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Summary Drawing on in-depth interviews with more than 40 White South 
Africans in a middle class neighborhood of Cape Town, this paper looks at the 
motivations to secure South African houses and neighbourhoods with perimeter 
walls, security initiatives and neighbourhood watches. The discourses of the 
residents make it clear that seemingly banal actions to secure the residential 
environment are motivated as much by the fear of falling property prices and the 
fear of losing psychological comfort as they are driven by the high levels of crime 
and fear of crime.  
 
Key words Fear of crime, Inequality, In-depth interviews, South Africa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Full reference Schuermans, N. (2012) Onveiligheidsgevoelens bij blanke 
middenklassers in Kaapstad: Op zoek naar een comfortzone in een ongelijk land, 
Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, 1, 1, 53-72. 
 
Disclaimer De volledige en definitieve versie van dit artikel kan gratis en voor 
niets gevonden worden op de website van de uitgever, en wel via volgende link: 
http://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/tcc/2012/1/TCC_2211-9507_2012_001_001_003 
 



1.) Inleiding 
 
Door de organisatie van de wereldbeker voetbal is er de afgelopen jaren 
ontzettend veel geschreven over de criminaliteit in Zuid-Afrikaanse steden. 
Daarbij werd doorgaans benadrukt dat het land één van de allerhoogste 
misdaadcijfers ter wereld heeft. Zo loopt de doorsnee Zuid-Afrikaan twintig keer 
meer risico om vermoord te worden dan de gemiddelde West-Europeaan 
(Altbeker, 2007: 41). De kans op een verkrachting, een roofoverval of een 
hijacking ligt er ook een stuk hoger dan bij ons (Burger, 2010). Anthony Altbeker 
(2007: 152) berekende dat maar liefst 2.5 tot 4 procent van alle Zuid-Afrikaanse 
mannen tussen 15 en 50 jaar minstens één moord, verkrachting of gewapende 
overval gepleegd had in een tijdsspanne van amper twee jaar. 
Alleszins is het voor de buitenstaander moelijk voor te stellen hoe sterk de 
misdaadepidemie ingrijpt op het dagelijkse leven in Zuid-Afrika. Over de 
gigantische inkomenskloof heen zijn vele Zuid-Afrikanen dag in dag uit bezig met 
de vraag hoe ze hun kans op slachtofferschap kunnen verkleinen. Hoewel de 
allerarmsten het grootste risico lopen om beroofd of vermoord te worden, richten 
de vertegenwoordigers van beveiligingsfirma’s zich voornamelijk op de meer 
bemiddelde stedelingen. Ze sporen rijkere Zuid-Afrikanen aan om hun eigendom 
goed te ommuren, hun alarmsysteem in verbinding te stellen met gewapende 
beveiligingsagenten en een veiligheidshek te installeren tussen hun slaapkamer 
en de rest van hun woning.  
Binnenlandse en buitenlandse onderzoekers vinden de terugtrekking in zo’n 
versterkte burcht een schrikbeeld. Ze vragen zich af of de Zuid-Afrikaanse 
maatschappij niet meer gebaat zou zijn met interacties en ontmoetingen dan met 
muren, hekken en alarmsystemen. Met klem betogen zij dat de misdaad en de 
onveiligheidsgevoelens een negatieve invloed hebben op de post-apartheid stad. 
Op basis van onderzoek bij blanke middenklassers in Kaapstad besloot Charlotte 
Lemanski (2004: 101) bijvoorbeeld dat “pogingen om de angst te verzachten 
geresulteerd hebben in de bouw van meer versterkte enclaves”. In haar ogen 
leiden die “tot een toegenomen segregatie en een nieuwe vorm van apartheid die 
schrikwekkend veel lijkt op de oude apartheidstructuren”. 
 
Figuur 1 Onveiligheidsgevoelens als een verkiezingsthema 
 

 
 
 



