt om de dakloze Tsunami-
slachtoffers in Indonesia op to vangen. In Nederland worden ze ook ingezet om asielzoekers
to huisvesten. 'Het zijn een soort op elkaar gestapelde schoenendozen. Alle woningen
zijn hetzelfde. Er wonen hier zo'n driehonderd studenten van allemaal verschjllende
studierichtingen. De meesten zijn niet zo gelukkig met de grootte van de kamers, maar
voor mij is bet echt een stag vooruit. De oppervlakte - woonruimte, keuken en douche -
is 17 vierkante meter. Tweemaal zo groot als de mooning die ik hiervoor had. De meeste
mensen die hier wonen, ken ik goed. Je hebt eigenlijk nooit last van elkaar want de
woningen zijn bijna geluiddicht.

'Natuurlijk zou ik het heel leuk vinden om in een studentenpand in de binnenstad to
wonen. Het is daar veel gezelliger dan hier. Je hebt daar alleen kans een mooning to vinden
als je de juiste mensen kept. Maar ik moet nog maar een paar maanden en dan ben ik
hopelijk afgestudeerd. Wat ik daarna ga doen weet ik nog niet. Gelukkig is er veel werk
in de informatica, de banen liggen letterlijk voor het oprapen. Er zijn at verschiltende
bedrijven die me willen hebben. Wat ik heel erg leak vind, is om met de computer
geografische 3D-simulaties to maken. Daarbij moet je denken aan het in beeld brengen
van dijken, landschappen, wegen, rivieren en dergelijke. Ik hoef niet per se een groot
huts met een vette auto voor de deur. Als ik mijn geld kan verdienen met Jets dat ik leuk
vind, ben ik at dik tevreden.



huur lijkt dus beperkt, maar toch is er geen leeftijdsgroep die zo weinig toegang heeft tot de sociale
huursector en zozeer is aangewezen op de meestal toch duurdere particuliere markt. Van de sociale

huurders behoort maar ii procent tot de leeftijdscategorie 18 tot 28 jaar, van de particuliere huurders
is dat een kwart. Als we alleen kijken naar de niet door institutionele beleggers maar echt door particu-

lieren verhuurde woningen, dan komen we zelfs op ruim meer dan eenderde. De meeste huurwoningen

bij deze leeftijdsgroep vallen we( in de goedkoopste categorie (in 2002 tot 360 euro per maand), maar

gemiddeld zijn ook de inkomens in deze leeftijdsgroep laag: bijna de helft valt in de laagste inko-
menscategorie (tegen ii procent van degenen boven de 28 jaar). De goedkope huurwoningen, voor

driekwart flats, worden vooral door alleenstaanden bewoond. Van de jonge huurders krijgt 21 procent

huursubsidie tegen 31 procent van de huurders boven de 28 jaar. Van alle huursubsidieontvangers is

maar io procent jonger dan 28 jaar. Daarbij moet we[ worden aangetekend dat onder de 23 jaar geen

huursubsidie wordt gegeven.

14

i..'= ad jIaI itat
Jongeren zijn stadsmensen. Dat betekent niet dat zij in het bijzonder houden van de stad of veel oog

hebben voor de historische schoonheid van een oude stadskern. Zelfs economisch zijn zij in veel ge-

vallen niet afhankelijk van de mogelijkheden die de stad biedt. Wei is in de stad meer en gevarieerder

werk to vinden, ook in de vorm van bijbaantjes naast de studie, dan in een dorp of op het platteland,

maar aan het begin van de volwassenheid zijn de meeste jongeren voor hun inkomen toch nog groten-

deels afhankelijk van zakgeld of een studietoelage. Wat jongeren tot stadsmensen maakt, is hetzelf-

de verlangen en hetzelfde gevoel dat in vroeger tijden gold voor de mensen uit de dorpen of levend in

afhankelijkheid van landheren: 'stadslucht maakt vrij'. De stad bevrijdt jongeren van de afhankelijk-

heid van de ouders en de beperkte wereld van de eigen tuin, het plein van de school en de kinderen uit

de buurt.

De stad is hier in eerste instantie een symbolisch begrip, een aanduiding voor de verandering en ver-

ruiming van de levenssfeer die de meeste jongeren zoeken op weg naar de volwassenheid en dus naar

het verwerven van een eigen identiteit. Zelfs jongeren die nog tang bij hun ouders blijven wonen - en

de helft van de jongeren tussen 18 en z8 jaar woont nog thuis - leiden een leven met grotendeels de-

zelfde kenmerken van stedelijkheid als hun zelfstandig wonende generatiegenoten. Ze kunnen er

vaak zelfs gemakkelijker van genieten, omdat hun budget niet wordt gehalveerd door een hope huur.
Het ouderlijk huishouden - hotel Mama zoals het wel een beetje spottend ook wordt genoemd - staat

bovendien garant voor de permanente aanwezigheid van lekker eten en schone kleren. Als het meezit,

wordt dat ook nog gratis geleverd. Kostgeld wordt ook aan volwassen kinderen met een eigen inko-

men zelden gevraagd.



De'stad'van de jongeren is in fysieke zin meestal de stad van de studie, de binnenstad van de eigen

woonplaats, een wijk dicht in de buurt daarvan of de kern van het dorp. Soms heeft de stad zelfs min-

der een ruimtelijk dan een tijdelijk karakter. Sportcomplexen, grote discotheken, straatfestivals en
danceparty's vervullen vooral in het weekend de stedelijke functies net zo goed. In veel opzichten zijn

het de moderne varianten van de marktplaatsen en jaarmarkten uit vroeger eeuwen. Dat waren juist
geen ontmoetingsplaatsen van bekenden en vertrouwden, zoals het dorpsplein of het buurtcafe dat

was en is, maar verzamelpunten van apes wat nieuw, onbekend, zeldzaam of anders was. Uit de verre

omgeving trok dat publiek, dat in de variatie van het aanbod erkenning vond voor de eigen interesse

en genoot van de herkenning van gelijkgestemden. Dat zijn ook nu nog de voorwaarden voor het ont-

staan van een nieuwe gemeenschap, of beter gezegd, van een subcultuur, herkenbaar aan de eigen

kleding, muziek, omgangsvormen, taal en gebruiken. In de moderne samenleving zijn subculturen ty-

pisch vrijetijdsculturen geworden, die onderdeel uitmaken van de jeugdcultuur, die zich in de Iaatste

halve eeuw heeft ontwikkeld. Inmiddels is ook duidelijk geworden dat terwijl de jeugdcultuur levens-

fasegebonden is, juist de subcultuur meer een generatiekarakter heeft. Ook als er geen sprake meer

is van een groep die elkaar nog treft, blijft in aangepaste vorm de aanhankelijkheid voor de muziek en

de leefstijl van de subcultuur ook in de volwassenheid bestaan.

