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PROLOOG 

Ek ry in my kar/ Deur die vlakte in die kaap 

Die son skyn oor die see / Bij Jeffreysbaai 

En ek sien waar ek kyk / Die gesigte van die land 

Die struggle is verby / Die nuwe tyd is lankal daar  
Maar die rykes word ryker / En die armes kry swaar 

En ek hoor die tijdbom tik     

 

De aanleiding van mijn onderzoek gaat anderhalf jaar terug: mijn eerste ontmoeting met de 

beautiful mess van het aparte cultuurrijke Zuid-Afrika. Mijn verblijf in één van de vele 

townships, maakte dat ik ging nadenken over thuisgevoelens van de townshipbewoners en 

over grenzen tussen zwart en wit die vandaag de dag nog realiteit zijn. Dit bracht mij terug 

naar één specifieke locatie: Jeffreys Bay, een stadje waar de tijdbom van deze spanning tikt. 

Hier ontmoette ik de straatjongens, die vanaf het eerste moment mijn hart en interesse hadden. 

Zij zijn aan het vluchten en op zoek naar een thuis in hun eigen geboorteland. In deze scriptie 

zullen de levensverhalen van deze jongens en hun zoektocht naar een thuis centraal staan.  

 

Deze scriptie kwam niet tot stand zonder de gastvrijheid van het Joshua Project. Speciaal wil 

ik Michelle (de oprichtster van het project), Erna (mijn aanspreekpunt), en oom John (de 

„vader‟ van de straatjongens) bedanken voor hun begeleiding, openheid en gastvrijheid. 

Daarnaast wil ik Thembela (kokkin van het project) bedanken voor de Xhosa kooklessen, haar 

eerlijkheid, vriendschap en haar grote hart voor de straatjongens. Verder wil ik Buzwe (ex-

straatjongen) bedanken: zonder zijn humor, vertrouwen en doorzettingsvermogen had ik dit 

onderzoek niet kunnen uitvoeren. Daarnaast wil ik iedereen bedanken die mij heeft bijgestaan 

tijdens het schrijfproces: mijn ouders voor hun luisterend oor en vriendinnen voor hun 

bemoedigingen en mij telkens terugbrachten naar mijn hart en lieten inzien dat dit iets is wat 

ik heel leuk vond om te doen. En uiteraard wil ik mijn scriptiebegeleidster Sofie Smeets 

bedanken: zonder haar begeleiding, feedback, bemoedigingen, kritische vragen en inspiratie, 

was deze scriptie nooit tot stand gekomen. Maar last but not least wil ik de jongens zelf 

bedanken. Zij hebben het mij, door hun grensoverschrijdende gedrag, niet gemakkelijk 

gemaakt, maar het mij wel mogelijk gemaakt om zelf ook grenzen te verleggen en deze thesis 

te schrijven. Ik hoop dat zij een nieuw perspectief kunnen geven over de creatie van een thuis 

in Jeffreys Bay en de tijdbom kunnen stopzetten. 

 

Die kleure van die reenboog / Weggespoel deur die geweld 

Jy kan n fok voel vir die toestand / In hierdie land 

Jy kan ook n brug bou / Naar die ander kant 

Jy kan jou oë sluit / Met n sepie of n flik  
Maar die tijdbom tik / Tik tik tik / Die tijdbom tik 
(Stef Bos, Tijdbom) 



6 

 

HOOFDSTUK   1 

 

 



7 

 

HOOFDSTUK 1: THUIS IN EEN WERELD VAN VERSCHIL 

 

“You see those people there? Anyone who is eating, I ask them. If you want money, you must 

go to the restaurants on the beach during lunch or stand in front of the grocery store. If 

people buy food they will give money to you, because they feel guilty.”
1
 Zo gezegd, zo 

gedaan: Ayabonga
2
 loopt naar de blanke Zuid-Afrikaners op het terras en begint zijn 

toneelstukje op te voeren. Hij gooit zijn tranentruc in de strijd, vertelt zijn zieligste verhaal in 

combinatie met zijn aandoenlijkste glimlach. Dan loopt hij terug naar mij en zijn glimlach 

transformeert tot een grimmige blik: “look, ten Rand
3
 in one minute.” Ayabonga is veertien 

jaar, maar met zijn kleine postuur, lopend op blote voeten, grote vodderige kleren en zijn lieve 

glimlach waarin twee tanden ontbreken, zou hij net zo goed acht kunnen zijn. Hij woont sinds 

zijn vijfde op straat. Zijn ouders zijn alcoholverslaafd en toen zijn vader in de gevangenis zat, 

is hij weggevlucht van thuis. Nu verdient hij geld op straat door te bedelen of stelen en werkt 

mee in bendes. Hij is al jaren drugs-, lijm- en alcoholverslaafd. Ayabonga kent geen grenzen 

en stoort zich ook niet aan grenzen, waardoor iedereen hem kent en iedereen ook een beetje 

bang voor hem is. Hij staat symbool voor een opvallende bevolkingsgroep in Jeffreys Bay 

town: de straatjongens. Zwart in het blanke domein.
4
  

Terug naar het perspectief van those people, zoals Ayabonga dit omschrijft. Het is 

een zondagmiddag in februari in het toeristische kuststadje Jeffreys Bay, rond de 28 graden 

Celsius en de zon schijnt op het felst. Geen wonder dat op dat moment het grootste gedeelte 

van deze mensen, de blanken, zich bevinden op het strand: de publiekstrekker van Jeffreys 

Bay. Het strand staat daarnaast symbool voor de gesegregeerde situatie. Of zoals mijn blanke 

Zuid-Afrikaanse buurman vertelt:“the spirit of the apartheid is still alive here. You have the 

blacks and the whites, they don‟t belong together, they don‟t mix, they are separated and that 

is how it is.” Op het strand is er een blank gedeelte, met daarachter winkels en restaurants, en 

een zwart gedeelte, waarachter de townships beginnen. Van alle kanten word je 

gewaarschuwd: “Don‟t go beyond the lighthouse, that‟s where the townships begins, you will 

be raped.” Er is nog net geen prikkeldraad gespannen, maar de grenzen zijn erg duidelijk. Uit 

angst blijft men veilig op zijn eigen helft. Zo op het eerste gezicht lijken deze twee groepen de 

situatie redelijk geaccepteerd te hebben en vreedzaam naast elkaar te leven.  

Echter, na vijf minuten rustig op het terras te zitten wordt deze rust verstoord door de 

vraag van Ayabonga en zijn vrienden aan „those people‟:“Do you have some money for me, 

I‟m hungry.” Hier staat een groep zwarte jongens in het blanke gedeelte. Een groep jongens 

                                                 
1
 Gesprek 23-02-2011 

2
 De namen van de jongens zijn om privacyredenen gefingeerd. 

3
 10 Zuid-Afrikaanse Rand is ongeveer 1 Euro. 

4
 Ik heb bewust gekozen voor de begrippen zwart, blank en gekleurd om de bevolkingsgroepen in 

Jeffreys Bay te omschrijven. Hoewel ik mijzelf hiermee schuldig maak aan stereotypering, zijn dit ook 

de begrippen die door de Zuid-Afrikaanse wetgeving en inwoners van Jeffreys Bay gebruikt worden. 
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die zich niet zo stoort aan de duidelijke grenzen. Ze rennen langs de blanke kinderen, 

zwemmen in de blanke zee en stoeien op het blanke strand. Zij stelen handtasjes en 

fotocamera‟s van blanke toeristen waarna ze op de blanke terrasjes met smekende ogen om 

geld vragen. Om vervolgens schaamteloos op een grasveldje naast het strand dit geld op te 

roken, snuiven en drinken in de vorm van drugs, lijm en alcohol. Het is een groep jongens 

waar je niet omheen kunt, een groep die een dominante positie in de publieke ruimte inneemt: 

welkom bij de straatjongens van Jeffreys Bay.  

 

1.1 Een wereld van verschil in Jeffreys Bay 

Jeffreys Bay is een aparte plaats. Hoewel de apartheid zestien jaar geleden is afgeschaft, is 

deze hier voelbaar en zichtbaar aanwezig en kenmerkt ze zich door een geschiedenis van 

segregatie en culturele polarisatie (Kouga Local Municipality 2010: 12-25). Jeffreys Bay kent 

drie etnische groepen: blanke Afrikaners, Xhosa
5
 en kleurlingen

6
, met elk een eigen cultuur, 

taal én afgescheiden woongebied. De blanke Afrikaners wonen over het algemeen in Jeffreys 

Bay town en leven in een afgescheiden wereld van villa‟s en zwembaden. Wanneer je echter 

één kilometer verder rijdt, zie je een heel andere wereld. Een wereld van duizenden krotten 

met tinnen daken en zandpaden die nergens eindigen: de townships van Jeffreys Bay. Hier 

wonen de kleurlingen en Xhosa Afrikanen, elk ook in een afgescheiden gebied. Iedere keer 

vond ik het confronterend hoe het straatbeeld opeens verandert: van wit naar zwart, rijk naar 

arm, villa naar krot. Deze townships in Jeffreys Bay bestaan uit duizenden krotten en Mandela 

huisjes, ook wel RDP
7
 huizen genoemd. Dit zijn kleine stenenkleurige huisjes die in opdracht 

van Mandela zijn gebouwd na de apartheid. Deze huisjes zien er van de buitenkant fraai uit, 

maar van binnen speelt zich de ellende af: kapotte rioleringen, misbruik en verslaving, en 

daarachter een verborgen terrein van duizenden krotten.  

Daarnaast is Jeffreys Bay een toeristische trekpleister, waar eerst blank naar toe trok 

om vakantie te vieren, maar later ook zwart omdat er werkgelegenheid zou zijn door het 

bouwen van deze vakantiewoningen en er geld te verdienen viel aan het toerisme. Hierdoor 

zijn de townships van Jeffreys Bay exponentieel gegroeid, zoals Aunt Jane (65 jaar), één van 

de community leiders in de township Pellsrus, vertelt: 

“Fifteen years ago, there were only three streets in Pellsrus; it was quiet and a lot of work. 

