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Samenvatting 
 
Dit proefschrift is het resultaat van een etnografische studie van jonge jongens in 
Zuid Afrika die achter de tralies zitten in een gesloten zorginstelling (een 
zogenaamde ‘veilige plek’) in afwachting van een rechtszaak voor criminele 
activiteiten. De hoofdstukken introduceren enkele van deze jongens aan de lezer 
middels case studies van de herkomst van de jongens, de reden waarom ze in de 
gesloten zorginstelling zitten, en hetgeen ze in hun dagelijks leven buiten de 
instelling moesten ondergaan. De kern van het proefschrift beschrijft de sociale 
relaties binnen een gesloten zorginstelling en de dagelijkse activiteiten en 
interacties die binnen de muren plaatsvinden. Het pad dat deze jongens volgen 
binnen en buiten het justitiële systeem wordt beschreven, waarbij geraakt wordt 
aan de families, gemeenschappen, en medewerkers waarmee ze in contact 
komen. 
 
Drie onderzoeksvragen stuurden het onderzoek: hoe zijn de sociaal-culturele en 
politiek-juridische percepties van gewelddadige kinderen terug te zien in de 
infrastructuur en regulering van ‘veilige plekken’? Hoe leven de jongens hun 
dagelijks leven in ‘veilige plekken’? En hoe zien deze jongens zichzelf binnen en 
buiten de instelling? 
 
De methodologie van deze studie werd gedreven door de opsluitingsstructuren 
van de gesloten zorginstelling waarin deze werd uitgevoerd. Dit soort 
instellingen hebben een dubbele functie: ze zijn een plek waar gewerkt wordt 
aan het beschermen, zorgen voor en beteren van het leven van geïnterneerden. 
Maar ze zijn ook een plek waar diezelfde geïnterneerden opgesloten worden om 
de samenleving tegen ze te beschermen. De nadruk in deze studie ligt op het 
geven van dieper inzicht in deze jongens en de microkosmos van de instelling 
waarin ze zichzelf vinden. Centraal staan daarom de eigen verhalen van de 
jongens over hun leven, hun ervaringen, percepties, aspiraties, en redenen voor 
het volgen van verschillende strategieën in hun sociale relaties met 
medewerkers en lotgenoten. Door dit etnografische perspectief te kiezen is het 
mogelijk een thick description te geven van de dagelijkse sociale interacties in de 
instelling. 
 
Om te beginnen wordt de zeer restrictieve instelling beschreven. Enkel het 
toegang krijgen tot de jongens en de instelling is al strikt gereguleerd en wordt 
beperkt door ‘poortwachters’. De fysieke uitstaling van de instelling is gesloten, 
om degenen binnen gevangen te houden en toegang door buitenstaanders onder 
controle te houden. De sociale verhoudingen van de instellingen lijken rigide en 
hiërarchisch. Echter, hoe meer data verzameld werd, hoe meer scheurtjes 
zichtbaar werden in dit beeld van rigiditeit. 
 
Vervolgens wordt beschreven wat er gebeurt als een nieuwe jongen opgenomen 
wordt in de instelling: de dagelijkse onderhandelingen die hij moet voeren in het 
begin van zijn gevangenneming en de gevoelige sociale dynamiek tussen nieuwe 
en ‘ervaren’ jongens. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de heftige 
emotionele ervaringen van de nieuwe jongens als ze uit hun gemeenschap naar 
de instelling overgeplaatst worden. Het proces van opgenomen worden in en 



wennen aan de instelling is heftig en complex. De potentiele risico’s die deze 
nieuw opgenomen jongens lopen zijn onder andere verbaal, fysiek, en seksueel 
misbruik door hun lotgenoten. Wat door anderen vaak gezien wordt als pesten, 
onnodig geweld en intimidatie is een complex onderhandelingsproces om macht 
en de status in hiërarchische relaties tussen de opgesloten jongens. Zowel 
nieuwe als al langer opgesloten jongens zijn kwetsbaar in dit 
onderhandelingsproces. Hierbij wordt duidelijk hoe fluïde en veranderlijk macht 
in de instelling is. De jongens reflecteren voortdurend op hun eigen positie in de 
hiërarchie en in de instelling, en proberen hun status te beïnvloeden door hun 
interacties met andere jongens en de medewerkers. Uiteindelijk worden hun 
onderhandelingsmogelijkheden echter ingeperkt door de machtsongelijkheid 
tussen de jongens en de medewerkers van de instelling. 
 