Er is we[ een verschil met de markt van vroeger en zelfs ook met de jeugdcultuur van zo'n veertig jaar

geleden. Anders dan toen en op de traditionele markten is het niet alleen de aanbieder die zijn entree

koopt, maar ook de klant. De subcultuur is commercieel geworden. De vereniging en de club hebben

plaatsgemaakt voor het veel vrijblijvendere aanbod van exploitanten, die de subcultuur als het ware

to koop of to huur aanbieden. Zij scheppen de steer, presenteren de stijl en verkopen de parafernalia

die een bepaald publiek zich als groep Iaat voelen, deelhebbend aan en gedefinieerd door een
gemeenschappelijke leefstijl. De klant kan daardoor zijn eigen aanbieder worden. Het aanbod aan
dingen en diensten - muziek, drank, drugs, kleding, gadgets - staat in dienst van de ontmoeting
tussen klanten op zoek naar een gelijke stemming en vooral naar gelijken in stemming. De bedoeling

is dubbel: samen iets beleven, maar ook iemand vinden om samen mee to [even.

Voor het eerste zowel als het tweede is een groep nodig. Samenzijn vraagt om een gelukkige combi-

natie van schaal en dichtheid, het vinden van een partner bovendien ook om een gelijkheid van leef-

tijd en bijna altijd een verschil in sekse. Scholen en universiteiten voldoen we[ aan deze eisen, maar

zijn toch meer gericht op de belangen van de samenleving dan op het verlangen naar samen leven. In

een wereld waarin de kinderen niet door de ouders worden uitgehuwelijkt en de partnerkeuze een
bij uitstek individuele aangelegenheid is, biedt vooral het uitgaansleven de mogelijkheid van kiezen

en keuren van mogelijke partners. Dat wordt gemakkelijker, in elk geval aantrekkelijker, wanneer

er op korte afstand van elkaar allerlei vormen van vertier zijn - bioscopen, restaurants, cafes, bars,

15
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'Op mijn 22ste ben ik zelfstandig gaan wonen op een eenkamerwoning in Aalsmeer. Door
psychische problemen hield ik dat niet tang vol, ik raakte overspannen en werd zwaar
depressief. Ik zag bet leven totaal niet meer zitten. Ik moest toen "begeleid" gaan wonen,
dat was in Heerhugowaard. Vreselijk vond ik dat. Tussen de begeleiders en mij klikte het
totaal niet. Zo snel als ik kon ben ik weer bij mijn ouders in Hoofddorp gaan wonen. Dat
heeft me heel veel goed gedaan', vertelt Esther.

De 26-jarige Esther heeft at heel wat to verduren gehad in haar leven. Toen ze nog een baby
was, werd er hersenvliesontsteking geconstateerd en dat bracht haar aan bet randje van de
dood. Verlammingsverschijnselen, leerachterstanden en zware depressies, alles heeft ze
moeten overwinnen. En met succes: sinds september 2005 woont ze weer op zichzelf in een
flatje, een starterswoning in Hoofddorp. 'Ik heb echt bet gevoel dat ik opnieuw ben begon-
nen met mijn leven. Het is een heerlijke woning van zon zestig vierkante meter, lekker
ruim en licht. Het is alleen jammer dat er zo veel vandalisme in de buurt is. In een maand
tijd is de buitenspiegel van mijn Opel Kadett afgetrapt en is er een deuk in de zijkant van
de auto gereden. Daar was ik flink pissig over. Ik heb uiteraard aangifte gedaan, maar ja,
dat helpt niet echt. Het zijn groepen jongeren die de hele dag maar wat rondhangen en
rottigheid uithalen. Daar kan ik weinig tegen beginnen.'

'Ik wit bier nog een paar jaar wonen en dan zou ik bet liefst naar het buitenland verhuizen.
Ik zou graag mijn geloof willen uitdragen. Mijn leven staat helemaal in bet teken van de
Here Jezus. Vanaf mijn vijftiende ben ik lid van de Pinkstergemeente. Mijn geloof is mijn
grootste passie. Een grote auto of een moos huts interesseert me Seen moer. Ik tees de bijbel
bij bet ontbijt, zing en bid elke dag en vraag of Hij me de weg kan wijzen. Door Hem ben ik
ook genezen, dat west ik zeker:



discotheken, fitnesscentra, stranden -, die ook door veel mensen worden bezocht, De variatie in bet

aanbod zit niet alleen in het aantal, maar juist ook in de subculturele verschillen in stijl en de sociale

verschillen in stand en status. Het eerste is in de loop van de tijd steeds sterker geworden, het twee-

de minder, maar nog altijd wordt de willekeur van het toeval van het vinden van de juiste partner
krachtig gecorrigeerd door de systematiek van opleiding en afkomst. In alle gevallen is er vooral be-

hoefte aan veel keus. Oat is wat het stedelijke uitgaansleven bij uitstek biedt en waarom jongeren niet

alleen een voorkeur hebben voor het'stadse' leven, maar er ook op zijn aangewezen.

Ff )c
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Tegenwoordig gaat iedereen uit, maar vrijwel iedereen doet dat alleen als jongere, al is dat soms min-

der een kwestie van leeftijd dan van leefstijl en leefsituatie. Nederland kende tot bijna twintig jaar na

de oorlog opvallend weinig uitgaansmogelijkheden voor jongeren. Oat was voor een deel een kwestie

van gebrek aan geld en vrije tijd, maar meer nog bet gevolg van een werkzaam samengaan van verzui-
ling en calvinisme. Het vinden en kiezen van een partner werd wel niet door de familie gearrangeerd,

maar was we[ dwingend georganiseerd in een sterk door de politieke of religieuze overtuiging be-

paald verenigingsleven.