Everyone was helping each other and we were not coming into town. But now it is growing 

                                                 
5 De Xhosa inwoners leven grotendeels in het zuidoosten van Zuid-Afrika (de Oostkaap). Het pre-

apartheid systeem ontkende het Xhosa burgerschap en lokaliseerde hen naar aparte gebieden: de 

huidige townships. 
6
 De term kleurlingen (Afrikaans: Bruinmense) refereert naar een etnisch gemixte groep van Zuid-

Afrikaanse afkomst, die niet zwart genoeg zijn om als „zwart‟ beschouwd te worden volgens de Zuid-

Afrikaanse wet. 
7
 Reconstruction and Development Programme (RDP): Zuid-Afrikaans sociaal-economisch politiek 

beleid, uitgevoerd door de ANC regering van Mandela in 1994. 
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very fast: people are coming in from everywhere, they think they can get a job, they keep on 

building shacks. The community is changing:  broken families, drugs, alcohol and criminality 

everywhere. Life is hard now.”
8
  

Jeffreys Bay is dus de afgelopen jaren veranderd van een rustig kustplaatsje naar een plaats 

met criminaliteit, verslaving, bendes en straatkinderen.  

 

1.2 Onderzoekspopulatie: Straatjongens
9
 in Jeffreys Bay 

In het vorige decennium zijn straatkinderen een belangrijke focus geweest in de media: van de 

New York Times tot Amnesty International verslagen, reportages in BBC nieuwsprogramma‟s 

en het NOS (jeugd)journaal, artikelen en fotoreportages in kranten en populaire tijdschriften 

over kinderen die een thuis gecreëerd hebben op straat (Hecht 1998: 3). Daarnaast heeft 

Unicef het onderwerp straatkinderen tot één van haar prioriteiten verklaard en zijn er talloze 

NGO‟s die zich richten op deze doelgroep (Peebles 2010: 70). Verder zijn er veel 

wetenschappelijke publicaties verschenen die gaan over de problematiek van straatkinderen 

(o.a. Beazely 2000, Hecht 1998, Malindi 2010, Schepher-Hughes 1998, le Roux 1998, Young 

2003). Het is echter ook een onderwerp dat zich kenmerkt door homogeniteit. 

Conferentieverslagen, brochures en artikelen over straatkinderen worden geschreven volgens 

een “loosely agreed-upon recipe” (Hecht 1998: 3). De ingrediënten bevatten een definitie van 

het probleem, een snufje geschiedenis, een takje statistieken over de omvang van de 

populatie, een scheutje over drugs en diefstal en een laatste shake in de vorm van suggesties 

voor beleidsmakers. Het recept wordt zo nauw gevolgd dat bijna elk artikel over 

straatkinderen op dezelfde manier wordt geopend. De variëteit onder straatkinderen is echter 

enorm. Hoewel ik mijzelf daarom niet schuldig wil maken aan een homogene omschrijving, 

zijn de jongens toch onderdeel van een grotere groep straatkinderen. Daarom is het van 

belang om eerst een definitie te schetsen vanuit eerdere literatuur. Op deze manier wordt er 

een kader gegeven waaruit de individuele verhalen worden geïnterpreteerd. Straatkinderen 

worden volgens UNICEF (in Le Roux 1998: 915-925) gedefinieerd als:  

“Children who live or spend a significant amount of time on the street […], earn their 

livelihood from the street and are inadequately cared for, protected and unsupervised by 

responsible adults […] Some may be permanently homeless, some may have occasional 

family contacts, and others may work the streets during the day and return home at night.” 

Deze definitie suggereert dat het concept van straatkinderen meer inhoudt dan alleen maar 

dakloze kinderen. Een straatkind kan het grootste gedeelte van de dag op straat besteden en af 

en toe bij zijn of haar familie slapen (Volpi 2002: 2-3). Dit is ook het geval met de 

straatjongens van mijn onderzoeksdoelgroep. Sommigen slapen op straat, anderen slapen 

                                                 
8
 Gesprek 12-03-2011. 

9
 De officiële definitie is: “Children of the street” (le Roux 1998:115). Voor het overzicht maak ik in 

mijn thesis echter gebruik van de term „straatjongens‟.  
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thuis en een deel zwerft hier ergens tussenin. De antropologe De Moura (2002) benadrukt dat 

we het concept straatkinderen moeten beschouwen als een sociaal geconstrueerd fenomeen. 

Daarom is het van belang dat de sociale context van zowel hun vroegere thuis als de huidige 

leefomgeving van de jongens worden benaderd en dat hun individuele levensverhalen de kern 

vormen van mijn thesis in plaats van algemene theorieën. 10 

 

1.3 De verborgen stemmen van kinderen binnen de antropologie 

De jongens van mijn onderzoeksdoelgroep zijn 14 tot 18 jaar en worden officieel nog als 

kinderen beschouwd (cf. Oude-Breuil 2008:223). Volgens de antropologe Schepher-Hughes 

(1998:13) wordt de kindertijd, in de meeste etnografische werken, gerepresenteerd als een 

overgangsperiode zonder enige intrinsieke betekenis. Scheper-Hughes (1998:15) stelt echter 

dat kinderen actief betrokken zijn bij de constructie van hun eigen leven en de wereld waarin 

zij leven. Toch zijn in de meeste etnografische werken de stemmen van kinderen verdacht 

afwezig (cf. Oude-Breuil 2008; Schepher-Hughes 1998). Antropologen zullen hen dus als 

participanten moeten behandelen en niet slechts als de vergaarbak van socialisatie en educatie 

door volwassenen. Van bijzonder belang binnen de antropologie is daarom de integratie van 

de stemmen van straatkinderen die voor en over zichzelf spreken. Dat is ook de perceptie die 

ik zal gebruiken in deze scriptie.  

Daarnaast is er, ondanks tientallen jaren antropologisch onderzoek naar het lichaam, 

weinig geschreven over de lichaamspraktijken en tactieken van het kind (Scheper-Hughes, 

1998: 14). De straatjongens nemen, met hun zichtbare lichamen in Jeffreys Bay town, een 

interessante ruimte in. Op welke manier creëren deze straatjongens lichaamsautonomie en hoe 

projecteren ze extensies van zowel thuis als straat op het lichaam? Hoe creëren kinderen 

veilige ruimtes en hoe domesticeren ze deze? Het lichaam speelt een centrale rol in het leven 

van de straatjongens, het letterlijk inzetten en verdedigen van hun lichaam behoort tot de 

belangrijkste overlevingsstrategieën. Ook hun kleding bevat veel verborgen informatie over 

hun leven op straat: door middel van vuil, littekens en lijmresten staat er letterlijk en figuurlijk 

een verhaal geschreven over hun manier van overleven in Jeffreys Bay. 

 

1.4 Thematiek en vraagstelling 

Deze verborgen verhalen van de zichtbare straatjongens zullen de thematiek van mijn 

onderzoek, home en belonging in een gesegregeerd Jeffreys Bay, voor zich laten spreken. Op 

het strand in Jeffreys Bay zijn zowel de zwarte straatjongens als de blanke Afrikaners beide 

aanwezig. Echter, met één verschil: voor blank is het een plek van recreatie, een eigen keuze. 

                                                 
10

 Hoewel er in Jeffreys Bay ook meisjes op straat leven, heb ik mijn doelgroep bewust afgebakend tot 

jongens. Dit omdat straatmeisjes zich veelal in een onzichtbaar circuit bevinden en ik in mijn scriptie 

juist wil focussen op de zichtbaarheid van de straatjongens in Jeffreys Bay. 
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Voor de zwarte straatjongens is het een gedwongen plek van overleven: de stranddouches en 

slaapplekken zijn gratis en er zijn overal toeristen met geld. De scheiding tussen zwart en wit 

wordt hiermee blootgelegd. Ik wil deze segregatie interpreteren met het onderscheid tussen 

locals en globals, dat de socioloog Bauman (1998) in zijn polemische werk Globalization 

maakt. Volgens Bauman (1998:3) leven we in een wereld van “globalization” wat de wereld 

verdeelt in een “global elite” en de “ever more localized rest”. Eigenlijk schuilt in 

globalization een paradox: terwijl het voordelig is voor een kleine groep, marginaliseert het 

tweederde van de wereldbevolking (Bauman 1998: 71). Sommige van ons zijn hierdoor 

global geworden terwijl anderen vastzitten in hun lokaliteit, de townships. Dit is een lastige 

positie die noch aangenaam noch verdraaglijk is in een wereld waarin de globals de toon 

zetten en de regels bepalen. In deze wereld van globalization is volgens Bauman (1998: 77) 

iedereen “on the move.” Bauman (1998: 86) maakt hierin onderscheid tussen tourists en 

vagabonds. De toerist is in beweging omdat hij de wereld in zijn global bereik aantrekkelijk 

vindt en de vagebond is in beweging omdat de wereld in zijn lokale bereik onverdraaglijk is 

(Bauman 1998: 92). Beide zijn in beweging met één verschil: de toerist heeft keuzevrijheid 

om deze mobiliteit in te vullen en de vagebond wordt hierin gedwongen. Zodoende stelt 

Bauman (1998) dat mobiliteit de nieuwe stratificerende factor is van deze wereld. 

In deze thesis wil ik allereerst de straatjongens classificeren als local vagebonds en de 

blanke Afrikaners als global tourist, waarna ik deze polemische omschrijving later zal 

nuanceren. Het spanningsveld van mijn onderzoek betreft het leven van de jongens op straat 

die zowel het domein van de local en de global beslaan. Vanuit het perspectief van de 

straatjongens blijkt dat er in de praktijk geen eenduidige scheidslijn is tussen vagebond en 

toerist, maar dat het dynamische begrippen zijn, waarbij de vagebond de mogelijkheid heeft 

om meer mobiliteit te verkrijgen. Om deze dynamiek te omschrijven wil ik het perspectief 

van de straatjongens als de kern van mijn scriptie beschouwen. De term straatkinderen 

verschijnt echter vaak onder een marginaal label. Volgens Schepher-Hughes (1998: 358) is de 

marginaliteit van straatkinderen afgeleid van hun zichtbare leven in de uithoeken van de 

maatschappij en bovenal van hun aantasting van de sociale en morele categorieën die home 

scheiden van de straat. In deze scriptie zal beschreven worden waarmee op welke manier de 

straatjongens in hun leven op straat deze marginaliteit en scheiding bekritiseren en een 

invulling geven aan concepten als home en belonging. 