Ook in Vlaanderen en Nederland roept het groeiende verlangen naar beveiligde 
woongebieden terughoudendheid op. Geografen die schreven over het Haverleij 
project nabij ´s Hertogenbosch vroegen zich bijvoorbeeld af of de ontwikkeling 
van half besloten woongebieden niet leidde tot gevoelens van vervreemding 
tussen verschillende bevolkingsgroepen (b.v. Aalbers, 2005). In Vlaanderen 
woedt een gelijkaardige discussie. Toen de pers uitvoerig berichtte over de 
hekken in de Rivierstraat in het sjieke Antwerpen-Zuid noemde de burgemeester 
dat het “failliet van de stad als samenleving” (in Loopmans, 2007: 13). En toen de 
inwoners van een residentiële villawijk in de Antwerpse Kempen voorstelden om 
zelf camera`s te installeren langs toegangswegen vroegen critici hardop of 
burgers de rol van de politie wel mochten overnemen (Leliaert, 2011). 
In dit artikel concentreer ik me op de vraag waarom mensen hun woonomgeving 
beveiligen met muren, hekken, buurtwachten en beveiligingsinitiatieven. Mijn 
analyse berust op kwalitatief onderzoek bij blanke Zuid-Afrikanen in een 
middenklasse buurt van Kaapstad. Daar heb ik in 2007 diepte-interviews 
afgenomen met veertien stakeholders en achtentwintig bewoners (zie 
Schuermans, 2011: 143-161). Ik heb ook de inhoud van de websites van de 
buurtorganisaties geanalyseerd. De stakeholders die ik gesproken heb waren 
vertegenwoordigers van buurtverenigingen, beveiligingsfirma´s en 
daklozenorganisaties. Met hen had ik het uitvoerig over de manier waarop ze te 
werk gingen en hun achterliggende motieven. De achtentwintig buurtbewoners 
contacteerde ik via een brief. In de interviews met hen focuste ik hoofdzakelijk op 
ruimtelijke strategieën om misdaad tegen te gaan. Speciale aandacht ging 
daarbij naar de interrelaties tussen onveiligheidsgevoelens, identiteit en de 
ruimte (zie ook Meeus, Meys & Schuermans, 2009; Schuermans & De 
Maesschalck, 2010; Schuermans, 2011). Ook al kan zo´n kleine sample nooit 
statistisch representatief zijn, moet benadrukt worden dat huiseigenaars relatief 
gezien oververtegenwoordigd waren onder mijn respondenten. In wat volgt, 
belicht ik het perspectief van de eigenaars dan ook meer dan dat van de 
huurders.  
Het vervolg van dit artikel valt uiteen in zes stukken. Eerst zal ik mijn studie 
plaatsen binnen een breder denkkader rond onveiligheidsgevoelens. Daarna 
schets ik kort de sociaal-geografische context van mijn onderzoek. De drie 
volgende paragrafen geven de belangrijkste onderzoeksresultaten weer. In 
paragraaf vier toon ik aan dat de bouw van een muur of de oprichting van een 
buurtwacht niet alleen gesitueerd moeten worden in het gevecht tegen misdaad, 
maar ook in de strijd tegen daklozen, zwervers en plakkers (mensen die een 
huisje van plastic en golfplaten bouwen op een stuk grond dat ze niet bezitten of 
huren). De twee volgende paragrafen verbinden deze strijd met het verlangen 
om economische privileges onder de vorm van eigendomswaardes te behouden 
en met de wens om niet geconfronteerd te worden met de schaduwkant van die 
privileges. Op basis daarvan zal ik besluiten hoe nauw verbonden de 
onveiligheidsgevoelens van de rijken en de ontberingen van de armen zijn in een 
ongelijk land zoals Zuid-Afrika. 
 
 



2.) Onveiligheidsgevoelens onderzoeken 
 
In de vakliteratuur bestaat er heel wat onenigheid over de precieze oorsprong 
van onveiligheidsgevoelens (Hale, 1996). Theoretisch gezien zijn er op zijn minst 
drie belangrijke stromingen te onderscheiden. Een eerste groep wetenschappers 
neemt bijvoorbeeld aan dat angst direct gerelateerd is aan het voorkomen van 
misdaad (b.v. Doran & Lees, 2005). In hun gedachtegang berekenen individuen 
de kans om het mikpunt te worden van een overval of diefstal. Op basis daarvan 
besluiten ze welke stappen nodig zijn om slachtofferschap te vermijden. In die 
optiek zouden criminaliteitsstatistieken een goede maatstaf moeten zijn om het 
voorkomen van onveiligheidsgevoelens te voorspellen. Muren, hekken en 
alarmsystemen zouden dan enkel wijdverspreid moeten zijn in buurten met veel 
misdaad. 
De vaststelling dat angst en criminaliteit niet noodzakelijk rechttoe rechtaan 
gecorreleerd zijn, heeft een tweede groep onderzoekers aangezet om 
onveiligheidsgevoelens te verbinden met karakteristieken van de bebouwde 
omgeving (b.v. Koskela & Pain, 2000). Hun perspectief is gebaseerd op het feit 
dat mensen banger zijn in donkere tunnels, verlaten steegjes en braakliggende 
stukken grond. Wilson en Kelling (1982) opperden bijvoorbeeld dat gebroken 
ruiten en andere bewijzen van verloedering mensen er toe aanzetten om 
misdaden te plegen en de ideale voedingsbodem voor onveiligheidsgevoelens 
zijn. Als we eventueel verhuisgedrag buiten beschouwing laten, zou dit 
impliceren dat huizen het sterkst beveiligd moeten zijn in vervallen buurten met 
een slechte straatverlichting. 
Een derde groep onderzoekers vindt dat de nadruk op de fysieke kenmerken van 
een buurt onterecht heeft geleid tot een verwaarlozing van de sociale relaties. Zij 
pleiten ervoor om onveiligheidsgevoelens te verbinden met de erosie van het 
gemeenschapsleven. Op basis van onderzoek in Nederland besloten Maas-de 
Waal en Wittebrood (2002) bijvoorbeeld dat mensen zich het onveiligst voelen in 
buurten met een lage sociale cohesie. Belangrijk daarbij is dat het bouwen van 
een muur of hek niet alleen het symptoom zou kunnen zijn van een gebrek aan 
contact met de buren, maar dat het dergelijk contact ook bemoeilijkt (Doeksen, 
1997). 
In de sociale en de culturele geografie zijn deze drie stromingen de afgelopen 
vijftien jaar echter sterk bekritiseerd. Volgens Shirlow en Pain (2003, p. 20) is het 
problematisch dat ze voorbijgaan aan de sociale structuren en de machtsrelaties 
waarin misdadigers, slachtoffers en personen met onveiligheidsgevoelens 
ingekapseld zitten. In plaats van zich te baseren op individualistische en 
deterministische modellen pleiten zij ervoor om onveiligheidsgevoelens te 
situeren in een breder verklaringskader. In dit kader moet er niet alleen aandacht 
zijn voor angsten die direct te maken hebben met misdaad, maar ook voor 
bredere gevoelens van onzekerheid en onveiligheid. De achterliggende gedachte 
is dat een meer algemeen gevoel van kwetsbaarheid geprojecteerd kan worden 
op criminaliteit. In meer recent geografisch onderzoek verschuift de focus dan 
ook naar de emoties die mensen met plaatsen associëren en de manier waarop 