In een sterk verzuilde en kleinburgerlijke samenleving als de Nederlandse werd uitgaan, inclusief de
gang naar de bioscoop, fang gezien als een zedelijk en maatschappelijk gevaarlijke activiteit. In socia-
listische kring vreesde men het gevaar van drankmisbruik, bij de katholieken zag men het huwelijks-
en gezinsleven bedreigd en in protestants-christeiijke kring was men vooral beducht voor een alge-
meen verval van de zeden. In alle gevallen was er ook de angstvoor sociaal of godsdienstig'gemengde'
huwelijken, die onvermijdelijk tot een vervaging en verwatering van de verzuilde identiteit zouden

leiden.
Om at deze gevaren to vermiden zorgde men voor veilige alternatieven in eigen kring, meestal in
verenigingsverband en onder toezicht van volwassenen. Contacten met andersdenkenden werden zo

vermeden en levensbeschouwelijke mesalliances voorkomen. De in de loop van de twintigste eeuw

gemiddeld sterk dalende huwelijksleeftijd (tot minder dan 25 jaar voor mannen en 23 jaar voor vrou-

wen in 197o) en het algemeen worden van het huwe(ijk beperkten ook de kansen op een verkeerde

levenswandel.

Jongeren van nu die nog leven in het ritme van de wekelijkse kerkgang en ook deel hebben aan het

traditionele verenigingsleven vinden daarin nog steeds de strak georganiseerde vervanging van de
veel vrijere relatie- en stemmingsmarkt van het moderne uitgaansleven. Toch heeft ook in kringen

waar de kracht van de levensbeschouwelijke binding nog sterk gevoeld wordt, het contact leggen tus-

sen jongeren steeds meer de vorm van het moderne uitgaansleven aangenomen. Heel mooi is dat to



zien in de evangelische jeugdbeweging, die bij een grote vrijheid in het aangaan van contacten ver-

trouwt op een door het geloof geinspireerde morele terughoudendheid. Ook sociaal kan er sprake zijn

van terughoudendheid, maar dan in de vorm van het uitsluiten van buitenstaanders. Het uitgaans-
gedrag van jongeren in plaatsen als Urk en Volendam laat zien hoe effectief men lokaal onder elkaar

weet to blijven en tegelijkertijd hoe efficient men ook aan de ordenende hand van de oudere genera-

ties weet to ontsnappen.

In Nederland is uitgaan in alle opzichten we[ veel vrijer en algemener geworden dan in het verleden,

maar meer dan in de landen om ons heen is uitgaan aan een levensfase gebonden. Uitgaan is vanzelf-

sprekend voor jongeren tussen ongeveer 15 en 25 jaar, met een zekere uitloop in de tijd voor wie dan

nog niet een partner heeft gevonden. Zeker in de periode van gezinsvorming komt er een einde aan

het'stadse' [even en begint het'voorstadse' bestaan, gesymboliseerd door de eengezinswoning in de
buitenwijken, de voorsteden of het platteland. Het uitgaan houdt dan op of wordt incidenteel en als
paar ondernomen. Typisch voor Nederland is ook dat daar vrijwel geen uitgaansaanbod is: geen cafes

of bars, nauwelijks restaurants. Wat rest is de cafetaria, het afhaalloket, de sportkantine en soms het

buurthuis. Dat verandert pas naarmate de afstand tot de binnenstad kleiner wordt en de populatie

van de buurt jonger en ongebondener is.

Van een echte jeugdcultuur, voor iedereen herkenbaar, is pas Binds twee generaties sprake. Inmid-

dels is het volkomen vanzelfsprekend geworden dat jongeren een eigen smaak en levensstijl ontwik-

kelen, die ten dele levensfase bepaald is en ten dele ook als typisch voor de eigen generatie meege-

nomen wordt in de rest van het leven. jongeren die Been deel hebben aan de jeugdcultuur van hun
eigen tijd, worden door hun eigen ouders met enige ongerustheid gadegeslagen en met toenemende

nadruk aangespoord 'de stad in to gaan'. Dat is weinig minder dan een metafoor voor de opdracht een

begin to maken met het vinden van een eigen weg in het leven, buiten de'begaande paden' van het

ouderlijk huis.

Naa5t studie en werk is uitgaan, meer zelfs dan sport, de belangrijkste sociale activiteit van jongeren.

Dat geldt vanaf een jaar of veertien al voor jongeren die nog thuis wonen, maar het geldt zeker voor de

jongeren die op zichzelf zijn gaan wonen. De trek is altijd naar de stad en bij voorkeur naar het hart

van de stad. Wie nog wat nauwkeuriger kijkt, ziet at gauw dat de trek vooral gaat naar plaatsen en

plekken waar zich veel vergelijkbare jongeren bevinden. Kleinere universiteits- en hogeschoolsteden

zijn dan at gauw aantrekkelijker dan grote steden zonder deze voorzieningen. Oude steden zijn ook

aantrekkelijker dan nieuwe steden, omdat nieuwe steden zonder uitzondering gebouwd zijn als vesti-

gingsplaatsen voor gezinnen. Ook als er redelijke uitgaansmogelijkheden of goedkope woningen en
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Foued en Marianne



We hebben etkaar leren kennen bij een restaurant. Ik had daar een bijbaantje en Foued
was mijn chef, zegt Marianne. Foued:'Ik ben een beetje verlegen, dus na tang aarzelen heb
ik aan haar gevraagd of ze met me nit wilde. En van hot een kwam bet ander... voordat we
bet wisten stonden we to zoenen achter bet fustenhok van bet restaurant.

!!

Negen jaar kennen ze elkaar, Foued (29 jaar), geboren in Marokko en opgegroeid
in Gorinchem, en de Hollandse Marianne (25 jaar). Sinds vier jaar zijn ze getrouwd en
wonen ze samen in een flat in Gorinchem. 'Ik wilde per se een huis kopen. Dat vind ik
financieel bet slimste. Onder de 175.000 euro is best iets leuks to vinden in Gorinchem.
In de omliggende dorpen is dat moeilijker, daar liggen de prijzen veel hoger. We wonen nu
in een flat van 73 vierkante meter, met twee slaapkamers, een woonkamer en aan twee
kanten een balkon, aldus Marianne. Foued: 'Hoe snel je een woning vindt, hangt of van
je wensen. Voor veel jongeren is de woning van hun ouders bet uitgangspunt van hun
zoektocht naar een eigen eerste woning. Ze zijn niet bereid om een stapje terug to doen.
Dat kan alleen als je heel veel geld hebt.