Volgens Hedentoft en Hjort (2002:vii) wordt home omschreven als datgene waar we 

behoren, territoriaal, existentieel en cultureel, waar onze gemeenschap is en waar onze familie 

en geliefden verblijven. Het is een plaats waarmee we onze wortels kunnen identificeren en 

waar we naar terug verlangen wanneer we ergens anders in de wereld zijn. Echter, wat als het 

thuis waar je vandaan komt, niet meer als thuis voelt? Dit is het geval bij de straatjongens in 

Jeffreys Bay, zoals één van de straatjongens aan mij uitlegde: “If you have a home, go home. 
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If you don‟t have a home, you have a problem”.
11

 In een notendop zijn probleem. Het lijkt een 

nogal simpele constatering, maar voor hem schuilt er een enorme complexiteit achter dit ene 

zinnetje. De straatjongens zijn letterlijk gevlucht van huis en nu op zoek naar een beter thuis 

in een toeristisch kustplaatsje als Jeffreys Bay. Door teleurstellingen echter, zijn zij nu 

figuurlijk aan het vluchten in de drugs om even weg te zijn uit de harde realiteit van hun 

nieuwe thuis: de straat. Hannerz (2002:218) stelt dan ook dat home een gecompliceerd 

concept is dat persoonlijke betekenissen en symbolen met zich meedraagt. Volgens Hedentoft 

en Hjort (2002:vii) betekent “home is where we belong,” eigenlijk “home is where we feel we 

belong.” Dit maakt home en belonging tot contrasterende en affectieve concepten. Het begrip 

belonging kan opgesplitst worden in twee delen: being en longing, ofwel ergens 

daadwerkelijk thuis zijn en ergens naar verlangen. Wanneer de plaats waar we ons thuis 

voelen niet overeenkomt met de plaats waar we zijn wordt belonging eerder een longing-to-

be: het zijn in de ene plaats maar verlangen naar een andere (Hannerz 2002:221). Esperitu 

(2003:11) stelt dat dan ook dat de benadering van het concept home, gekoppeld aan een 

locatie, veranderd is naar een benadering gekoppeld aan verbeelding. In navolging van 

Espiritu (2003) zal ik in mijn thesis het begrip home in combinatie met de straatjongens 

vooral als een non-essentialistisch en affectief begrip benaderen, niet gekoppeld aan één 

fysieke plaats. Zoals voor de straatjongens de plaats waar ze vandaan komen, niet langer de 

plek is waar ze zich ook thuis voelen. De jongens zijn niet zonder reden de straat op gevlucht: 

de krotten in de townships zijn overvol, families onstabiel, nieuwe boyfriends van moeder 

maken de jongens het leven zuur, creëren nieuwe regels met betrekking tot hun eigen privacy 

en sturen de oudere jongens uit huis.
12

 Dit heeft als gevolg dat home niet een plaats is waar ze 

daadwerkelijk wonen, maar het meer een symbolische ruimte is. Thuis wordt dan een plaats in 

de verbeelding waarnaar de straatjongens terug verlangen en zich hierdoor thuis kunnen 

voelen op meerdere plekken (cf. Esperitu 2003). 

Naast een thuis in de verbeelding creëren de jongens ook een thuis en thuisgevoel 

door middel van hun levensstijl. Door hun overlevingsstrategieën op straat, zoals bedelen, 

geweld, criminaliteit en veerkrachtigheid, kunnen zij in verschillende locaties een thuis 

creëren. De jongens leven en bewegen zich buiten de categorisatie van town en township en 

leven hiermee in een grenspositie. Zij nemen in deze grenspositie een dominante en zichtbare 

ruimte in, in publieke domeinen zoals de straat, winkelportieken of het strand. Dit in contrast 

met het feit dat ze geen officiële burgers zijn van de Zuid-Afrikaanse natie, zonder het hebben 

van een identiteitsbewijs. Deze positie wil ik omschrijven aan de hand van het concept 

liminaliteit, wat Turner (1969) omschrijft als een overgangsfase en een leven tussen sociale 

structuren en grenzen in. In navolging van Turner (1969) wil ik de positie van de jongens als 
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een liminale positie beschouwen: zij leven op de scheidslijn tussen town en township, tussen 

en in twee culturen in één snelgroeiend stadje. In dit knelpunt wil ik de levensverhalen van de 

straatjongens als uitgangspunt nemen aan de hand van de volgende probleemstelling: 

Op welke manier creëren de straatjongens in Jeffreys Bay een gevoel van home en 

belonging, in wisselwerking met hun leven tussen town en township, afgezet tegen de 

huidige realiteit van een gesegregeerd Zuid-Afrika? 

 

1.5 Methodische verantwoording 

Toegang tot de straatjongens 

De toegang tot het leven van deze straatjongens heb ik gekregen doordat ik drie maanden 

lang, dagelijks ging meewerken als vrijwilliger bij het Joshua Project. Dit is een drop-in-

centre, waar van maandag tot vrijdag ongeveer elf straatjongens kwamen. Achtereenvolgens 

konden zij douchen, kleding wassen, ontbijten, kregen zij lessen in levensvaardigheden, 

educatie en de mogelijkheid om te sporten waarna ze ter afsluiting een warme lunch kregen. 

De rest van de dag besteedden ze vervolgens op de straat, bedelden ze geld bij elkaar, pasten 

op auto‟s, gebruikten samen drugs, speelden voetbal, zochten eten, begaven ze zich in het 

nachtleven van Jeffreys Bay, waarna ze vervolgens een slaapplek zochten en de hele cyclus 

opnieuw begon. In deze groep heb ik uiteindelijk een band opgebouwd met zeven jongens. De 

data, op basis waarvan ik mijn thesis heb geschreven, heb ik verzameld aan de hand van 

participerende observatie, het being there en hanging around. 

Wat betekent participerende observatie in mijn geval? Het lijken twee tegenstrijdige 

termen. Hoe kan je zowel participeren als afstand nemen? Ik snoof geen lijm, was niet 

betrokken in het criminele circuit en sliep niet op straat. Daarom was het voor mij 

gemakkelijker om samen te werken met de medewerkers dan met de straatkinderen zelf en 

heb ik veel gesprekken met hen gehad om de levens van de jongens beter te begrijpen. Ik heb 

mij opgesteld als vrijwilligster en onderzoeker van het Joshua Project, waardoor de jongens 

mij als hulpverlener zagen en wisten dat ik aan hun kant stond, maar niet één van hen was. 

Participerende observatie was binnen dit kader mogelijk en heeft voor mijn onderzoek 

betekend dat ik hun stemmen weer kan geven, maar niet compleet kan begrijpen hoe het voelt 

om hun leven te leven. Ik heb zowel op het project als op straat veel tijd met de jongens 

doorgebracht: samen ontbijten en lunchen, meehelpen met het onderwijsprogramma, het 

wassen van hun kleding, kaartspelletjes spelen, poolen, het kijken naar hun 

voetbalwedstrijden en het luisteren naar hun verhalen. Zij lieten mij zien waar ze heengingen, 

hoe zij leefden en voerden me mee in hun leven, verslaving, fantasieën, emoties en thuis op 

straat.  
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Dilemma’s in het veld: manipulatie en waarheid 

Ook heb ik in mijn veld een aantal dilemma‟s ervaren. De jongens zijn door hun verslaving 

erg onvoorspelbaar -de ene dag respecteren ze je, de andere dag word je genegeerd of zijn ze 

agressief- waardoor het een lastige doelgroep is om contact mee te krijgen. Ik was me er van 

bewust dat ik aan de andere kant stond. Ik was een blank, blond, meisje. Zij waren zwarte, 

donkere, jongens. Ik was niet verslaafd, zij wel, ik had het geld, zij niet. Ik had als blanke 

Nederlandse vrouw een kwetsbare positie in een groep van zwarte straatjongens en daardoor 

was mijn eigen veiligheid een probleem. Hoewel het nog kinderen waren, hadden de meeste 

jongens een strafblad, en moest ik voorzichtig blijven in een land als Zuid-Afrika waar 

criminaliteit, verkrachting en geweld grote problemen zijn. Naast mijn kwetsbare positie, had 

ik, doordat je als antropoloog je eigen instrument bent, ook een gesitueerde positie. Alle 

kennis en interpretaties zijn beschreven vanuit mijn eigen veilige positie over een voor mij 

onveilige wereld. Verder geloof ik echter wel dat ik als buitenstaander samen met de inside 

verhalen van de jongens een veelzijdig beeld kan geven over de situatie in Jeffreys Bay.  

Persoonlijk vond ik het lastig dat ik steeds meer een band met hen begon te krijgen en 

dat hun verhalen mij persoonlijk begonnen raken. In het begin was het daarom moeilijk om 

hun vraag om geld te weigeren. Geld geven was echter niet mogelijk, hier zouden ze alleen 

maar drugs van kopen. Verder wist ik dat ze altijd terecht konden bij het Joshua Project en 

het hun visie was om deze jongens weer hoop te geven. Daarnaast was het lastig om de 

gesprekken tussen de jongens te volgen, zij spraken onderling een moeilijk te verstaan 

straattaal-Afrikaans, waardoor ik veel inside informatie miste. Verder dacht ik dat ik goed 

was in het onderscheiden van waarheid en fantasie. De jongens vertrouwden mij veel toe, 

maar ik moest me ervan bewust blijven dat ze experts zijn op het gebied van liegen en 

manipuleren. Er waren momenten dat ik op zoek was naar feiten, heeft hij familieleden, waar 

is hij geboren of hoe oud is hij echt? Op de meeste momenten was het echter onmogelijk om 

de feiten te onderscheiden van het web van fantasieën waar veel jongens in leven. Daarom 

vroeg ik veelal aan een straatwerker wat er klopte van deze verhalen. Hoewel sommige 

verhalen niet gelabeld kunnen worden als feit of fictie, bleef het centrale thema van het 

verhaal hetzelfde: de zoektocht naar een thuis en thuisgevoel in het overleven op straat.  