deze ingebed zitten in materiële realiteiten, sociale machtsverhoudingen en 
identiteitsvraagstukken (b.v. Pain, 2000; Little, Panelli & Kraack, 2005). 
Met mijn onderzoek wil ik op twee manieren bijdragen aan dit groeiende veld. 
Ten eerste sluit ik me aan bij de kritiek dat studies in het nieuwe paradigma tot 
nog toe sterk feministisch gekleurd waren. Door de grote belangstelling voor 
gender bleven etnisch-culturele en socio-economische breuklijnen onderbelicht. 
Ten tweede betreur ik dat onderzoekers overdreven veel belangstelling hebben 
gehad voor de schaal van de buurt. Enquêtes van lokale overheden peilen 
dikwijls naar de mate waarin burgers zich veilig voelen in hun eigen 
woonongeving. Onderzoekers zijn doorgaans ook meer geïnteresseerd in 
processen op buurtniveau dan in ontwikkelingen op grotere en kleinere 
schaalniveaus. Daarom heb ik mijn respondenten niet alleen ondervraagd over 
hun eigen buurt, maar ook over processen op de schaal van hun lichaam, hun 
woning of de stad. In mijn doctoraat komen al deze schaalniveaus aan bod 
(Schuermans, 2011). In dit artikel focus ik op de schaal van de woning en de 
buurt. 
 
 
3.) Zuid-Afrika, Kaapstad en Tamboerskloof 
 
Voor geografen bieden Zuid-Afrikaanse steden een interessante achtergrond om 
de relatie tussen onveiligheidsgevoelens, identiteit en de ruimte te onderzoeken. 
Niet alleen liggen de misdaadstatistieken nu bijzonder hoog. Angst speelde ook 
vroeger al een belangrijke rol in de segregatie langs raciale en socio-
economische lijnen. De Zuid-Afrikaanse segregatiewetten waren bijvoorbeeld 
bedoeld om de economische positie, de politieke macht en de identiteit van de 
blanken te beschermen tegen de onzekerheid en de onveiligheid die uitging van 
´die swart gevaar` (Western, 1996; Dixon & Durrheim, 2004). 
Volgens vele academici is er de afgelopen twintig jaar niet zo veel veranderd in 
Zuid-Afrika. Na 20 jaar ANC-beleid is de geografische en de socio-economische 
kloof tussen rijk en arm bijvoorbeeld niet verkleind, maar vergroot. De bouw van 
goedkope huizen ver van het centrum heeft de ongelijke geografie van de 
apartheid-stad bestendigd (Turok, 2001). De enorme rijkdom in het land was ook 
nooit zo ongelijk verdeeld als nu (Bhorat & Van der Westhuizen, 2010 ). 
Binnen deze ruimtelijke en sociale tegenstellingen is er wel een verschuiving 
geweest van ras naar klasse. Terwijl blanke middenklassers zich vroeger 
voornamelijk identificeerden met andere blanken, doen ze dat nu met andere 
middenklassers (Hyslop, 2000). De komst van rijke zwarten, kleurlingen en 
Indiërs naar voormalige blanke woonwijken heeft dan ook minder opschudding 
veroorzaakt dan de mogelijkheid van socio-economische desegregatie (Oelofse 
& Dodson, 1997; Ballard, 2004b). 
Deze omslag van een raciale identiteit naar klasse-apartheid ging gepaard met 
de omarming van een groeiend individualisme en een consumptiemaatschappij. 
Deze  uiten zich op een zichtbare en tastbare manier in de beveiliging van de 
leefomgeving (Davies, 2007). De angst is er immers niet kleiner op geworden. 
Onveiligheidsgevoelens motiveren blanke middenklassers om zich terug te 



trekken in gated communities, beveiligde winkelcentra en afgesloten 
kantoorcomplexen. Het resultaat is een lappendeken van aparte woon-, werk- en 
leefgebieden waarin de middenklasse zich afzondert van de onderklasse en de 
criminaliteit die ze zou plegen (Lemanski, 2006). 
 