Marianne: We hebben bet huis gekocht met bet idee er vijf jaar to wonen. Dus votgend
jaar widen we een andere woning. We kunnen dit huis nu met een bescheiden winst
verkopen. Beginnen In een starterswoning, daarna een eengezinswoning en eindigen in
een twee-onder-een-kapwoning. Dat was zon beetje ons plan.' Foued: 'Maar nu hebben we
de leans zelf lets to bouwen op een stuk land bier in de buurt. Over een paar jaar wonen we
misschien at in ons droomhuis. Wie had dat ooit kunnen denken!' Marianne:'Tegenwoordig
wordt er veel in de jarendertigstijl gebouwd, dat zouden wij ook graag willen. Een gebroken
kap op het huis, een erker en overal houten vloeren. Als bet altemaat doorgaat, wordt bet
een plek waar we nooit meer weggaan.



kamers zijn, is bet leefklimaat toch niet erg aantrekkelijk voor opgroeiende en alleenstaande jonge-
ren. De rommeligheid die sommige gebieden van nieuwe steden als Almere, Zoetermeer of Spijkenis-
se onvermijdelijk ook kennen, wordt ook niet, zoals bij oude binnensteden, als pittoresk beleefd,
maar geldt als armoedig en doods. Het zijn eerder'no go'-areas dan uitgaansgebieden.
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Steden hebben graag jongeren binnen hun muren, zeker volwassen jongeren die niet hinderlijk op
straat hangen, maar hun vertier met de nodige vertering laten samengaan. Het maakt de stad leven-

dig en aantrekkelijk, zowel sociaal als economisch en cultureel. Zeker sinds Richard Florida in zijn

door gemeentebestuurders graag aangehaalde ideeen over de opkomst van een nieuwe 'creative
class' echte stedelijkheid als bron van intellectuele, artistieke en economische aantrekkingskracht

heeft weten to beschreven, hebben steden daar ook weer wat tot zelfs veel voor over. De eerlijkheid

gebiedt we[ to erkennen dat wat Richard Florida als een typisch kenmerk van slechts enkele grote

steden (New York, San Francisco, Boston) in de Verenigde Staten beschreef, in Nederland in zelfs

kleinere steden al ruim aanwezig is. Steden als Utrecht, Arnhem, Groningen of Maastricht zijn in cul-

tureel en 'creatief' opzicht heel wat Amerikaanse miljoenensteden de baas. In alle gevallen, groot of

klein, geldt echter dat er een aantrekkelijk en compact stedelijk milieu moet zijn voor jonge, nog niet

door gezinsverplichtingen gebonden mensen tussen de twintig en dertig jaar. Die moeten er dan ook

kunnen wonen.

Veel van wat hier als een vanzelfsprekende fase in de levensloop van autochtone Nederlanders wordt

beschreven, gaat veel minder op voor allochtone Nederlanders. Ruim io procent van de Nederlandse

bevolking wordt gevormd door de niet-westerse allochtonen van de eerste en tweede generatie. De

grootste groepen zijn de Turken (350.000), de Marokkanen en Surinamers (allebei ongeveer32o.000),

en de Antillianen en Arubanen (125.000). Met name bet levensplan van Turken en Marokkanen ziet er

toch heel anders uit dan dat van de autochtone Nederlanders of de Surinamers en Antillianen. Ook in

de tweede generatie is bet traditionele patroon van de ouders nog goed to herkennen. In het alge-
meen wordt er jong en uit huffs getrouwd. Zeker voor de meisjes geldt dat ze niet worden geacht op

zichzelf to gaan wonen en de meeste jongens willen dat voor zichzelf ook niet. Ten dele heeft dat nog

to maken met traditionele opvattingen over de taakverdeling tussen man en vrouw, ten dele toch ook

wel met de vanzelfsprekendheid van bet leven in bet grotere verband van gezin en familie. Niettemin

vindt in de tweede generatie nu we[ wat betreft huwelijksleeftijd en kindertal een snetle aanpassing
aan bet patroon van de autochtonen plaats.



De Ieefstijl van Surinamers en Antitlianen is statistisch nauwelijks to onderscheiden van die van de
autochtone Nederlanders. Het betangrijkste verschil is we( het naar verhouding vrij veel voorkomen

van jonge eenoudergezinnen. Zeker Surinaamse vrouwen van Creoolse afkomst zijn gewend zowel

kostwinner als hoofd van het gezin to zijn. Voor alle allochtone groepen geldt dat ze vooral in de gro-

te steden wonen en in hoge mate zijn aangewezen op het aanbod in de sociale huursector. Gemiddeld

zijn de inkomens wet lager dan van de autochtone leeftijdsgenoten en ook de deelname aan het hoger

onderwijs is nog behoorlijk wat lager.
Zal dit nu sterk veranderen in de komende jaren? Gemiddeld zullen de verschillen zeker steeds kleiner

warden. Waarschijnlijk zullen Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders in de komende jaren nog meer

kiezen voor het teefpatroon van de autochtone Nederlanders, maar de Turken en Marokkanen - en in
hun culturele kielzog de Irakezen en de Afghanen - zullen dat voorlopig maar zeer ten dele doen. De

huwelijksleeftijd zal nog wat verder naar boven opschuiven en het aantat kinderen pervrouw zal zeker

nog sterk teruglopen, maar de vanzelfsprekendheid van het op je eentje een huishouden beginnen en

eventueel ook ongehuwd at een relatie - en dus ook meerdere relaties achter elkaar - aan to gaan,

lijkt nog ver weg, als het ooit at aanvaardbaar zal worden gevonden. In dat opzicht lijken vooral gelo-

vige Moslims meer op de orthodoxe protestanten dan op hun medebewoners van de grote steden.
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Het leefpatroon van grote groepen uit de allochtone bevolking is het leefpatroon van het grootste

deel van de wereld en van het langste deel van de geschiedenis van de mensheid in het algemeen. Het

is wat )an Romein ooit als het Algemeen Menselijk Patroon omschreef en dat vooral de noodzaak van

collectief leven om to kunnen overleven liet zien. In de westerse samenleving is die noodzaak vrijwel

helemaal weggevallen, zeker op het niveau van de samenleving als geheel. Kinderen zijn nog aange-

wezen op de steun en de zorg van het collectief. Inmiddels heeft ook dat collectief de kleinst mogelij-

ke vorm aangenomen - het kerngezin - en is ook de duur ervan beperkt geraakt tot de jaren dat een

kind echt nog niet voor zichzelf zorgen kan. Zodra dat wet kan, vinden juist vaak de ouders dat het
tijd wordt om op eigen benen to gaan staan, zodat ook zij weer met hun eigen leven verder kunnen.