 

1.6 De lens: Antropologie van het hart van straatjongens 

Ayabonga en zes andere straatjongens in Jeffreys Bay zullen als lens gelden waardoor de 

gesegregeerde situatie in Jeffreys Bay zal worden beschouwd. De straatkinderen moeten niet 

alleen benaderd worden als een probleem dat opgelost dient te worden, ook hun 

mogelijkheden zijn belangrijk. In deze thesis pretendeer ik niet de situatie te veranderen maar 

het debat herformuleren. Vergeten wordt namelijk dat de straatjongens vanuit hun 

grenspositie op straat een uniek perspectief kunnen bieden op de creatie van home en 



15 

 

belonging in Jeffreys Bay. Verscheidene aspecten van home making zullen dus, vanuit het 

perspectief van de straatjongens, het fundament vormen van mijn scriptie. In hoofdstuk 2 zal 

allereerst de geschiedenis en situatie van segregatie in Jeffreys Bay worden beschreven en zal 

de oude thuiscontext van de jongens benaderd worden. In hoofdstuk 3 zal beschreven worden 

op welke manier zij overlevingsstrategieën ontwikkelen om te leven op straat en een thuis en 

thuisgevoel creëren. De jongens overschrijden grenzen tussen town en township, maar leven 

hier ook tussenin: op welke manier creëren ze dan toch home & belonging? In hoofdstuk 4 

wordt vervolgens op hun grenspositie ingegaan en beschreven hoe ze vanuit een liminale 

positie niet alleen maar een buitenstaander zijn, maar ook mogelijkheden hebben om 

bruggenbouwers te zijn. Hoofdstuk 5 is een concluderend hoofdstuk waarin 

toekomstverwachtingen van zowel de straatjongens als toekomstig onderzoek besproken zal 

worden. Elke thematiek in het desbetreffende hoofdstuk zal uitgewerkt worden aan de hand 

van één van de verhalen van de jongens, die de kern vormen van, en kleur geven aan mijn 

scriptie. Daarom wil ik allereerst teruggaan naar de lokale stemmen, hun eigen 

levensverhalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

HOOFDSTUK   2 
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HOOFDSTUK 2: THUIS IN JEFFREYS BAY; ÉÉN STAD, TWEE WERELDEN  

 
2.1 Welkom thuis bij Lungelo 

“My mother died when I was nine. That‟s when I stopped with school and had to live with my 

family. They were not good for me, my uncle was always drunk, he was beating me, screaming 

and swearing to me. That‟s when I started to live on the street. I couldn‟t go home, then I was 

beaten up. So I stayed on the street. You know I was young and got a lot of money from the 

people. But it was hard, I was small. I was ten when I joined a gang. I had to steal and fight, 

because there was no other place to stay.”
13 

In zijn verhaal begint Lungelo opeens te zingen, „Nkosi sikelel' iAfrika‟
14

, de eerste regel in 

Xhosa van het Zuid-Afrikaanse volkslied. Ik vond het een treffende gebeurtenis. Lungelo zit 

daar met zijn rode worldcup 2010 T-shirt en daaroverheen een groen met geel Zuid-Afrika 

voetbalshirt. Over zijn schouder hangt een vest van Stellenbosch University, één van de meest 

vooraanstaande universiteiten van Zuid-Afrika en op de grond ligt een petje van de 

Springboks, het Zuid-Afrikaanse rugbyteam. Zijn verschijning is vol met Zuid-Afrikaanse 

symbolen. Dit in contrast met het feit dat Lungelo, zonder geboorteakte en identiteitsbewijs, 

officieel niet eens bestaat voor de Zuid-Afrikaanse natie. Lungelo is negentien jaar, Xhosa, 

geboren en getogen in Zuid-Afrika en hij zingt over joy in Africa. Dat terwijl hij vanaf zijn 

tiende op straat leeft, verslaafd is aan drugs, in de gevangenis heeft gezeten en zijn strafblad 

het enige officiële document is dat hij bezit. Lungelo is één van de vele straatjongens van 

Zuid-Afrika. Na een zwerftocht van een aantal jaar op straat, stierf zijn oom. Sinds die tijd 

heeft hij als één van de weinige straatjongens een eigen krot, achter zijn oude familiehuis in 

Ocean View, één van de townships van Jeffreys Bay. Hij heeft geen goede relatie met zijn 

tante, daarom slaapt hij daar af en toe, maar besteedt het grootste gedeelte van zijn tijd op 

straat. Lungelo kent Jeffreys Bay en het straatleven als geen ander. Hij heeft door al die jaren 

op straat veel mensenkennis opgebouwd en weet hoe hij anderen moet behandelen, 

manipuleren. Hij komt zelfverzekerd over en is de ongekroonde leider van de jongere 

straatjongens. Lungelo is een intermediair: zowel bevriend met mensen uit de township als 

met mensen op straat in town, en is daardoor zeer creatief en vindingrijk.  

Lungelo is echter ook een jongen die de verschillen in Jeffreys Bay zichtbaar maakt. 

Als straatjongen in Jeffreys Bay, maakte hij de blanke Afrikaners bewust van zijn situatie en 

het contrast met het leven in town. Vanuit de terrasjes hebben de blanke Afrikaners uitzicht 

op Lungelo zijn uitzichtloze leven: zij zien hem bedelen in zijn vodderige kleren, terwijl zij 

hun cappuccino aan het drinken zijn. Lungelo stelt de vanzelfsprekendheid van de 

verdelingen in Jeffreys Bay aan de orde: “Why are there only black kids living on the street in 
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Jeffreys Bay and why are there only white people eating in restaurants?” Het lijken 

eenvoudige vragen, maar Lungelo raakt hier een debat dat wordt aangekaard door Fassin 

(2007), die de culturele politiek en sociale structuren achter ogenschijnlijke vanzelfsprekende 

verschillen wil blootleggen. Fassin (2007) maakt zichtbaar dat de lichamen in de townships 

ons doen herinneren aan een geschiedenis van sociale ongelijkheid, die op het eerste gezicht 

aan het oog ontsnappen. Daarom moeten we vanuit dit verhaal van Lungelo teruggaan naar de 

context waar hij vandaan komt, Jeffreys Bay en de geschiedenis van Zuid-Afrika, een 

geschiedenis van de culturele constructie van verschil. 

 

2.2 Welkom thuis in Zuid-Afrika: de aparte regenboognatie 

Zuid-Afrika is een land van contradicties, tussen zwart en wit en arm en rijk en een land met 

een grote etnische, culturele en linguïstische verscheidenheid. Het land kent elf officiële talen 

en de bevolking van ongeveer 49.109.107 mensen bestaat uit 79% zwarte, 9.6% blanke, 8.9% 

gekleurde en 2.5% Indiase inwoners (2001 census).
15

 Ongeveer 61% van de bevolking woont 

in stedelijke gebieden en 50% van de bevolking leeft onder de armoedegrens (2009 est.) 

Verder heeft Zuid-Afrika het hoogst aantal aan HIV/AIDS -besmette mensen van de wereld: 

ongeveer 18% van de bevolking (2009 est.)
16

 Een opmerkelijk feit is dat 10% van de 

onderklasse van de bevolking 1,3% van het nationale inkomen ontvangt, en 10% van de 

middenklasse ontvangt 44,7% van dit inkomen (2009 est.)17
 Deze cijfers staan symbool voor 

de enorme polarisatie in dit land. Om de situatie van het huidige Zuid-Afrika te onderzoeken 

is het van belang om de geschiedenis van de apartheid in acht te nemen. 

In mei 1948 won de Zuid-Afrikaanse Nasionale Party de verkiezingen met haar 

apartheidsprogramma, waardoor de wettelijke ongelijkheid van bepaalde rassen ontstond. De 

wetgeving, op basis van de Population Registration Act van 1950, onderscheidde vier 

categorieën, namelijk: blank, zwart, kleurling en Aziatisch, waarvan blank de enige groep was 

met volledige burgerrechten (Fassin 2007: 321). In ditzelfde jaar werden de zwarten 

gedwongen om te verhuizen naar aparte gebieden. De vier groepen moesten zoveel mogelijk 

van elkaar gescheiden blijven met als doel dat de Europeanen hun raciale puurheid konden 

bewaren (Fassin 2007: 322). Een belangrijke tegenstander van dit beleid was Nelson Mandela 

met zijn politieke partij the African National Congress (ANC). Na 27 jaar gevangenschap 

kwam Mandela op 11 februari 1990 vrij, wat een nieuw tijdperk inluidde van de Zuid-

Afrikaanse geschiedenis. In 1994 werden de eerste democratische verkiezingen gehouden en 

werd Mandela de eerste zwarte president van het nieuwe Zuid-Afrika. Hij werd gezien als de 

architect van de regenboognatie: een natie met culturele verscheidenheid maar gelijke rechten 
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voor iedereen. Het concept van een regenboognatie symboliseert een verschuiving van 

uitsluiting naar insluiting, zonder rekening te houden met ras, cultuur of kleur. Mandela had 

de vreedzame transformatie in een multiculturele samenleving als ideaal, waarin interculturele 

communicatie tussen etnische groepen en culturen de verschillen zou verminderen. Er zou één 

groep moeten ontstaan: de Zuid-Afrikanen (Fassin 2007: 323-325). 

Het proces van een gesegregeerde samenleving tot een multiculturele democratische 

samenleving is nog steeds in volle gang en blijkt een moeilijke opgave te zijn. Dit is ook wat 

de alleenstaande moeder en township bewoner Ncobile (Xhosa, 25 jaar) vertelt over het leven 

in de vermeende regenboognatie, in contrast met het ideaal op papier: 

“The rainbownation is a nice fairytale, but it is not reality. We are struggling, for food and 

money, to get an ID, struggling to vote. It is the white people, they say: oh South Africa is 

beautiful. But look at us [Xhosa], I‟m poor, everyone is poor. Maybe there is a rainbow 

nation, but not for everyone. The rainbow is not equal, it‟s a rainbow with poverty.”
18

  

De regenboognatie draait volgens Ncobile niet langer om idealen. Terwijl het leven voor haar 

als Xhosa in het huidige Zuid-Afrika beter is dan tijdens de apartheidsperiode, en raciale 

vooroordelen verboden zijn, worden armoede en geweld door haar als de nieuwe 

onderdrukkers gezien. Of zoals zij zelf zegt: “How can I feel at home in the rainbow if I have 

no money and no job?” Hoewel er voor de wet gelijke rechten zijn voor iedereen, is er nog 

steeds sprake van segregatie en sociaaleconomische ongelijkheid, gebaseerd op etnische 

verdelingen uit de apartheid, zichtbaar en onzichtbaar (Fataar 2007:603). Deze segregatie is 

ook zichtbaar in Jeffreys Bay. Door Lungelo wordt town omschreven als “there where the 

white people live” en township als “there where the black people live”. Lungelo confronteert 

ons hier met het verleden en vertelt hierover: “First we ate from different tables, each colour 

had their own table, even on the street, each colour in their own group. Now we are more 

together. But still are white people not following orders from black people.” Lungelo vertelt 

hier over een groeiende eenheid, maar ook over de nog steeds bestaande segregatie in Jeffreys 

Bay. 