In dit lappendeken is Tamboerskloof niet echt een uitzonderlijke buurt. De wijk is 
gelegen aan de voet van de Tafelberg en op minder dan twee kilometer van het 
centrum van de stad. Met de auto ben je in minder dan tien minuten in de 
centrale kantoorwijk, bij de winkels van de Waterfront of aan de stranden van 
Clifton. De centrale ligging, het indrukwekkende uitzicht en de eclectische mix 
van Victoriaanse rijhuizen, art deco villa`s, naoorlogse appartementsblokken en 
meer recente losbouwen trekken een divers publiek aan van rijke studenten, 
welgestelde professionals, tweeverdieners, gepensioneerden en expats. Hoewel 
er meer kleurlingen, zwarten en Indiers in de buurt komen wonen, is de overgrote 
meerderheid van de drieduizend inwoners nog steeds blank. 
 
Figuur 2 De eclectische huizenmix van Tamboerskloof 

 
 

Op het vlak van beveiliging en misdaad is Tamboerskloof zeker geen extreem 
geval. De buurt is niet omringd door een muur of een hek. Er is ook geen 
toegangscontrole met videocamera`s. Op de website van de buurtwacht postten 
de bewoners tussen 22 maart 2008 en 14 juni 2010 maar liefst 155 berichten 
over auto-gerelateerde criminaliteit. Van die 155 gingen er 91 over diefstal uit de 
wagen, 32 over autodiefstal, 30 over verdachte personen en slechts 2 over 
hijackings. Kleine criminaliteit komt dus even vaak voor dan in andere 
middenklassebuurten in Zuid-Afrika. Geweld komt daar echter zelden aan te pas. 



Toch zal iedereen die in de buurt rondloopt onmiddellijk verschillende 
beveiligingsmaatregelen zien. De hekken en muren rond de huizen springen 
daarbij waarschijnlijk het meest in het oog. Figuur 4 toont dat er in elke straat nog 
maar een paar huizen zijn waar je recht naar de voordeur kan wandelen (op de 
kaart in het groen). De meeste huizen en appartementsblokken worden omringd 
door een hek (op de kaart in het oranje) of een muur (op de kaart in het rood). 
 
Figuur 3 De muren en hekken van Tamboerskloof op foto 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur  4 De muren en hekken van Tamboerskloof op kaart (2007) 
 

 



Verder vallen ook de gewapende beveiligingsagenten op. Zij worden betaald 
door de bewoners om de buurt te patrouilleren. Anders dan in andere buurten 
hebben verschillende bewoners er voor geopteerd om samen te onderhandelen 
over het takenpakket van de beveiligingsfirma´s. In 2001 richtte een groep 
bezorgde vrouwen namelijk een veiligheidsinitiatief op buurtniveau op. De 
achterliggende gedachte was dat de beveiligingsfirma`s beter zouden 
functioneren als de bewoners samen zouden onderhandelen over de te leveren 
prestaties. In 2003 hadden ze al 300 mensen in de buurt warm gemaakt voor 
hun plan.  
Toen de veiligheidscomponent goed werkte, besloten de vrouwen om hun blik te 
verruimen. Onder de vlag van de vereniging voor huiseigenaars focusten ze niet 
alleen op de bestrijding van misdaad. Ze veranderden het stoffige park ook in 
een groene speeltuin en zetten een website en recycleerpark op. Om geld in te 
zamelen voor de daklozen in de buurt organiseerden ze een golfevenement in de 
straten van Tamboerskloof. Samen met het city improvement district uit een 
nabijgelegen buurt betaalden ze zelfs een veldwerker om de daklozen uit de 
nood te helpen. 
In 2006 kwam die brede aanpak echter onder druk te staan. Met de goedkeuring 
van de politie zetten 10 mannen toen een buurtwacht op. Ten dele was dat een 
reactie op de eerder zachte aanpak van de vereniging voor huiseigenaars. 
Volgens de korte voorstelling op hun website wilden ze “mensen helpen zichzelf 
en hun eigendommen te beschermen”. Om dit doel te bereiken, moedigden ze 
de bewoners aan om te patrouilleren in de buurt en te investeren in een walkie 
talkie. In geen tijd was de buurtwacht een fenomenaal success. Amper een half 
jaar na de oprichting had ze al 250 leden.   
 
Figuur 5 Het logo van de buurtwacht is alomtegenwoordig 
 

 
 
 
4. Het veiligheidsdiscours doorprikt 
 
Uit de interviews bleek duidelijk dat veiligheid niet de enige reden was om zo´n 
buurtproject op te zetten. Vele respondenten praatten namelijk even veel over 
daklozen en zwervers als over criminelen. De meeste bewoners drukten me op 
het hart dat deze mensen niet betrokken waren bij ernstige criminaliteitsdelicten 