Simpel gezegd is dat wat bij uitstek zichtbaar wordt in het proces van individualisering, dat de wester-

se samenleving in de laatste vijfhonderd jaar in toenemende mate is gaan bepalen.

Individualisering is een maatschappelijk proces, dat in tegenstelling tot wat wet gedacht wordt, niet

alleen naar een mentaliteit verwijst, maar ook naar een realiteit die goed to zien en to meten is. juist

in het wonen en het woongedrag is individualisering - hier in eerste instantie to beschouwen ats
het streven naar een verzelfstandiging van het eigen leven, min of meer onafhankelijk van anderen -

een van de maatschappelijke processen die zich in de afgelopen halve eeuw het duidelijkst hebben





Oorspronkelijk komt Gena nit Shaumyan, dat in de voormalige Sovjet-Unie ligt. in 1999
ben ik naar Nederland gekomen. Sinds drie jaar woon ik in doze flat in de schilderswijk van
Hengelo. Een aantal van mijn kameraden woonde hier al. Ik heb me ingeschreven bij een
woningbouwvereniging en na een jaar kreeg ik doze woning aangeboden. Ik vind Hengelo
een superstad. En ik heb een fantastische woning op de vierde verdieping, met uitzicht over
de stad.'s Avonds zie je allemaal lichtjes, dat vind ik nog steeds betoverend.'

Gena (23 jaar) is een politiek vluchteling. Zijn geboortedorp Shaumyan bestaat inmiddels
Met meer. De enige die van de familie is overgebleven, is zijn moeder die nog in Rusland
woont en die hij een keer per jaar spreekt. Hij heeft het er niet graag over. Mover praat hij
over zijn grote liefde: schilderen.'Vanaf mijn vijfde ben ik altijd aan het tekenen. Als ik
boos was of joist heel gelukkig, pakte ik een stuk papier en begon to tekenen. Ik denk dat
ik wet tienduizend tekeningen heb gemaakt. In Nederland ben ik begonnen met schilderen.
In het begin leefde ik van 500 gulden per maand. Omdat ik wilde schilderen, at ik maar
eenmaal per dag. Zo hield ik genoeg geld over om verf en schildersdoeken to kopen.
Gelukkig verkoop ik nu of en toe een schilderij en kan ik zelfs naar een restaurant als
ik dat zou willen. Ik schilder thuis, in mijn huiskamer. Overal zit verf, op de grond en
op de muren, daar schaam ik me wel een beetje voor. Vorige week heb ik behang gekocht
om de muren opnieuw to behangen, want dit kan zo niet langer.'

'De beste schilderijen die ik maak, bewaar ik voor mijn toekomstige kinderen. IIt wit z6
beroemd worden dat ze een of twee schilderijen per jaar moeten verkojien om ruim van to
kunnen leven, dat is mijn streven. Ik zou het tiefst attijd in doze flat willen blijven wonen.
Ik ben heel erg tevreden hier; ik heb een koelkast, een auto en ik kan elke dag lekker
schilderen, meet verwacht ik niet van het leven.
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gernanifesteerd. Wat vooral opvalt is de groei van het aantal huishoudens bij een gelijktijdige verklei-

ning van de omvang van het huishouden. Aan het begin van de twintigste eeuw telde een huishouden

gemiddeld nog bijna vijf personen, in 1950 was dat at teruggelopen tot vier personen en nu ligt het ge-

middelde voor Nederland net boven de twee (2,3). In een stad als Amsterdam is de tweepersoons-

grens zelfs al onderschreden. De gezinshuishoudens tellen gemiddeld we[ minder kinderen dan vroe-

ger, maar vooral opvallend is de enorme stijging van het aantal eenpersoonshuishoudens. Meer dan

eenderde van de nu ruim zeven miljoen huishoudens bestaat daar uit en in de vier grote steden geeft

inmiddels zelfs at meer dan de helft van de voordeuren toegang tot het huishouden van slechts een

persoon.

Een groot deel van de eenpersoonshuishoudens wordt gevormd door ouderen die na het overlijden
van de partner alleen zijn overgebleven (in meerderheid vrouwen), terwijl daarnaast oak steeds meer

eenpersoonshuishoudens ontstaan door echtscheiding en de bewuste wens alleen to blijven. Niet-

temin wordt oak een groot deel gevormd door jongeren. Alleen al in de leeftijdscategorie 18 tot 24 jaar

gaat het zeker om 250.000 tot 300.000 jongeren. Voor de meesten van hen is dat Been definitieve
keuze, maar een situatie die bij hun levensfase past en een aantal jaren zal duren.

26 Zelf een huishouden vormen betekent, zelfs in studentenhuizen, oak steeds meer alles zelf hebben en

zelf doen: zelf koken, wassen, strijken, schoonmaken, boodschappen doen, televisiekijken en wat er

verder tegenwoordig `normaal' wordt gevonden in het huishouden. De traditionele verschillen op dit

gebied tussen de seksen zijn bij jongeren grotendeels verdwenen en de oude corpstraditie om met

twee eieren 's morgens bij een vrouwelijke collega-student op bezoek to gaan, wordt zelfs als cabaret-

nummer niet meer begrepen. Het gaat immers niet om de lachwekkendheid van het cadeautje, maar

om de vanzelfsprekendheid waarmee een student van de oude stempel meent niet zelf een eitje to
hoeven kunnen bakken. Alle pogingen die in het verleden door architecten en stedenbouwkundigen

zijn ondernomen om alleenwonenden en echtparen zonder kinderen meer voorzieningen to laten

delen, zijn mislukt. Gemeenschappelijke keukens en wasruimtes zijn alleen in noodgeval of als zeer

tijdelijke oplossing aanvaardbaar gebleken. Voor geindividualiseerde dienstverlening op bestelling is

wel een markt, niet voor een coSperatieve, laat staan communeachtige aanpak. Zeker bij jongeren en

in de lagere inkomensklassen is de geindividualiseerde dienstverlening beperkt gebleven tot de pizza-

koerier, maar oak later in het leven gaat het in Nederland nog niet veel verder dan de wekelijkse hulp

of de incidentele klusjesman. Een huishouden wordt in principe zelf gedaan.