 

2.3 Het aparte Jeffreys Bay 

2.3.1 Twee werelden 

Als zowel een vakantiebestemming als een plaats voor werkgelegenheid, is Jeffreys Bay een 

thuis voor velen: zwarte Xhosa Afrikanen, kleurlingen, blank en jong en oud. Jeffreys Bay is 

onderdeel van de Khouga Local Municipality in de Oostkaap provincie van Zuid-Afrika en 

heeft een populatie van meer dan 40000 inwoners met een jaarlijkse bevolkingsgroei van 

2,5% of hoger (Kouga Local Municipality 2010: 12-25). Ncobile is één van de vele personen 

die naar Jeffreys Bay is gevlucht in de hoop hier werk te vinden:“Everyone comes to J-bay 
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because there is a nice vibe, you have the sea and the sun and an easy life style. The black 

people think there is work because of the tourism.” 
19

 Dit was een illusie, er waren meer 

mensen die hetzelfde idee hadden en uiteindelijk komt zij, zoals de andere zwarte Afrikanen, 

terecht in de exponentieel groeiende townships. Jeffreys Bay is hierdoor de afgelopen jaren 

gegroeid van een klein vissersdorpje naar één van de snelst groeiende stedelijke gebieden in 

Zuid-Afrika (Kouga Local Municipality 2010: 12-25). Er is bijgevolg sprake van een sterke 

polarisatie, zowel in trek bij blanke toeristen, als ook een toenemende migratie van lokale 

zwarte Zuid-Afrikanen, ten gevolge van het toerisme. De reden van deze migratie en 

polarisatie volgens Ncobile:“When you built a mall, you built a township. When you have 

tourists, you have street kids, when you have rich people you have poor people. The poor 

move to the rich, to profit from them.”
20

 Volgens Fataar (2007: 602) is de postapartheid 

periode in Zuid-Afrika getuige van verhoogde sociale ruimtelijke segregatie tussen zwarte 

getto‟s en bewaakte blanke gemeenschappen. Hierdoor worden de raciale verdelingen uit de 

apartheidperiode gereproduceerd. Des te meer vrijheid beschikbaar is, des te groter de 

polarisatie tussen de twee polen van wel en geen vrijheid (Fataar 2007:602; Bauman 1998). 

Hieruit blijkt dat juist tijdens de postapartheid deze segregatie sterker naar voren komt. Deze 

verdelingen zijn ook zichtbaar in Jeffreys Bay, waar de etnische segregatie uit de apartheid 

gecontinueerd wordt in de stedelijke ontwikkeling. Met als gevolg een klein blank centrum 

van villa‟s en een groeiende periferie van zwarte en gekleurde townships.  

 

2.3.2 Welkom thuis in Pellsrus, Tokyo Sexwale en Ocean View 

Jeffreys Bay heeft drie townships. De oudste township, welke het dichtst bij town ligt, is 

Pellsrus, wat „doe rustig aan‟ betekent in het straattaal-Afrikaans. In deze wijk wonen de 

meeste kleurlingen. Pellsrus loopt over in Tokyo Sexwale, genaamd naar anti-

apartheidsstrijder en minister van human settlements, waar een mix aan kleurlingen en zwarte 

Xhosa Afrikanen wonen. Hiernaast, afgescheiden door een asfaltweg, ligt Ocean View, de 

nieuwste maar ook armste wijk, waar de Xhosa Afrikanen wonen. Aan de rand van Ocean 

View is een grootschalige onofficiële nederzetting van duizenden krotten aan het ontstaan, 

welke met de dag groeit, waar veelal de Xhosa Zuid-Afrikaanse nieuwkomers gaan wonen. 

Deze nederzettingen behoren bij Ocean View en wordt door sommige inwoners heel ironisch 

Paradise Beach genoemd. Deze krotten zijn onhygiënisch, onveilig en overvol. Het is geen 

uitzondering dat er met vijf personen in één bed wordt geslapen, waardoor kinderen vaak 

getuigen zijn van seksuele activiteiten en misbruik. Deze krotten hebben geen elektriciteit en 

watervoorziening: men moet het doen met een paar community kraantjes en Dixi toiletten.  
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De townships rondom Jeffreys Bay worden gezien als gemeenschappen waarin 

mensen niet wonen vanwege keuze, maar uit verplichting. In de townships heerst veel 

armoede, criminaliteit, verslaving, vroege sterfte, veel weeskinderen, slecht onderwijs en een 

hoog percentage aan HIV-besmette mensen. De formele werkloosheid wordt geschat op 70%, 

wat gecombineerd met de lage onderwijscijfers de armoede vergroot. Ongeveer 10% van de 

inwoners uit de townships heeft daadwerkelijk een middelbare school afgerond (Kouga Local 

Municipality 2010: 12-25). Door de armoede hebben township bewoners een tactiek van 

aanpassing en overleven ontwikkeld op basis van informele economische activiteiten, zoals 

drugshandel, diefstal, verkopen van groente op straat, het hebben van een shebeen
21

 of 

spaza
22

 aan huis. Ook het huiselijke leven in de township van Jeffreys Bay is over het 

algemeen instabiel en kwetsbaar, met een hoog aantal aan eenoudergezinnen, tienermoeders 

en (seksueel) misbruik. Drugs- en alcoholverslaving zijn de grootste oorzaken hiervan. Om de 

problemen in de townships te vergeten en tijd op te vullen, gaat men drinken, drugs gebruiken 

en zich begeven in de criminaliteit. Complete families worden hierdoor ontwricht en ook 

kinderen nemen dit gedrag over (Fataar 2007: 604-608, Swartz 2007: 140). Deze verslavingen 

en misbruik staan daarnaast symbool voor de ongelijkheid in Jeffreys Bay: de enige 

advertenties in de townships zijn gerelateerd aan preventie van alcohol, drugs en HIV/Aids, 

waarin de afgebeelde persoon zwart is. Dit terwijl advertenties in town gebruik maken van 

witte acteurs om reclame te maken voor luxe wijnproducten. Hierin wordt het contrast 

zichtbaar tussen twee verschillende levensstijlen en standaarden. 

 

2.4 Een dubbel leven: what’s in a name? 

2.4.1 De straatjongens als alter ego van blanke Afrikaners 

Het contrast in Jeffreys Bay wil ik volgens Baumans‟ (1998) onderscheid tussen de tourist en 

de vagabond beschrijven. Bauman (1998:93) stelt dat de toerist uit vrije wil in beweging is en 

keuzevrijheid heeft om te reizen waar hij maar wil. De vagebond echter, is in beweging omdat 

hij gedwongen wordt zijn woonplek te verlaten of juist in een lokaliteit te verblijven om 

redenen die buiten zichzelf liggen. De toerist en de vagebond kunnen echter niet zonder 

elkaar. Toeristen kunnen niet bestaan en vrij zijn zonder het vastzetten van de vagebond. 

Volgens Bauman (1998:95) zijn daarom zowel deze toerist als vagebond twee keerzijden van 

dezelfde medaille. Bauman (1998: 94) stelt dat de vagebond de alter ego is van de toerist en 

tevens zijn bewonderaar; Vagebonden hebben geen ander beeld van het goede leven dan het 

leven van de toerist. Hij verklaart dit door te stellen dat de toerist en vagebond beide over de 

wereld worden gedreven in een zoektocht naar geluk. Dit is de overeenkomst welke de 

vagebond in staat stelt om te verlangen naar de levensstijl van de toerist. Deze overeenkomst 
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wil de toerist echter vergeten: de lijn die hen verdeelt lijkt duidelijk, maar deze kan 

gemakkelijk overschreden worden. Het uitzicht van de vagebond maakt de toerist daarom 

bang: niet om wat de vagebond is, maar om wat de toerist kan worden (Bauman 1998:95-97). 

In het uiteenzetten van de situatie in Jeffreys Bay wil ik het leven van de blanke 

Afrikanen als tourist beschouwen en het leven van de zwarte straatjongens als vagabond. De 

straatkinderen zijn mijns inziens vagebonden in de ware zin: zij zijn ongewild, officieel geen 

burgers van Zuid-Afrika en niet toegestaan om legaal te leven in welke bestemming dan ook. 

Ze worden gecriminaliseerd voor hun vermeende mobiliteit en zichtbare aanwezigheid in 

Jeffreys Bay town. Wanneer ik aan Lungelo vroeg wat voor soort leven hij wilde leven, 

omschreef hij het leven van de toerist, de blanke Afrikaan, zoals hij dagelijks in Jeffreys Bay 

town ziet. Hij wil reizen maken, op een handdoek op het strand liggen en uiteindelijk 

terugkeren naar een huis met televisie waar een maaltijd klaarstaat. Hieruit blijkt dat hij een 

bewonderaar van de toerist is (cf. Bauman 1998). Vanuit het perspectief van de blanke 

Afrikaners echter, wordt hij beschouwd als crimineel die uit de publieke ruimte verwijderd 

moet worden, zoals mijn blanke Zuid-Afrikaanse buurvrouw (Gertruda 54 jaar) vertelt: “Oh 

those poor little street children, I wish I could do something, but it is their own responsibility. 

When you give money, they buy glue. They are little criminals, that‟s how it was and it always 

will be”
23

. Vanuit het perspectief van Gertruda is het leven van de straatjongens het ergste 

wat haar kan overkomen, het is haar alter ego, waar zij het liefst zoveel mogelijk afstand van 

houdt. Dit doet zij door de straatjongens te criminaliseren en benadrukt hiermee de 

verschillen. Terwijl zij de zwarte straatjongens van de straat probeert te verbannen naar verre 

no-go ghetto‟s, de townships, zoekt zij uitdrijving van haar angsten door uitsluiting van een 

groep mensen die haar doet herinneren hoe het leven ook kan zijn. De straatjongens maken 

echter zichtbaar dat er tussen deze twee extremen een grensgebied is, en dat de lijn die hen 

verdeeld gemakkelijk overschreden kan worden. In Jeffreys Bay zijn veel banen tijdelijk en 

houden de blanke Afrikaners angstvallig vast aan hun machtspositie, uit angst om alles te 

verliezen aan de zwarte bevolking en ooit zo te worden als de straatjongens. Deze segregatie 

in Jeffreys Bay en het leven in de townships wordt als vanzelfsprekend beschouwd, dit is 

echter het resultaat van een langdurige culturele constructie. 

 

2.4.2 Een verborgen mechanisme achter de aparte verdeling 

Fassin (2007) wil met zijn werk, When Bodies Rembember, de vanzelfsprekendheid van de 

aidsepidemie in Zuid-Afrika aan de kaart stellen. De focus op het lijdende lichaam haalt onze 

aandacht weg van het feit dat de besmettingen met HIV/AIDS in Zuid-Afrika geworteld zijn 

in sociale en raciale geschiedenissen. De sociale context aan het eind van de apartheid, 
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creëerde volgens Fassin (2007:16) verhoogde risico situaties voor wijdverspreide infectie, 

namelijk: geforceerde bevolkingsverplaatsing, urbanisatie, armoede en verstoring van sociale 

structuren. Fassin (2007:26) stelt hierin dat de aidsslachtoffers een centrale rol in Zuid-Afrika 

vervullen; het lijdende lichaam is zichtbaar aanwezig, maar tegelijkertijd hebben zij politiek 

weinig in te brengen. Hij benadrukt dat door objectivering van het lijdende lichaam, het 

depersonaliseren van de ander, lijdende lichamen tijdens de apartheid werden toegestaan, 

terwijl ze tegelijkertijd moreel werden uitgesloten (Fassin 2007:26). In die zin haakt Fassin 

aan bij Agamben (in Fassin 2007: 263) die een onderscheid maakt tussen zoë, het naakte 

leven, “the fact of being alive” en bios, het volle leven, “the social presence in the world.” 