in de buurt. Toch zagen ze hen liever gaan dan staan. Ook bij de buurtwacht en 
de vereniging voor huiseigenaars waren de daklozen een steeds weerkerend 
onderwerp van dicussie. De voorzitster van de laatste vereniging vertelde weinig 
goeds over hen. “Ze maken gewoon alles kapot”, zei ze. “Ze worden dronken. Ze 
zijn roekeloos. Ze zijn asociaal. Ze roepen en ze tieren. Ze houden je wakker. Ze 
zijn een last. Ze zijn echt een overlast”. 
Tegelijkertijd besefte ze maar al te goed dat ze hen niet zomaar kon verjagen. 
“Het park is een openbare ruimte en dus hebben ze het recht om daar te zijn”, 
benadrukte ze. Als ze een klacht wilde indienen kon dat enkel bij een overtreding 
van een plaatselijke verordening. In Kaapstad is het bijvoorbeeld verboden om te 
plassen, te overnachten of alcohol te drinken in de openbare ruimte (City of Cape 
Town, 2007). De voorzitster was zeer goed op de hoogte van dit wettelijke kader. 
Op haar website benadrukte ze dat de beveiligingsfirma`s en de politie zwervers 
moeilijk konden verwijderen uit de buurt. “Dat is tegen de grondwet”, schreef ze. 
“Het enige dat ze kunnen doen”, vervolgde ze, “is om iemand te weg te brengen 
als er een echte klacht is”. “Het is dan ook onze taak”, besloot ze, ”om te klagen, 
te klagen en te klagen”. De voorzitter van de buurtwacht kon zich daarin 
helemaal vinden. “Ik zeg niet dat ze buitengesmeten moeten worden omdat ze 
daar zijn”, beklemtoonde hij, “maar als er asociaal gedrag is, dan moeten we ons 
beklag doen”. 
 
Figuur 6 Daklozen slapen aan de overkant van het park 

 
 
Ondanks deze schijnbare consensus kon de aanpak van de twee 
buurtorganisaties niet meer verschillen. Volgens de vrouwen van de vereniging 
voor huiseigenaars moesten de daklozen een serieus alternatief krijgen. De 
voorzitster vroeg de buurtbewoners om te stoppen met het uitdelen van geld, 
eten of dekens en geld te storten op de rekening van de daklozenorganisaties. 
De mannen van de buurtwacht daarentegen wilden het hen zo moeilijk mogelijk 
maken. “We wandelen gewoon rond om twee drie uur `s nachts”, verduidelijkte 
één van de vijf sector leiders me. “We ruimen hun rommel op en alles wat ze 



hebben. De drank die we vinden gooien we in de goot” (…) Zaklamp aan. Schop 
ze wakker. Pak je spullen en ga. Gezucht. Geklaag. En weg zijn ze”.  
Onveiligheid en onveiligheidsgevoelens zijn dus niet de enige redenen om een 
buurtwacht of een veiligheidsinitiatief op te richten. De betrokkenen willen niet 
alleen hun kans op slachtofferschap verkleinen, maar ook mogelijke interacties 
met daklozen vermijden. Ondanks hun verschillende aanpak hadden beide 
organisaties hetzelfde doel voor ogen. Ze wilden niet alleen een buurt die veiliger 
was, maar ook een buurt zonder al te veel daklozen.  
Dit gaat overigens niet alleen op voor de initiatieven op buurtniveau, maar ook 
voor de private acties van de bewoners. Wanneer ik mensen in de buurt vroeg 
waarom ze een hek of muur hadden geplaatst, wezen velen onder hen op de 
hoge criminaliteitscijfers. Als ik doorvroeg, bleek echter al snel dat criminaliteit 
niet de enige reden was waarom mensen voorstanders waren van hekken en 
muren. Zo vertelde iemand me dat hij het openbare steegje naast zijn huis graag 
had laten afsluiten met een hek. Hij gaf toe dat de daklozen in dat steegje geen 
dieven of inbrekers waren. “Ik heb niet het gevoel dat ze me gaan beroven”, zei 
hij, “maar het is gewoon de overlast. Ze gebruiken dat steegje als een toilet”. Een 
andere frustratie was dat daklozen aanbelden om eten of drinken te vragen. Door 
een hek te plaatsen met een intercomsysteem kon dat vermeden worden. Eén 
van mijn respondenten gaf bijvoorbeeld aan dat ze na een roofoverval besloten 
had om ergens te gaan wonen “waar niemand ooit nog op haar deur kom komen 
kloppen”. Haar hek was niet alleen bedoeld om criminelen buiten te houden, 
maar ook om het schooien van armoezaaiers tegen te gaan.  
 
 
5.) De consolidatie van economische privileges 
 
Als veiligheid de enige motivatie zou zijn om een buurtinitiatief op te zetten, dan 
zou er geen verschil mogen zijn in de participatiegraad van huurders en 
eigenaars. Per slot van rekening is er geen goede reden waarom huurders 
minder risico zouden lopen om het slachtoffer van criminaliteit te worden als 
huiseigenaars. Toch doet de naamgeving van de vereniging voor huiseigenaars 
en het hierboven geciteerde doel van de buurtwacht om “mensen en hun 
eigendommen te beschermen” al vermoeden dat beide organisaties voornamelijk 
eigenaars aanspreken. Toen ik daar meer informatie over vroeg zei de 
voorzitster van de vereniging voor huiseigenaars me dat huurders “de behoefte 
om deel te nemen in beveiligingsinitiatieven niet zo dringend aanvoelen als de 
eigenaars van residentiële woningen”. De voorzitter van de buurtwacht zei 
botweg dat “het je geen bal kan schelen als je huurt”. 
In de internationale vakliteratuur bestaat er heel wat werk over de vraag waarom 
bepaalde mensen meer betrokken raken bij veiligheidsinitiatieven dan andere. 
Dikwijls blijkt het bezit van een huis één van de meeste consistente predictors 
(Bennett, 1989; Hope, 2000). John Sharp (2008) komt op de proppen met drie 
mogelijke verklaringen. Ten eerste onderstreept hij dat eigenaars een zekere 
schroom voelen om huurders te aanvaarden omdat ze er zeker van willen zijn 
dat ze hun bezorgdheden delen. Ten tweede wijst hij erop dat huurders 