Niettemin heeft zich oak in paar- en gezinshuishoudens het proces van individualisering doorgezet.

Heel weinig autochtone Nederlandse kinderen hoeven nog de slaapkamer to delen met een broer of

zusje, laat staan dat het bed met anderen gedeeld hoeft to warden. Een halve eeuw geteden was het

eerste gewoon en het tweede zeker nog niet verdwenen. Meer dan ooit respecteren ouders oak de



privacy van hun kinderen. Na de lagere school wordt de 'eigen' kamer ook steeds meet een domein

waar toegang toe gevraagd moet worden. De graad van wanorde die in het eigen domein van ieder van

de kinderen wordt getolereerd, is ook aanzienlijk groter dan de meeste ouders zelf prettig vinden. De

meeste kinderen krijgen dankzij de vrije besteding van hun kleedgeld ook at vroeg een grote vrijheid

om hun individualiteit to onderstrepen in de keuze van hun kleding of haardracht. Aan het begin van

deze eeuw had van de 12- tot en met 14-jarigen 6o procent at een eigen televisie en 86 procent een

eigen computer, bij de 15- tot en met 19-jarigen ligt dat percentage nog hoger (75 procent een eigen tv,

9o procent een eigen computer). Hoewel dat in Nederland nog relatief zeldzaam is, beschikken steeds
meet kinderen ook over een eigen badkamer. Dat is temeer prettig, wanneer de vaste vriend of vriendin

ook blijft slapen.

Alles bij elkaar ontvouwt zich een beeld van een LAT-gezin of beter nog van een LTA-gezin, waar'living

together apart' de standaard is. Dat betekent absoluut niet dat men niets met elkaar to maken heeft

of wil hebben, maar alleen dat het gewoon gevonden wordt dat de individuele gezinsleden een eigen

leven hebben en dat ook in gezinsverband en in het huis van de ouders mogen leiden. Wat voor de

groter wordende kinderen geldt, geldt overigens ook voor de ouders zelf. Voor hen is het ook steeds

minder vanzelfsprekend dat alle activiteiten gezamenlijk worden ondernomen. De mobiele telefoon
maakt het mogelijk op elk moment toch contact met elkaar to hebben, de magnetron hief ook de ver-

piichting van de gezamenlijke warm e maaltijd op. Dieverdwijnt daarmee niet, maar wordt meet de uit-

komst van een keuze die de betekenis van het samen eten onderstreept.

Individualisering komt neer op een bewust streven naar en aanleren van verzelfstandiging in en van

het leven. De plaats in het [even ligt niet meet vast, psychologisch en sociaal niet, maar ook niet meet

in geografische zin. Symbolisch, maar tegelijkertijd ook heel empirisch wordt dat zichtbaar in het
beginnen van een eigen huishouden en het zoeken naar een plek waar men zich uit eigen keuzen en

op basis van zelf verworven mogelijkheden weer min of meet blijvend kan vestigen.

Bij jongeren wordt individualisering in de vorm van verzelfstandiging direct zichtbaar in de eerste ver-
huizing en daarna in het succes van de wooncarriere, die het slagen van de individuele ambities weer-
spiegelt. Verhuizen is dan ook vooral een zaak van jongeren. Wie eenmaal midden dertig is, verhuist
niet vaak meet. Meestal heeft men dan een min of meet definitieve huisvesting gevonden en gaat
vooral ook de behoefte van de kinderen aan een constante en veilige omgeving een grote rot spelen.
Net collectief herwint dan even zijn plaats. Boven de 28 jaar zegt nog maar 7 procent van de bevolking

beslist we[ to willen verhuizen in de komende twee jaar, 78 procent wil dat zeker niet. Bij de jongeren
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Ilk work at jaren in Amstelveen als projectmed'ewerker bij een evenementenbureau.
Daarom, wilde ik liever een woning in Amstelveen. Negen jaar heb ik ingeschreven gestaan
als woningzoekende. Negen jaar!, zegt Michiel.'Als alleenstaande heb je tegenwoordig
gewoon geen kans. Stelletjes gaan altijd voor. Ik heb een paar maal meegemaakt dat vrien-
den van mij voorrang kregen, omdat ze gingen samenwonen. Terwijl ik veel langer stond
ingeschreven! Dat is toch om moedeloos van to worden.

Toen hij besloot in Hoofddorp to gaan zoeken, had Michiel (28 jaar) meer geluk. Sinds
twee maanden woont hij voor de eerste keer in zijn leven zelfstandig, in een prachtig
appartement in de Floriandebuurt in Hoofddorp. 'Mijn ouders zijn aardige mensen hoor,
maar op een gegeven moment is het gewoon Met leuk meer om thuis to wonen; ook
voor hen niet. In het begin zag ik er enorm tegenop om op mezelf to gaan wonen. Als ik
s avonds thuiskom, moet ik nog van alles doen. Eten kopen, opruimen, wassen, strijken,
koken, dat valt niet mee. Maar ik mark gelukkig nu at dat ik er bedrevener In word.'

loon Ik nog bij mijn ouders in Amstelveen woonde, lisp ik in drie minuten naar mijn work.
Nu sta ik mat mijn auto elke dag stil op de A4. De overhead klaagt altijd over to voile wegen.
Maar ze doen weinig aan huisvesting voor jonge werkende mensen, dat vind ik krom. Als
doze flat in Amstelveen zou staan, dan zou ik daar meteen weer gaan wonen.'

De omgeving is een grote bouwput. Tegenover me wordt een groot wlnkelcentrum
gebouwd. De parkeerplaatsen voor de deur zijn nog niet eens klaar. Dat hoort allelnaal
bij het wonen in een nieuwbouwwijk. Maar mijn woning is geweldig. Het appartement is
88 vierkante meter groot en ik betaal inclusief glasverzekeringen 380 euro in de maand.
Voor mij is dit nu het ideate huts. Als ik wegdroom, zie Ik een groot huis voor me, in een
bos met een oprijlaan en een grote auto voor de deur. Maar eerlijk gezegd ben ik niet zo
met de toekomst bezig, want dat Ik hier woon is at een hele grote stap.'