In aansluiting bij Fassin (2007) wil ik de vanzelfsprekendheid van de 

machtsverhoudingen en de situatie van de straatjongens aankaarten met het onderscheid van 

zoë en bios. Deze machtsverhoudingen en onderliggende structuren komen naar voren in de 

uitspraak van Gertruda, “oh those poor little street kids(…),”
24

 waarmee zij focust op het 

lichaam, datgene wat zij ziet: magere straatjongens met uitgevallen ogen en gehavende 

kleding. Gertruda neemt, als blanke Afrikaner, afstand van de straatjongens door hun 

lichamen te objectiveren. Zij ziet de situatie van de jongens als vanzelfsprekend en als 

oorzaak van het criminele gedrag van zwarte mensen. Deze focus op het lichaam van de 

straatjongens is een terugkering van de beschuldiging van het slachtoffer, met de focus op het 

naakte leven, zoë, in plaats van de beschouwing van het slachtoffer als sociaal politiek wezen, 

bios. Hiermee worden de straatjongens, hoewel zichtbaar aanwezig, buitengesloten van het 

volle Zuid-Afrikaanse politieke leven. Gertruda gaat hiermee echter voorbij aan de culturele 

constructie die hieronder ten grondslag ligt: de verdelende geschiedenis van de apartheid en 

de creatie van sociaal-economisch kwetsbare townships. De lichamen van de jongens doen 

ons, op dezelfde manier als de aidsslachtoffers in het werk van Fassin (2007), herinneren aan 

een geschiedenis van sociale ongelijkheid en culturele constructie die op het eerste gezicht 

aan ons oog ontsnappen. Waarin de situatie in de townships, het oude thuis van de jongens, 

ook niet als vanzelfsprekend beschouwd moet worden, maar wortels heeft in de geschiedenis 

van de apartheid.  

 

2.4.3 Symbolische apartheid: creatie van een sociaal probleem 

Deze geschiedenis komt tot uiting in het gebruikte synoniem voor het begrip township: the 

location. Ncobile legt uit waar dit woord vandaan komt: “It is where the black people built 

their houses with tin roofs, outside town. They had to go away.” De apartheidsgeschiedenis 

ligt ten grondslag aan het ontstaan van het begrip locatie (cf. Fassin 2007). De zwarte mensen 

werden tijdens de apartheid gelokaliseerd naar aparte nederzettingen die hen buiten town 

                                                 
24

 Zie paragraaf 2.4.1 



24 

 

moest houden. De zwarten werden buiten hun eigen keuze om local gemaakt (cf. Bauman 

1998). De locatie is een oude apartheidsterm die in Jeffreys Bay nog steeds wordt gebruikt, 

door zowel blank als zwart. De straatjongens leefden middenin deze locatie, maar zijn hier 

vandaan gevlucht en nemen nu een interessante positie in binnen contradicties tussen 

townships en town. Zij kennen geen grenzen en krioelen door alle gebieden heen, maar zijn 

aan de andere kant ook verweven met deze contradicties. Met één groot verschil: zij zijn niet 

gelokaliseerd. Zolang de straatjongens zich begeven in de township, zijn zij onzichtbaar voor 

het rijke stadscentrum en is er vanuit het blanke perspectief niks problematisch aan de hand. 

Wanneer de jongens zich echter begeven in Jeffreys Bay town, worden zij bestempeld als 

gevaarlijke straatkinderen, een sociaal probleem. De straatjongens representeren op deze 

manier een symbolische apartheid: een scheiding tussen zwart en wit, gekoppeld aan een idee 

waar een zwart kind thuis hoort en niet (cf. Schepher-Hughes 1998:258). 

Deze symbolische apartheid blijkt uit het verhaal van Jason (26 jaar), een blanke 

Zuid-Afrikaanse verkoper in een surfkledingzaak. Hij vertelde dat hij al 21 jaar in Jeffreys 

Bay town woont, maar nog nooit in de townships is geweest, wat één kilometer verderop ligt. 

Jason stelt impliciet dat volgens hem de zwarte mensen in de townships behoren en dat 

publieke ruimtes als het strand behoren tot het blanke domein. Eerst had Jason niet zoveel last 

van “those black people”, zij leefden daar in de locatie, hij hier in de stad. Echter, de 

aanwezigheid van de losbandige straatjongens in het blanke domein, verstoren volgens hem 

de normale verdelingen. Hij vindt dat deze jongens weer terugmoeten naar de townships, daar 

waar ze volgens hem thuis horen. Één van de belangrijkste subtekten in zijn verhaal is dan 

ook de opvatting van wanneer het gepast is voor wie om waar te zijn. Zijn verhaal reflecteert 

en reproduceert oude sociale angsten die ook aanwezig waren in stedelijke gebieden tijdens 

de apartheid, waardoor de zwarten, een bron van angst, werden gelokaliseerd daar de 

townships. Op dezelfde manier is de zichtbaarheid van de straatjongens, in publieke plaatsen 

in Jeffreys Bay, een bron van angst voor de blanke Afrikaners en behandelt Jason de 

straatjongens als een potentiële bedreiging van de sociale orde.25 

Echter, terwijl het rondzwerven van de straatjongens in Jeffreys Bay town voor Jason 

een sociaal probleem wordt, is voor de straatjongens dit centrum evengoed het domein van de 

zwarte mensen. Het begrip straatjongen, zoals omschreven door Jason, wordt vanuit hun 

perspectief niet erkend, zoals Lungelo vertelt: “I‟m not a street kid, the street doesn‟t make 

children. I make my day on the street, just like the white people, sometimes I sleep on the 

street, but I‟m not from the street.”26
 De situatie van de jongens in Jeffreys Bay is niet zo 

vastomlijnd zoals Jason en mijn blanke buurvrouw impliceren. Het begin is nooit de straat, ze 
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komen altijd ergens vandaan. Daarom wil ik teruggaan naar hun eigen levensverhalen en 

vroegere thuiscontext. 

 

2.5 De jongens van de straat: een fragmentarisch leven 

De levensverhalen van de jongens kwamen tot mij in de vorm van fragmenten, episodes van 

hun leven die ze met mij deelden door middel van korte verhalen en gebeurtenissen. In de 

volgende hoofdstukken volgen een aantal snapshots van de jongens, symbolisch voor hun 

leven, wat aan elkaar hangt van kortstondige avonturen en onverwachtse gebeurtenissen in 

verschillende settings. Het volgende fragment is het begin van Buzwe‟s verhaal: 

“If you are going to j-bay, you never want to leave; you think it‟s a good place with a lot of 

tourist and… money. It was the freedom that I liked from the street. You have adventure with 

friends. Do everything whenever you want. But that‟s the beginning… you think you‟re free, 

but then the story of addiction begins, to drugs and street life. So I stayed in J- Bay
27

.  

Dit is één verhaal van de vele levensverhalen van de jongens, die bestaan uit een collage van 

geweld, drugsgebruik, verraad, rondhangen, criminaliteit, maar ook dromen en fantasieën. 

Buzwe focust in zijn levensverhaal allereerst op de aantrekkingskracht van de straat zoals 

vrijheid, avontuur en peer solidariteit (Volpi 2002: 12). Dit wordt bevestigd door Green 

(1998:12) die stelt dat de straat meer is dan alleen een toevluchtsoord en een bepaalde 

aantrekkingskracht heeft. Naast deze avontuurlijke kant kent het straatleven ook aspecten die 

problematisch zijn voor de ontwikkeling van het kind, die Buzwe ook aankaart. Dit zijn onder 

andere drugsverslaving, seksueel misbruik, uitbuiting in arbeid, betrokkenheid in criminele 

activiteiten en bendes en geweld door de politie of andere straatjongens (Volpi 2002: 2-6; 

Green 1998; De Moura 2002). De jongens zijn om verscheidene redenen naar de straat 

gevlucht. Echter, deze individuele verhalen van de jongens zijn vaak geassocieerd met 

drugsverslaving of alcoholisme van de ouders en armoede, misbruik en gebrek aan aandacht,. 

Dit legt Ncobile uit wanneer zij over de jongens spreekt: “The boys don‟t have nice families, 

people are drinking and abusing them, so their home is not a safe place.”
28

 De straatjongens 

zijn op zoek naar een beter leven in town en verkiezen de straat boven hun oude thuissituatie 

in de township. Zij verdienen geld door te bedelen, het passen op auto‟s, diefstal en zijn 

betrokken in bendes. Eenmaal op straat komen ze echter in een vicieuze cirkel terecht van 

drugs- en alcoholverslaving en criminele circuits. De drugs houdt hen „hier‟ en hun vroegere 

thuis houdt hen „daar‟ en er lijkt geen weg meer terug te zijn, waardoor ze op straat blijven.  

De realiteit van het straatleven staat geschreven op en in hun kleding, waar ik tijdens 

het wassen van hun kleding veel over ontdekte. Doordat ze altijd dezelfde kleren aanhebben, 

is iedereen herkenbaar aan zijn kleren. De meeste jongens hebben twee broeken en 
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verschillende lagen t-shirts over elkaar aan, met daarover altijd dezelfde trui. Dit omdat ze in 

de eerste laag hun mes en andere bezittingen verstoppen. Tijdens het leeghalen van hun 

zakken rolden al hun bezittingen eruit: van messen, condooms en drugs tot stickers, geld, 

oude sleutels en foto‟s. Deze bezittingen stonden symbool voor de kortstondigheid en 

hardheid van hun leven: een mes en condoom ter bescherming en drugs als een vlucht uit de 

realiteit. De knuffeltjes en oude sleutels stonden echter ook symbool voor hun zoektocht naar 

geborgenheid en een thuis. Deze beide symbolen zijn ook terug te vinden in het feit dat de 

jongens hoe dan ook iets op hun hoofd willen hebben: capuchon, pet, beermuts, motorkap, 

wollen muts of een zonneklep. Lunbelo vertelt waarom: “You know, it is cold in the night” 

dan zet hij met een onverschillig gezicht zijn muts op en begint te rappen: “I live in the street 

and I have cold feet (…)
29

” Deze rap geeft misschien wel de echte reden aan. Deze muts dient 

als bescherming maar te meer als identificatie met een straatgroep en staat symbool voor het 

leven op straat: je hebt een muts nodig om erbij te horen. 