doorgaans sneller verhuizen en zich dus minder verbonden voelen met de buurt. 
Ten derde stipt hij aan dat huurders geen belang hebben bij een status quo of 
toename van de eigendomswaardes (Sharp, 2008: 263). 
Op basis van mijn veldwerk in Tamboerskloof ben ik ervan overtuigd dat het 
laatste argument doorslaggevend is. Verschillende bewoners gaven aan dat ze 
hun huis beschouwden als een financiële investering. Ze waren dus maar al te 
blij dat de woningprijzen in Tamboerskloof pijlsnel de hoogte inschoten. De 
voorzitter van de buurtwacht lichtte toe dat zijn huis “recent nog geschat was en 
dat het verviervoudigd was in waarde in drie en een half jaar tijd”. Samen met 
heel wat andere buurtbewoners was hij er zich maar al te goed van bewust dat 
deze stijging niet alleen te wijten was aan de algemene vastgoedboom in 
Kaapstad en de goede staat van zijn pand, maar ook aan de karakteristieken van 
de buurt waarin het gelegen was. “De grootste investering die je ooit zal doen is 
een eigendom”, verklaarde hij, “Zorg er zeker voor dat het gelegen is in een 
goede buurt”.  
 
Figuur 7 Powerpoint van een vergelijkbare buurtorganisatie in Vredekloof 

 
 
Verder in hetzelfde interview gebruikte de voorzitter van de buurtwacht het 
voorbeeld van Houtbaai om zijn angst voor zakkende vastgoedprijzen uit te 
drukken. “De buurtwacht van Houtbaai”, zei hij, “is een soort van Rolls Royce 
model. Zij hebben een fenomenaal success gekend. Binnen een jaar hebben ze 
de misdaad met bijna zeventig percent ingeperkt”. “Weet je”, benadrukte hij, “in 
Houtbaai was het zo slecht dat het een invloed had op de woningprijzen”. 
Het voorbeeld van Houtbaai is goed gekend in Zuid-Afrika. Verschillende 
onderzoekers hebben aangetoond dat het discours over de zakkende 
vastgoedprijzen minder te maken had met de verslechtering van de 
criminaliteitsstatistieken dan met de vestiging van een grote informele 



nederzetting (Oelofse & Dodson, 1997; Saff, 2001). In mijn interviews in 
Tamboerskloof hoorde ik ook regelmatig dat de komst van zo´n nederzetting of 
de aanwezigheid van daklozen, zwervers en plakkers gekoppeld werd aan een 
mogelijke afname van de eigendomswaardes. Zo voerde een respondent aan dat 
het goed is om arme mensen te helpen met huisvesting, “maar dat het niet eerlijk 
is voor de de persoon die drie miljoen Rand heeft betaald voor een huis dat nu in 
waarde zakt”.  
In die context hoeft het ook niet te verbazen dat de vastgoedsector de 
buurtverenigingen  ondersteunt. Bedrijven zoals Seeff en RE/MAX sponsorden 
de vereniging voor huiseigenaars. Een stichtend lid van de buurtwacht was de 
plaatselijke agent van Seeff. Toen ik de voorzitster van de vereniging van 
huiseigenaren hier in een tweede interview met haar een vraag over stelde 
begreep ze waar ik naar toe wou. “Je zegt eigenlijk dat er een motief is om 
betrokken te raken bij zaken zoals de daklozen en de misdaad uit de weg te 
ruimen omdat het de eigendomswaardes verhoogt”, zei ze, “Ik denk dat het waar 
is”. 
Op basis van de hogere participatiegraad van eigenaars en de belangen van de 
vastgoedsector in de buurtinitiatieven, wordt het mogelijk om te begrijpen 
waarom de buurtbewoners niet alleen willen ageren tegen criminelen, maar ook 
tegen daklozen. Hun acties zijn namelijk niet alleen ingegeven door hun angst 
voor misdaad, maar ook door hun angst voor zakkende eigendomswaardes. Als 
de gemeenschapsinitiatieven niet alleen gericht waren op de bescherming tegen 
criminelen, maar ook op de verwijdering van daklozen, dan was dat om 
economisch privilege in de vorm van vastgoedprijzen te vrijwaren. 
 