In de volgende stap wordt blootgelegd dat jongens nog niet permanent tot 
crimineel gelabeld worden als ze eenmaal opgesloten zijn. In plaats daarvan 
blijkt de perceptie en het labelen van opgesloten kinderen als crimineel of niet-
crimineel een fluïde proces open voor onderhandeling. Het zijn de dagelijkse 
interacties tussen jongens en medewerkers in de instelling die de status van een 
jongen als crimineel of niet-crimineel bepalen. Deze interacties worden sterk 
beïnvloed door de subjectieve morele oordelen van medewerkers over het 
gedrag van de jongens. Daarnaast zijn de dagelijkse interacties die de identiteit 
van de jongens bepalen ook sterk afhankelijk van de condities (zoals de 
middelen en competenties) en contexten waarin ze plaatsvinden. De productie 
en reproductie van labels als crimineel of niet-crimineel  beïnvloeden en bepalen 
de ervaringen van een jongen binnen en buiten de instelling. Dit labelen 
beïnvloedt de manier waarop jongens  reageren op anderen en op hun omgeving, 
en daarmee niet alleen hoe de jongens behandeld worden binnen de instelling, 
maar ook de beslissingen die kunnen resulteren in lange gevangenschap of 
ontslag uit de instelling. 
 
Er lijkt een duidelijk verschil tussen de medewerkers – met duidelijk 
omschreven rollen met macht - en de jongens die gezien worden als kinderen die 
toezicht en zorg van volwassenen nodig hebben. In de praktijk is het echter 
duidelijk dat medewerkers hun macht op verschillende manieren uitoefenen en 
heel verschillend met de jongens interacteren. Dit wordt duidelijk uit de 
beschrijving van het verschil in interacties die twee medewerkers met een 
verschillende etnische achtergrond hebben. Interessant hierbij is hoe de 
verschillende vormen van interactie met medewerkers de jongens ontwikkelde 
en beïnvloedde. Door de verschillende dimensies die een rol spelen bij de 
institutionele interactie tussen medewerkers en geïnterneerden nader te 
onderzoeken wordt een meer fluïde begrip van rollen ontwikkeld dat niet past in 
het klassieke beeld van een duidelijk onderscheid tussen medewerkers en 
geïnterneerden. Hoe de medewerkers gesocialiseerd zijn in hun eigen 
gemeenschap, wat ze verwachten van het gedrag van de jongens, en wat de 
jongens van hen verwachten spelen allen een rol in de interacties die ik 
observeerde. Daarnaast beïnvloeden factoren zoals opleidingsniveau, 
persoonlijke achtergrond, en persoonlijkheidskenmerken de interactie tussen 
medewerkers en jongens. Ik laat zien hoe deze verschillen uitspelen in specifieke 
contexten in het dagelijks leven in de instelling en hoe dit leidt tot heel 



verschillende beperkingen aan en mogelijkheden voor de jongens om te 
handelen en zichzelf te uiten. Deze verschillen treden soms zelfs gedurende de 
dag op, wanneer dienstrondes van medewerkers elkaar afwisselen. Dus in 
tegenstelling tot het beeld van een instelling met rigide regels die de relatie 
tussen medewerkers en gevangenen bepalen, laat deze studie zien dat er een 
fluïditeit in de rollen en status van de jongens en de staf zit, en dat verschillende 
individuen bepaalde beeld laten zien in specifieke interacties. 
 
De studie laat tevens zien dat er verschillende manieren zijn waarop de jongens 
reageren op de hun toebedeelde status van machteloze kinderen die zorg nodig 
hebben. Af en toe vervagen deze veronderstelde identiteiten binnen de instelling. 
Een kenmerkend voorbeeld is de omdraaiing van rollen. In het leven van de 
jongens voor opname in de instelling oefenden ze geweld uit vanuit een zekere 
machtspositie, en velen van hen geven die positie niet volledig op in de instelling. 
Het is ook mogelijk dat de zorgende rol die de jongens hadden voor opname in 
de instelling (bijvoorbeeld voor hun moeder en andere naaste familieleden) hun 
zorgende rol in de instelling (bijvoorbeeld voor sommige medewerkers en voor 
lotgenoten) beïnvloed. Het zorgen voor anderen, in het bijzonder vrouwen, is 
gerelateerd aan het beeld dat de jongens hebben van mannelijkheid en hun rol 
als man. Het op zich nemen van zorgende rollen in de instelling is daarom in hun 
ogen wat mannen moeten doen. 
 
Samenvattend handelen en interacteren medewerkers en jongens in de instelling 
gebaseerd op sociale voorkeuren, culturele achtergronden, opleidingsniveaus en 
persoonlijkheidskenmerken die ze ook laten zien in hun leven buiten de 
instelling. Hoe strikt de scheiding tussen het leven binnen en buiten de instelling 
is, en die tussen de officieel toegekende rollen en posities van medewerkers en 
jongens, bleek afhankelijk van de context. 
 