Hun kleding zag er gehavend uit: overal gaten, bloedvlekken en vaak waren hun 

broeken of veel te groot of veel te klein. Deze kleding is het enige wat ze hebben en de resten 

van hun verslavingen, misbruik, kortstondigheid en hardheid van hun leven staan hierop 

gemarkeerd: bloedvlekken, sigarettengaten, lijm, etensresten, zweet, straatvuil en tekeningen. 

De straat, zowel in de township als in town, is de ruimte waar de straatjongens de meeste tijd 

besteden en waar ze onderlinge geborgenheid bij elkaar zoeken. Deze straten zijn plaatsen 

gevuld met, grappen, avonturen, feestjes en sport. Het zijn echter ook plaatsen van gevechten, 

geweld, diefstal, drugsgebruik en seksueel misbruik. Lungelo vertelde mij: “I love my life on 

the street, but hate it too.”  
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HOOFDSTUK 3: HOME SWEET HOME? 

 

3.1 Welkom thuis bij Lifa  

“I‟m a survivor/ I'm not gonna give up/ I'm not gonna stop/ I'm gonna work harder 

I'm a survivor/ I‟m gonna make it/ I will survive/ Keep on surviving”
30

 

Lifa en ik deden samen de afwas en dit was het liedje dat hij song, afgewisseld met zijn 

zogenoemde gangster raps. Typerend voor zijn leven als overlever tussen krot en straat.  

“I have a mother, sometimes I sleep in her house. I don‟t know my father, I never met him  but 

I  know he is Xhosa and his name is Twala. I think he have a new family and a lot of children. 

My mum likes to drink, a lot. I never like my stephfathers, they beat me. Now I‟m a gangster 

you know, I work in the location, you see my tattoo: B2K, I‟m born to kill!”  

Lifa is zeventien jaar, Xhosa en geboren in de township Ocean View in Jeffreys Bay. Hij heeft 

een te grote trui aan, met de capuchon op zijn hoofd en daaronder nog een wollen muts. Hij 

loopt om de week op andere schoenen of slippers en heeft meerdere broeken over elkaar aan. 

Lifa is zeer gehaaid en snel, steelt eten en keukengerij waar je zelf bij staat, zwaait met zijn 

mes en heeft een vluchtige houding. Lifa‟ zijn moeder is alcoholverslaafd en zijn vader is uit 

beeld. Volgens de Zuid-Afrikaanse antropologe Swartz (2009) is dit ontbreken van een 

vaderfiguur kenmerkend voor het leven in de townships. Swartz (2009:122) berekende dat 

ongeveer 12,8% van de vaders in de townships is overleden en 60,2% hun gezin verlaten 

heeft, van een totaal van ongeveer 73% van absente vaders in de townships.  

Deze context betreffende het afwezige vaderschap is van grote invloed op het leven 

van de straatjongens. De zwarte vader in de township staat symbool voor een thuisverlater en 

iemand die op de vlucht is. Dit is de thuiscontext waarin de jongens zijn grootgebracht, één 

van de redenen waarom het voor Lifa niet zo vreemd is om zelf ook te vluchten uit huis. Lifa 

leeft al zeven jaar tussen straat en huis in en is betrokken in bendes. Hij hangt vaak rond op 

het strand waar hij fotocamera‟s, portemonnees en horloges steelt van toeristen en blanke 

Afrikaners om in eten en zijn drugsverslaving te voorzien: hij snuift lijm en petrol, rookt 

dagga
31

 en gebruikt af en toe Tik:
32

 the poor man‟s coke. Welkom thuis bij het vluchtige 

leven van Lifa, één van de straatjongens in Jeffreys Bay. Een leven dat niet aan één plaats 

gebonden is. Hierdoor wordt het begrip thuis ter discussie gesteld: verbonden met waar hij 

vandaan komt of waar hij nu is? 
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3.2 Home in the making 

3.2.1 Home en belonging in een nieuw daglicht 

Dankzij toegenomen inter-connecties en migratie, het on the move zijn, werden antropologen 

uitgedaagd om het concept home in een nieuw licht te werpen. De antropoloog Hannerz 

(2002: 219) stelt dat het concept thuis vaak aan de kindertijd wordt gekoppeld. Hoewel we 

deze roots metafoor overal in laten doorklinken, is de zekerheid van het verblijven in één 

plaats echter onjuist. De mens staat volgens Hannerz (2002:219) inherent aan beweging en 

daarom kunnen we niet langer volhouden dat onze geboorteplaats gelijk staat aan ons thuis. 

Volgens de antropoloog Magat (1999:12) is home een complex concept waarbij de betekenis 

ervan persoonlijk is en ook gedurende de tijd kan veranderen. Hierdoor staat home niet meer 

gelijk aan een woonplaats, maar wordt het steeds meer als een affectief begrip benaderd (cf. 

Hannerz 2002; Magat 1999).  

De antropologe Malkki (1992) wijkt ook af van het essentialistische idee dat de 

geboorteplaats allesbepalend is voor je identiteit. Malkki (1992:72) stelt dat deze plaats 

voortdurend in beweging is, waardoor er niet zoiets bestaat als je oorspronkelijke roots: “To 

plot only places of birth and degrees of nativeness is to blind oneself to the multiplicity of 

attachments that people form to places through living in, remembering, and imagining them.” 

Het begrip home wordt op deze manier benaderd als identiteit, welke meervoudig kan zijn en 

gekoppeld kan worden aan meerdere plaatsen. Malkki (1992:24) stelt dat er een nieuwe 

bewustheid is van het wereldwijde sociale feit dat mensen chronisch mobiel zijn en “routinely 

displaced”. In deze continue verplaatsing kan men “homes en homelands” verzinnen in de 

afwezigheid van territoriale basisplaatsen. Niet alleen in daadwerkelijke plaatsen, maar ook 

door herinneringen van, en het opeisen van plaatsen die zij niet langer fysiek willen of kunnen 

bewonen (Malkki 1992:24). Hierin geeft zij aan dat het concept van thuis niet altijd 

verbonden is met waar we vandaan komen, maar het een dynamisch gevoel is, wat ook in de 

verbeelding gevormd kan worden. 

De antropologe Esperitu (2003) heeft onderzoek gedaan naar de creatie van een thuis 

onder migranten die, net zoals de straatjongens, in beweging zijn. Volgens Esperitu (2003:2) 

ontstaat bij migranten een dichotomie tussen het geografische en het verbeelde thuis. Zij stelt 

in aansluiting met Malkki (1992) dat home dus niet alleen een fysiek huis is, het kan echter 

ook een concept en een wens zijn, die je kan bezoeken door middel van verbeelding. In het 

specifiek focust Esperitu (2003:2) op “home making” als proces waarin individuen vanuit hun 

verbeelding een thuis creëren op verschillende locaties. Het conceptualiseren van thuis als 

zowel een fysieke als verbeelde plek gaat niet zonder beperkingen. Esperitu (2003:15) merkt 

op dat thuis zowel een plaats van geweld als een plaats van verzorging  is, zowel een plaats 

om naar toe te vluchten als ook een plaats om van weg te vluchten. In deze actieve constructie 

van het begrip thuis onder migranten, benadrukt zij de categorieën van thuis en familie als de 
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belangrijkste steunpilaren van identiteit- en groepsformatie. Uit dit alles blijkt dat thuis niet 

langer één plek is waar we aan toebehoren, maar waar we ons thuis voelen (cf. Hedetoft en 

Hjort 2002). Er heeft zodoende een deterritorialisering van thuis en thuisgevoel 

plaatsgevonden waarbij deze begrippen in een non-essentialistisch licht worden gesteld. 

In navolging van bovenstaande antropologen wil ik stellen dat het thuisgevoel van de 

straatjongens niet alleen verbonden is aan de plek van herkomst. Als thuis de plaats is waar 

men zich het meest veilig en op zijn gemak voelt, in plaats van een vaste plek op de kaart, dan 

is het onlogisch dat terugkeren naar waar je vandaan gevlucht bent, hetzelfde is als “going 

home” (Malkki 1995:509). De straatjongens hebben meestal hun huis verlaten omdat het 

leven daar een hel is geworden. Lifa voelt zich bijvoorbeeld niet meer thuis in zijn moederlijk 

huis waar hij werd mishandeld door een scala aan stiefvaders en is op zoek naar een nieuw 

thuis. Hierin beweegt hij zich in een cyclus van huis en straat, zoals straatwerker Michelle 

vertelt:“He checks in and out with home and moves in cycles, from township to the project to 

street. Until something happens and then he leaves for the next reality.”
33

 De jongens trekken 

van de ene realiteit naar de andere realiteit. Hierdoor kan hun thuisgevoel, in de afwezigheid 

van één veilige thuisbasis, op meerdere plaatsten of in de verbeelding gecreëerd worden (cf. 

Malkki 1992). De straatjongens dagen ons, met hun vluchtige levensstijl, ook uit om de 

begrippen home en belonging in een nieuw daglicht te zetten. 

 

3.2.2 Een verbeeld voorbeeldig thuis 

De straatjongens wil ik in navolging van de antropologe Esperitu (2003) ook als migranten 

beschouwen, daar zij in beweging  en op de vlucht zijn van hun oude leefomgeving naar een 

nieuwe plek. Deze beweging kan letterlijk plaatsvinden, doordat zij zich verplaatsen van hun 

oude huis in de township naar een nieuwe leefomgeving op straat. Dit thuis kan dan een 

fysiek huis zijn, zoals in het geval van Lifa die tijdelijk terugkeert naar de straat of de shack 

van zijn moeder. Daarnaast zijn de jongens ook figuurlijk in beweging, waarbij thuis een 

concept en een wens kan zijn, die zij bezoeken door middel van hun verbeelding. Deze 

zoektocht naar een thuis in de verbeelding is typerend voor het verhaal van Khwezi, één van 

de vrienden van Lifa.  