 
6.) De psychologie van de comfortzone 
 
In Zuid-Afrika gaan geografen ervan uit dat blanke middenklassers de 
aanwezigheid van daklozen in hun woonbuurt niet alleen tegengaan uit 
veiligheidsoverwegingen en economische belangen, maar ook om 
psychologische redenen. Zo lanceerde Richard Ballard (2004a, 2004b & 2010) 
de hypothese dat muren, hekken en patrouilles er niet alleen komen om de 
criminaliteitsstatistieken en de vastgoedprijzen te verbeteren, maar ook om de 
culturele identiteit van buurten te bewaren. Uit het werk van David Sibley (1995) 
leerde Ballard namelijk dat er een wederzijds verband bestaat tussen de 
ruimtelijke aspecten van een bepaalde wijk en het zelfbeeld van haar bewoners. 
Om een bevoorrechte, blanke inwoner van Zuid Afrika te zijn, zo stelt Ballard, 
heb je nood aan een ruimtelijke ‘comfortzone’ waarin je je eigen identiteit kunt 
ontplooien. 
In de apartheidsjaren werden dergelijke comfortzones gecreëerd door de 
oplegging van raciale segregatie. Door de verschillende bevolkingsgroepen 
ruimtelijk van elkaar te scheiden plande men buurten waar blanken hun 
economische privileges en hun culturele identiteit niet in vraag moesten stellen 
(Ballard, 2004b). Nu de apartheidswetten afgeschaft zijn, stoten dezelfde 
mensen echter wel op daklozen in hun voorportaal, plakkers op braakliggende 



grond en rituele slachtingen bij hun zwarte buren (Ballard, 2004a & 2010). 
Dergelijke confrontaties stellen niet alleen de normen, de waarden en de 
welvaart van de voormalige blanke woonwijken in vraag, maar ondermijnen ook 
de identiteit van hun inwoners. 
 
Figuur 8 Een dakloze man bespiedt een verjaardagsfeestje door het hek 

 
 
In Tamboerskloof kwam de drang naar een comfortzone het sterkst tot uiting in 
confrontaties met daklozen. Uit de interviews bleek al snel hoe geschokt vele 
buurtbewoners waren door het scherpe contrast tussen hun eigen, luxueuze 
levensomstangheden en de overlevingsstrategieën van de allerarmsten. 
Enkelingen vonden deze confrontatie heilzaam. De voorzitster van de vereniging 
voor huiseigenaars vertelde me bijvoorbeeld dat de aanwezigheid van daklozen 
een uitgelezen kans was “omdat het je menselijkheid uitdaagt”. De 
ondervoorzitster voegde daaraan toe dat de zichtbaarheid van de armoede de 
inwoners van Tamboerskloof voortdurend een kijk biedt op de harde realiteit van 
Zuid-Afrika. “Voor mij houdt dat Tamboerskloof echt”, zei ze. “Je moet niet 
denken dat iedereen in een kast van een huis woont en rondrijdt in een snelle 
auto. Onthoud dat er ook mensen zijn die worstelen om te overleven”. De meeste 
buurtbewoners wilden die overlevingsstrijd echter liever niet zien. Een jonge 
vrouw vertelde me bijvoorbeeld dat ze medelijden had met de daklozen die haar 
afval doorzochten en dat ze oogcontact vermeed omdat haar hart iedere keer 
brak als ze dat zag. 
Deze citaten werpen een nieuw licht op de praktijken van de buurtorganisaties. 
Terwijl de mannen van de buurtwacht erop gebrand zijn om het de daklozen in 
het park zo moeilijk mogelijk te maken, willen de vrouwen van de vereniging voor 
huiseigenaars ze overtuigen om hulp te zoeken in een opvangcentrum. Hoe 
verschillend die strategieën ook mogen zijn, het doel is in beide gevallen een 
buurt zonder daklozen. De interviews maken duidelijk dat zij niet enkel handelen 
uit economische belangen en veiligheidsoverwegingen, maar ook vanuit een 
psychologische motivatie. De constructie van een muur, de oprichting van een 
buurtinitiatief of de stichting van een buurtwacht moeten niet alleen gezien 
worden in het licht van onveiligheidsgevoelens of angst voor zakkende 
vastgoedprijzen. Daarbovenop moeten ze ook nog eens in verband worden 



gebracht met een schrik om blootgesteld te worden aan de decadentie van hun 
rijkdom in een land zoals Zuid-Afrika. Door daklozen te verjagen, buiten te 
houden of niet aan te kijken vermijden de buurtbewoners inderdaad een 
confrontatie met het feit dat hun levensstijl eerder uitzonderlijk en misschien zelfs 
misplaatst is in een ongelijk land zoals Zuid-Afrika. 
Toen één van mijn respondenten het had over Europa als een plaats met minder 
plakkers en daklozen, ontkende hij dat je een betere mens zou worden als je de 
armoede niet meer zag. Hij vond zijn vrienden in Oostenrijk dan ook eerder naïef 
als het ging over de nabijheid van armoede. Volgens hem zou je je 
psychologisch alleen maar comfortabeler voelen als de armoede uit je 
gezichtsveld verdween. Op basis van de bovenstaande citaten, kunnen we 
concluderen dat dit psychologisch effect niet alleen werkt bij een verhuis naar 
Europa, maar ook bij de bouw van een muur die geen blikken doorlaat of bij de 
verdrijving van daklozen uit de buurt (cfr. Ballard, 2004a). 
 