Een ander aspect dat de scheiding tussen leven binnen en buiten de instelling 
minder strikt maakt is de praktijk van er tussenuit knijpen. Jongens liepen vaak 
weg met de expliciete bedoeling terug te keren, ongeacht de consequenties die 
dat voor ze zou hebben. De gemeenschap in de buurt van de instelling werd 
gebruikt als een plek om te verstoppen. Daarmee was er in de praktijk slechts 
een vage grens tussen de instelling en de naburige gemeenschap, tenminste tot 
er een strenger beleid ingevoerd werd. De medewerkers kozen ervoor om niet 
altijd achter de jongens aan te gaan, in de verwachting dat ze terug zouden 
keren. Dit laat zien dat medewerkers medeplichtig zijn aan het bestaan van deze 
uitwisseling tussen de naburige gemeenschap en de instelling, voor individuele 
jongens of zelfs een hele eenheid. De jongens die er tussenuit knijpen begrijpen 
duidelijk waarom, hoe, en wanneer ze weg moesten lopen. Weglopen is daarom 
een reflectie van de besluitvorming en het handelingsvermogen van de jongens: 
door weg te lopen reageren ze bewust op hun situatie en de omgeving. Een 
analyse van beleidsdocumenten, observaties in de instelling, en interviews met 
medewerkers laat zien dat weglopen in eerste instantie gezien en behandeld 
wordt als een verzetsstrategie van de kinderen, en in mindere mate als een vorm 
van verzet tegen een oneerlijk systeem. 
 



Vervolgens laat ik zien hoe de tactieken van de jongens om het welzijn van 
henzelf en van degenen waarvoor ze zorgen buiten de instelling te waarborgen 
vaak omgekeerd zijn aan het gedrag dat het panel dat hun lot beslist als positief 
of veelbelovend ziet. De beoordelingen van de panels laten duidelijk zien dat de 
omgeving buiten de instelling een kritieke rol speelt in het opheffen of de 
verlenging van de in bewaring stelling van de jongens. De panels zijn zich ervan 
bewust dat de jongens terug moeten keren bij hun families, maar ook dat ze 
moeten re-integreren in een bevolking die geplaagd wordt door werkloosheid, 
drugsgebruik, criminaliteit, en geweld. De meerderheid van de jongens ervaart 
eenzelfde verziekte omgeving binnen de instelling als ze erbuiten ervoeren voor 
de periode van opname in de gesloten zorginstelling. Het type relaties met 
lotgenoten waarin de jongens buiten de instelling zitten, zijn ook aanwezig 
binnen de instelling. 
 
Voor sommige jongens is geweld een vorm om hun veiligheid zeker te stellen. 
Voor andere jongens die uit beter functionerende families kwamen kan de 
gesloten zorginstelling meer risicovol en verziekt zijn, omdat ze meer risico 
lopen om blootgesteld te worden aan verschillende vormen van geweld binnen 
de instelling. Zij pikken mogelijk gedrag op dat zij niet ervoeren in de periode 
voor hun in bewaring stelling. Maar noch het verziekte milieu waarin veel 
jongens opgroeien, noch het resulterende tactische gedrag om te overleven of 
veilig te blijven, stemt overeen met hoe deze kinderen gebruikelijk gezien 
worden. De beoordelingen van de panels laten zien dat er duidelijke ideeën 
bestaan over wat een stabiele en veilige omgeving is, wat voor ouderschap 
verwacht wordt, wat ‘gezond’ gedrag is, hoe ongewenst gedrag wijst op 
problemen met de psychische gesteldheid van een jongen, en tot slot hoe deze 
factoren wegen om de toekomst van een jongen te bepalen. Echter, de besproken 
cases laten zien hoe ondoorzichtig en soms ronduit fout dit soort ideeën zijn in 
vergelijking tot het dagelijks leven van de jongens binnen en buiten de instelling. 
Onwenselijk gedrag, zoals het uitoefenen van geweld op lotgenoten, kan wijzen 
op psychische of persoonlijkheidsproblemen van een jongen, maar dat hoeft niet. 
Dat vormen van ongewenst gedrag verwacht kunnen worden in het licht van de 
soms verziekte omgeving waar deze jongens uit komen staat buiten kijf. Dit wijst 
op wat wel de vicieuze cirkel van een geweldscultuur wordt genoemd. Jongens 
leren om geweld te gebruiken om hun eigen grenzen en veiligheid te bewaken in 
een fundamenteel onveilige, gewelddadige levenswereld. Dat dit zowel binnen 
als buiten de instelling het geval is vervaagt de grens tussen slachtoffer en dader. 
 
De belangrijkste conclusie die we uit dit onderzoek kunnen trekken is het besef 
dat deze jongen jongens geen onbeschreven blad zijn waarop een gewelddadige 
omgeving zijn onvermijdelijke en trieste sporen nalaat. Er staat een actor tussen 
het geobserveerde gedrag en de veronderstelde emotionele problemen; een 
actor die het beste gebruik probeert te maken van zijn beschikbare middelen om 
te overleven in een zeer moeilijke omgeving. 