)9



onderde 28 jaar wit 24 procent beslistwe(verhuizen en 46 pro cent zeker niet. Van de nogthuiswonende

kinderen tussen 18 en 28 jaar wil ruim 40 procent binnen twee jaar bet ouderlijk huis uit zijn. Dat zijn

bijna een half miljoen jongeren. Rekening houdend met bet deel dat bet huis oil gaat om samen to
gaan wonen, klinkt daarin een behoefte aan ongeveer 400.000 woningen of wooneenheden door. Het

zal niet verrassen dat de behoefte om bet ouderlijk huis to verlaten wat minder groot is bij jongeren
wier ouders zich in een van de vier grote steden hebben gevestigd.
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De verhuiswens is ook aanwezig bij jonge paren met kinderen (ruim 40 procent wil wel of zeker ver-

huizen) en bij eenoudergezinnen wil 6o procent naar een ander huis. Een betere buurt en een beter

voor kinderen geschikt huis zijn de belangrijkste motieven. Het is tekenend dat daar in bet algemeen

nu minder aan kan worden voldaan dan in bet verleden. Van degenen die nu een jaar of veertig zijn,
woonde 70 procent at op hun dertigste in een eengezinswoning. Van degenen die nu ruim dertig jaar
oud zijn, is dat ongeveer 55 procent. Er is weinig hoop dat bet in de toekomst snel veel beter zal wor-

den. Voor bet jaar 2020 verwacht meer dan 70 procent van de Nederlandse bevolking niet dat woning-

zoekenden dan gemakkelijker een woning zullen vinden dan nu. Tweederde van de bevolking denkt

dat jonge alleenstaanden vaker een woning zullen delen (bet 'room mate'-systeem), maar juist de
jongste leeftijdsgroep vindt dat bet minst wenselijk. De grootste zorg op kortere termijn is echter voor

alle leeftijdsgroepen, maar vooral weer voor de wat jongeren, de blijvende betaalbaarheid van een

goede woning.

Het is geen opgewekt beeld dat hier met name voor de jongere generaties wordt geschetst. Te weinig

huizen, to weinig doorstroming, to weinig geld, daar komt bet steeds weer op neer. In de afgelopen

jaren Iijkt bet beeld ook eerder verslechterd dan verbeterd. Toch wordt de situatie van de zelfstandige

levende jongere in termen van huisvesting niet als een bijzondere beleidsopgave gezien. Er is vooral

bijzonder weinig aandacht voor de alleenstaande jongere die zelfstandig wit wonen. Het argument dat

de meesten van deze jongeren na verloop van tijd toch samen gaan wonen, gaat in zoverre niet op, dat

ook voor deze nog altijd jonge en niet at to rijke groep weinig woningen gebouwd worden of beschik-

baar zijn. Een toenemend deel van de alleenstaande jongeren zal overigens ook in bet verdere !even

alleen blijven. In de grote leeftijdsgroep van 18 tot 62 jaar zijn nu at meer alleenstaanden (i,6 miljoen)

als boven de 65 jaar en dat aantal zal alleen maar toenemen. In dezelfde leeftijdsgroep is nu at 25 pro-

cent van de mannen (vooral door echtscheiding) en 20 procent van de vrouwen niet samenwonend en

zonder relatie. Anders gezegd, bet aantal kleine en zeer kleine huishoudens (een persoon) groeit snel
en dat uit zich vooral in een additionele'stadse' woonvraag.



Be tijd tussen het vertrek uit bet huishouden van de ouders en bet begin van bet gezinshuish,ouden

wordt steeds langer. Vijf jaar is gewoon geworden en tien jaar allerminst zetdzaam. Van een morato-

rium op de volwassenheid kan allang niet meer worden gesproken, het jongere-zijn moet als een Ease

met een eigen leefstijl en woningbehoefte worden gezien. Daar past ook een bijzonder woningaanbod

bij. jongeren willen bij voorkeur in een stadse omgeving leven met veel mogelijkheden om uit to gaan

en een gevarieerd aanbod aan sportieve en recreatieve voorzieningen. Be woning moet niet to klein
zijn - de studio of de HAT-eenheid zijn wat dat betreft geen interessante opties -, 'self contained' zijn

(eigen keuken, toilet en badkamer hebben) en eerder voorzien zijn van een balkon dan van een twin.
Bergruimte is een belangrijk punt, omdat jongeren vaak over uitgebreide en omvangrijke vrijetijdsuit-

rustingen beschikken (skateboard, racefiets, tent, ski's, dat soort dingen). Uiteraard moet de woning

redetijk betaalbaar zijn. Dat kan bevorderd worden door de leeftijdsgrens voor de huursubsidie to ver-

lagen, maar ook door de mogelijkheden van koop door starters op de woningmarkt to versterken.

De paradoxaie positie van de jori ren
Het lijkt allemaal erg vanzelfsprekend, maar het is nog altijd niet vanzelfsprekend dat er ook veel aan

wordt gedaan om in de behoefte to voorzien. Vergeleken met bijvoorbeeld de aandacht die de huis-

vesting van ouderen krijgt, valt bet verschil eens temeer op. Ook bij ouderen gaat bet om een relatief

korte periode van het [even, die om beleidsaandacht vraagt. Voor de meeste ouderen geldt dat tot bet

vijfenzeventigste levensjaar de behoefte aan bijzondere voorzieningen of een aangepaste woning Be-

ring is. Niettemin zijn er uitvoerige en zeer gedetailleerde berekeningen gemaakt van de behoefte aan
specifieke ouderenwoningen in de nabije toekomst en worden in bet kader van de Wet Voorzieningen

Gehandicapten elk jaar tussen de go.ooo en 50.000 woningen geschikt gemaakt voor ouderen met

beperkingen in bet zelfstandig functioneren.