 
7.) Besluit 
 
In dit artikel heb ik gezocht naar kwesties die blanke middenklassers in Zuid-
Afrika overtuigen om hun woonomgeving te beveiligen. Meer specifiek heb ik 
gepeild naar hun beweegredenen om een muur te bouwen, een 
veiligheidsinitiatief te ontplooien of een buurtwacht op te richten. Doorheen mijn 
analyse heb ik duidelijk gemaakt dat de bewoners van Tamboerskloof dergelijke 
stappen niet alleen namen omdat ze hun kans op een diefstal, een inbraak of 
een hijacking wilden verkleinen, maar ook omdat ze confrontaties met armoede 
zoveel mogelijk uit de weg wilden gaan. Mijn interviews met buurtbewoners en 
bevoorrechte getuigen maakten duidelijk dat dit verlangen geïnspireerd was door 
hun wens om materiële, economische en psychologische vormen van comfort te 
reproduceren. De angst voor zakkende vastgoedprijzen en de psychologische 
moeilijkheid van confrontaties met armoede toonden aan dat de bewoners niet 
alleen een veiligere buurt beoogden, maar ook een duurdere en meer 
exclusieve. 
Deze vaststelling kan echter geen vrijbrief zijn om de onveiligheidsgevoelens van 
de inwoners van Tamboerskloof te ridiculiseren. In een land waar zoveel 
criminaliteit is, is het logisch dat mensen die het zich kunnen veroorloven 
stappen ondernemen om hun kans op slachtofferschap te verlagen. Toch is het 
nodig om de gevoelens van onveiligheid en de reacties daarop ook te koppelen 
aan dieper liggende angsten. De bezorgdheid over de huizenprijzen in 
Tamboerskloof reflecteert bijvoorbeeld een onderhuidse onzekerheid over de 
toekomst van hun rijkdom in een ongelijk land zoals Zuid-Afrika. Als blanke 
middenklassers in Zuid-Afrika zo sterk inzetten op hun veiligheid, dan is dat niet 
alleen omdat ze twijfelen aan hun bescherming tegen criminaliteit en geweld, 
maar ook omdat ze vragen hebben bij hun plaats in het nieuwe Zuid-Afrika. Gaan 
hun kinderen bijvoorbeeld nog wel dezelfde levensstandaard kunnen hanteren? 
Moeten ze niet bang zijn voor een krimpende economie, een herverdeling van de 



welvaart of een beperking van de kansen van blanken op de arbeidsmarkt? 
Moeten ze zich niet schamen voor hun rijkdom in een land met zoveel armoede? 
In het verleden konden blanke Zuid-Afrikanen ervan uitgaan dat ze een 
comfortabele levensstijl tegemoet gingen. In de apartheidsjaren werden de beste 
jobs voorbehouden voor blanken. Degenen die het moeilijk hadden op de 
arbeidsmarkt konden een beroep doen op een uitgebreid social vangnet. Nu die 
voorrechten grotendeels zijn verdwenen, steekt een pertinente onzekerheid de 
kop op. Blanke Zuid-Afrikanen zijn bijgevolg bekommerd over een mogelijke 
erosie van hun geprivilegeerde levensstijl. Hun socio-economische positie is 
immers niet meer afhankelijk van hun huidskleur, maar van de accumulatie van 
kapitaal.  
Om te begrijpen waarom de Tamboerskloofers zich terugtrekken in een 
afgeschermd huis en een beveiligde buurt moet dit element meegenomen 
worden. Net zoals de muur tussen Israël en Palestina er tegelijkertijd op gericht 
is om het terrorisme buiten te houden en de welvaart binnen te houden, zijn de 
muren, de alarmsystemen en de buurtpatrouilles in Tamboerskloof niet alleen het 
symptoom van de hoge misdaadcijfers in Zuid-Afrika, maar ook van de groeiende 
ongelijkheid in het land. De schrik om armoede in de ogen te zien moet dan ook 
even veel verbonden worden met de angst om af te dalen op de sociale ladder 
als met de vrees om ten prooi te vallen aan criminelen. Door daklozen uit de 
woonomgeving te bannen hopen de bewoners niet alleen te ontsnappen aan 
criminaliteit. Tegelijk proberen ze ook de ongemakkelijke gedachte te verdrijven 
dat zij, hun kinderen of hun kleinkinderen ooit een gelijkaardig lot zijn beschoren. 
Daarbovenop ontwijken ze de vraag of hun luxueuze levensstijl niet ongepast is 
in de meest zuidelijke tip van het armste continent. 
Van crucial belang hierbij is dat de schijnbaar onschuldige acties van de blanke 
middenklassers repercussies hebben op de levensomstandigheden van de 
allerarmsten. Wanneer de “haves” de grens tussen de publieke en de openbare 
ruimte verharden, de controle op het gebruik van parken, pleinen, straten en 
stoepen verscherpen en de criminaliteit verplaatsen naar buurten die niet het 
geld hebben om hun eigen veiligheid af te dwingen wordt het voor de “have nots” 
steeds moeilijker om een menselijk bestaan af te dwingen. Als we ons in 
Vlaanderen en Nederland afvragen of we de weg van Zuid-Afrika op willen, 
kunnen of moeten – of dat we die weg al niet op gegaan zijn met overlastboetes 
allerhande - is het dan ook onontbeerlijk om in rekening te brengen dat de 
angsten van de blanke middenklassers in Zuid-Afrika niet alleen het effect zijn 
van een bijzonder ongelijke samenleving, maar ook de motor die zo´n 
samenleving mee in stand houdt. 
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