Er zijn ongeveer een miljoen ouderen boven de 75 jaar, de leeftijdsgroepr van 18 tot 28 jaar is bijna

twee miljoen mensen groot. Be eerste groep woont meestal goed tot zeer goed en als dat niet bet

geval is, wordt er alles aan gedaan om de situatie to verbeteren. Be tweede groep woont goed tot zeer

goed, zolang men nog bij de ouders inwoont, maar zodra men op eigen benen wit gaan staan, blijft
ook bijna iedere steun anders dan die van de ouders weg. jonge atleenstaanden en paren vinden in

Nederland, zeker in de grote steden, alleen met veel moelte en geld of etage, in Amsterdam

ook at to vaak in dure onderhuur van een goedkope sociale woning. Be markt van de koopwoningen is

door de permanente stijging van de prijzen van de laatste tien jaar bijna ontoegankelijk geworden

voor starters en huurders. Dat zal nog sterker bet geval zijn als in de komende tijd, zoals toch verwacht

wordt, ook de rente weer gaat stijgen. Bij de sociale huurwoningen kan men eigenlijk niet spreken van

een markt, bet gaat daar simpelweg om het wachten op een schaars goed.
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Toen Daphne zes weken oud was, is ze geadopteerd. Oorspronkelijk komt ze uit Sri Lanka.
Tat is waarschijnlijk de reden uyaarom ik me nooit thuis heb gevoeld bij mijn adoptie-
ouders. Ik had altijd ruzie, vooral met mijn moeder. Op mijn zestiende ben ik het huis
uitgegaan. Ik heb overal gewoond: in groepswoningen, in een crisisopvangtehuis en nu
woon ik op een kamer in een flat in Dordrecht'

!!

De 19-jarige Daphne woont sinds juni 2005 op een kamer van twaalf vierkante meter in de
wijk Krabbenhof. Met twee andere meiden deelt ze een keuken. De wowing maakt onderdeel
uit van 'De Foyer, een begeleid-wonenproject. 'Begeleid wonen is bedoeld voor jongeren
die niet makkelijk aan een baan kunnen komen, of geldproblemen hebben, maar die toch
zelfstandig moeten wonen. Ik heb een mentor die ik een keen in de week spreek over
mijn situatie. Hij probeert me to helpen mijn leven weer op de rails to zetten. Omdat ik
problemen heb met mijn gezondheid, ga ik niet meet naar school en heb ik geen werk.
Dat vind ik afschuwelijk. Door de stress heb Ik allerlei lichamelijke klachten gekregen.
Ik heb veel last van migraine en ontzettende pijn in mijn rug. Ik kan daar zelfs niet meet
van slapen! Ik probeer nu een baantje to zoeken voor een dag in de week - meet dagen
mag ik niet werken - maar tot nu toe wit niemand me hebben:

'Ik leef van 418 euro in de maand. Dat zijn precies mijn vaste lasten plus de kosten van
mijn mobiele telefoon. Geld om van to eten heb ik niet, daarvoor moet ik bij mijn ouders
aankloppen. Dat doe ik met veel tegenzin. Maar ja, bet kan nu even niet anders. Het liefst
zou ik een opleiding willen volgen om later een eigen winkel to beginners. Ik ben gek op
mode en ik zou graag een hele grote winkel hebben waar je je haar kunt laten knippen,
make-up kunt kopen en waar jonge ontwerpers hun kleding kunnen tonen. Maar eerst
moet ik helemaal beter worden, en ik ben bang dat dat nog wel even gaat duren.



Voor studenten is de situatie niet veel beter. Op enkele kleinere uitzonderingen na (Nyenrode, Univer-

siteit Twente) hebben de universiteiten in Nederland (zoo.ooo studenten) weinig of geen campus-
faciliteiten. Overal, maar vooral in steden als Utrecht en Amsterdam, is het aanbod aan studentenflats

onvoldoende om op redelijke termijn in de behoefte to kunnen voorzien. Voor hogescholen (350.000
studenten) geldt dat zo mogelijk nog meer. Inschrijven voor een sociale huurwoning betekent meestal

genoegen nemen met een wachttijd die de studieduur verre overschrijdt en als dat niet het geval is, is

er het probleem van het ontbrekende recht op huursubsidie voor je drieentwintigste jaar. Tot in de
jaren negentig was een door de ouders gefinancierde eenvoudige koopwoning nog een optie, maar

ook die weg is inmiddels vrijwel afgesloten. De prijs van zelfs de meest simpele koopwoning is sinds

die tijd verdrie- of viervoudigd en de belastingaftrekmogelijkheden bij aankoop van een tweede huis

zijn verdwenen.
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Het is bijna paradoxaal, maar de groep met de minste middelen is in Nederland het meest overge-

leverd aan de hardste marktwerking. Het aanbod aan woonruimte voor jongeren is aanzienlijk kleiner

dan hun vraag, het voor hen toegankelijke aanbod is voor een groot deel in particuliere handen en

bovendien zelfs in kwalitatieve zin nauwelijks gereguleerd. Bijgevolg zijn jongeren - en dus vaak
hun ouders - gedwongen veel geld to betalen voor weinig kwaliteit en dus zijn de prijzen van kamers

en appartementen gemiddeld onwaarschijnlijk hoog (40 tot 5o procent) geworden in relatie tot hun
inkomen. Voor studenten betekent dat vaak ook bet maken van meer studieschuld dan bij een beter

toereikend aanbod nodig zou zijn. Bij een voldoende en daardoor voldoende betaalbaar aanbod zou-

den meer jongeren dan nu gemiddeld ook nog wat jonger dan nu zelfstandig een huishouden kunnen

gaan beginnen. In veel gevallen blijven zij nu noodgedwongen of de alternatieven afwegend toch

thuiswonen.

Zelfstandig leven wordt nooit mooier gesymboliseerd dan door een eigen voordeur met de eigen naam

erop. Hoe goed en vrij ze het thuis ook hebben - en de meeste jongeren hebben in dat opzicht weinig

to klagen -, bij het begin van de volwassenheid hoort ook het beginnen van een eigen huishouden en
het hebben van een eigen plek om to wonen. Voor nog maar weinig en zelfs steeds minder jongeren is

de eigen voordeur nog verbonden met het moment van het huwelijk. Dat gold ook meestal al niet meer

voor hun ouders en om een heel andere reden vaak ook niet voor hun grootouders. Mijn vader, die op

mijn studentenflat de geur van de stallen van Boltini opsnoof, was al dertig jaar oud en in het bezit
van een al halfweg voltooid gezin met twee kinderen toen hij voor het eerst's avonds de sleutel in het

slot van de eigen voordeur kon steken. Zoals velen van zijn generatie was hij kort na de oorlog zijn

bestaan als gehuwd man inwonend begonnen. Twee kamers met gebruik van keuken in een huffs



zonder bad. Tien jaar later trot zijn jongste broer nog hetzelfde lot. De kinderen eh kleinkinderen
hebben het wat dat betreft minder moeilijk gehad, maar gemakkelijk is de positie van de starter op de

woningmarkt nog altijd niet. Daar mag best meer aandacht voor zijn.
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