Khwezi is 15 jaar, heeft korte dreads en één tand uit zijn mond. Hij is samen met zijn broer en 

zus gevlucht uit de townships van Port Elizabeth naar Jeffreys Bay. “My sister lives in 

Pellsrus with two kids. She has a boyfriend. He drinks. We don‟t like each other, so I live on 

the street.” Khwezi praat constant over alle reizen die hij wil maken en al zijn girlfriends: “I 

like girls, but I don‟t want children, then I must beat them, that is not nice
34

.”   
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Hieruit blijkt dat hij vroeger waarschijnlijk zelf ook geslagen is en huiselijk geweld niet als 

uitzondering op de regel ziet en het een alledaags onderdeel van zijn leven is geworden. Zijn 

thuis was hiermee niet meer een plaats van veiligheid en geborgenheid en is nu op zoek naar 

een nieuw thuis in Jeffreys Bay town. Khwezi lijkt zonder angsten te zijn, een grappenmaker 

met een enorm strafblad. Na een stilte vervolgt hij zijn verhaal: “You know, when I‟m old I 

want to marry a woman and then I buy a big car and go to work. After work, I come home in 

a big house and she must cook for me and clean the house.”  Een interessant punt, hij ziet zijn 

thuis als niet perfect en creëert nu een perfect thuis in zijn verbeelding: een longing-to-be (cf. 

Hedentoft en Hjort 2002). Een imperfecte thuisgeschiedenis kan op deze manier een 

verbeelding aanwakkeren over een mogelijk ander, superieur leven (Hannerz 2002:221).  Dit 

superieure leven vindt voor de jongens plaats in Jeffreys Bay town, de plaats van de blanken, 

wat de vorming van hun dromen beïnvloed. Zij zien villa‟s, voorbeeldige gezinnetjes, 

toeristen en zakenmannen in luxe auto‟s. Een contrast met hun eigen geschiedenis: een 

verslaafde, gewelddadige, thuisverlatende vader. Dit is wel het gedrag wat zij kopiëren en als 

vanzelfsprekend aannemen, maar waarmee zij in town worden geconfronteerd met andere 

idealen. Op deze manier creëert Khwezi een thuis in zijn verbeelding met een villa als 

droomhuis, een vrouw die voor hem kookt en een auto waarmee hij naar zijn werk gaat en 

vervolgens weer mee thuis komt. Dit thuis is een concept van home die zij in hun verbeelding 

opzoeken op basis van datgene wat zij zien in Jeffreys Bay town: een gezinsleven volgens een 

blank westers ideaal. Dit kan gezien worden als een proces van home making, waarbij de 

straatjongens zich voorstellen hoe het is om daar te wonen en zichzelf thuis kunnen thuis 

voelen op verschillende geografische locaties.  

Door het bewegen in verschillende locaties wordt hun thuis echter verdeeld en 

fragmentarisch. Er is niet meer één identiteit, maar hun gevoel van thuis bestaat uit 

verschillende locaties en identiteiten. De antropologe Beazley (2000:197) stelt hierover dat 

het leven van straatkinderen kortstondig is en hun identiteiten “fluid and fractured” zijn, 

afhankelijk van waar en met wie zij zijn. De jongens refereren dan ook naar meerdere 

plaatsen als het gaat over hun thuis: hun moederlijk huis of een familielid in de townships, de 

straat, het strand, de portieken van Mr Video en de Kentucky Fried Chicken, het Joshua 

Project, een bende, een vriendengroep of een verbeelding in hun hoofd. Door het doen 

opleven van fantasieën over thuis, creëerden de jongens een plek van een verbeelde stabiliteit: 

een plaats van samenhang in hun hectische levens. Daarnaast is het ook een 

ontsnappingsmechanisme, zoals de dromen van Khwezi ook een zekere uitvlucht bieden uit 

het straatleven. Deze functie van home making in de verbeelding is in die zien een strategie 

van het opnieuw bevestigen van datgene wat ze verloren hadden -hun thuis- en weer houvast 

te verkrijgen.  
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3.3 Het script van de straatjongens: Becoming streetwise 

3.3.1 Verborgen transcript van de straatsubcultuur  

In een poging om een thuis te creëren in de straten van Jeffreys Bay, hebben de straatjongens 

eigen onderscheidende werelden gecreëerd: stedelijke subculturen met een eigen “hidden 

transcript” (Beazley 2000: 196). Dit is een systeem van waarden, overtuigingen, hiërarchieën, 

talen en overlevingsstrategieën kenmerkend voor een bepaalde groep. De jongens 

beschouwen de straat in Jeffreys Bay als een belangrijke plek van identificatie en 

benadrukken tegelijkertijd hun marginaliteit ten opzichte van de blanken. Door het creëren 

van gevoelens van veiligheid en belonging aan de straatsubcultuur, worden dergelijke 

plaatsen hun alternatieve homes: een verbeeld oriëntatiepunt (Beazley 2000: 173). Beazley 

(2000:201) stelt dat na langdurig misbruik in hun oude huis, kinderen de behoefte hebben om 

controle over hun levens te voelen en participanten te zijn in de keuzes die hen aangaan. Op 

straat voelen ze de controle en acceptatie die ze thuis niet kregen, waardoor de straat een plek 

wordt van comfort, zoals Michelle verteld:  

“The dangerous thing is when they are longer than a few months on the street, when they 

become streetwise. When they don‟t have fear anymore and live according the rules of the 

street. It gets comfortable, it becomes their own little safe space of escape.
35

  

Wanneer de straat voor de jongens een plek van comfort is geworden en zij leven volgens het 

verborgen transcript van de straatcultuur, zijn ze streetwise
36

 geworden. Dit is een leven 

aangepast aan het straatleven, een ander discours van normen en waarden dan het blanke 

„familie thuis discours‟. Bij een streetwise leven horen (nep)tatoeages, drugs- en 

alcoholgebruik, het behoren bij een gang, het spreken van straattaal Afrikaans, een 

kledingstijl van vodderige wijde kleding, het dragen van mutsen, vrije seks met andere 

straatjongeren, stelen, bedelen, het slapen op straat en de normalisatie van criminaliteit en 

geweld. De antropologen Rapport en Dawson (1998:10) stellen dat, doordat actoren steeds 

meer in beweging zijn, het thuis niet te vinden is in één plaats, maar in bepaalde rituelen, 

herinneringen, kledingstijlen en woorden. Het straatleven, wat gepaard gaat met een gangster 

kledingstijl, straattaal, fantasierijke verhalen over avonturen op straat en rituelen betreffende 

drugsgebruik en bendes, kan zodoende een manier zijn om door middel van een nieuwe 

levensstijl een nieuw thuis te creëren. Deze straatlevensstijl is hiermee onderdeel van het 

home making proces van de straatjongens. Hoe de jongens dit streetwise leven uitleven en wat 

de functie en het effect ervan is, zal in de volgende subparagrafen uitgewerkt worden.  
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3.3.2 Criminaliteit als recreatie en identiteit 

“I wake up, sometimes on the beach in the pipe lines, in an empty old house, or in front of the 

Steers
37

or Mr. Video. Then I go to the beach, to the public bathroom, or to the Joshua Project. 

There I wash, get breakfast, do the program and take lunch. Then I go to town and ask the 

people: I‟m hungry, do you have some change?  Sometimes I steal watches and money from 

the white people, or do house breaking in the location. Then we smoke, drink, find something 

to eat and for the night we come together, make fun, sometimes fight, hang around and watch 

people who go to the club. Then we find a place to sleep and wake up again.”
38

 

Dit verhaal van Khwezi is een voorbeeld van één dag uit het leven van de straatjongens in 

Jeffreys Bay. Een streetwise leven wat bestaat uit kortstondigheid en leven in het moment: de 

rechtvaardigheid van de straat is dodelijk en geweld is genormaliseerd (Swartz 2009: 141). De 

straatcultuur, hoewel opwindend, wordt gelimiteerd door het ontbreken aan recreatie 

mogelijkheden. Criminaliteit is een recreatie activiteit geworden en de ikasi style
39

 van 

meerdere liefdespartners en alomtegenwoordig alcohol- en dagga gebruik wordt vaker 

overgenomen dan afgewezen (Swartz 2009:141). Doordat de jongens deze ikasi style als 

voorbeeld nemen, vullen zij hun tijd op in het circuit van verslaving en criminaliteit, wat 

vanuit het perspectief van de townships dus niet als afwijkend gedrag wordt gezien. 

In het leven in de townships van Jeffreys Bay spelen gangs een dominante rol. Deze 

bendes bestaan uit een ondergronds crimineel netwerk van surrogaat families die de 

straatjongens gebruiken, zoals Lungelo vertelt:  

“They (Khwezie, Mpendulo, Lifa, Ntando) are working in the location, trying to be gangsters, 

stealing, selling drugs, robbing people, breaking in houses, raping, fighting. It is drugs and 

alcohol, they are doing the crime. You start stealing, what else do you have to do? The leader 

made you do things you don‟t want but you have to listen to him, otherwise you are gone.”
 40 

Op deze manier vindt er uitwisseling plaats, tussen het werk van de jongens en seksuele 

diensten, drugs, geld en status. Elke week werd er door de social services van Jeffreys Bay op 

het Joshua Project een programma georganiseerd om de jongens bewust te maken van de ernst 

van criminaliteit:“Today we are going to talk about crime. First we are going to introduce 

ourselves.” De maatschappelijk werkster wees naar Khwezi. Enigszins verbaasd maar niet 

geschrokken: “my crimes?”(…) 41
 Khwezi zat al klaar om een lijstje te geven van zijn 

misdaden, waarschijnlijk zei dit voor hem meer over wie hij was en waar hij zijn identiteit aan 

ontleende dan zijn naam en hobby‟s, aangezien respect in het straatleven verdiend wordt aan 

de hand van criminaliteit. Voor de straatjongens, die veelal uit ontwrichte families komen, 

zijn gangs een vorm van nieuwe familie en belonging, meer dan hun vroegere thuis of 
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geboorteplaats. Dit blijkt ook aan het feit dat Lifa met trots zijn neptatoeages presenteert: op 

zijn arm en rug staat in grote letters de naam van zijn „gang‟ gegraveerd: B2K, born to kill.  

Overal waar hij komt laat hij dit teken achter, naast zijn naam ongeveer het enige wat hij kan 

schrijven. Uit dit fragment wordt duidelijk dat criminaliteit één van de belangrijkste 

dagbestedingen is. Dit is zowel een overlevingsstrategie om controle, veiligheid en 

geborgenheid te creëren als ook één van de belangrijkste strategieën om hun identiteit te 

vestigen en belonging aan een nieuwe surrogaat familiegroep te creëren. Hiermee zijn deze 

gangs en criminaliteit een belangrijk onderdeel van hun home making proces. 

 

3.3.3 De paradox van geweld: zowel vijand als verzet 

Bijna alle lichamen van de jongens zijn gehavend door mes-, brand-, of andere wonden. De 

jongens spraken met een ambivalente toon over de oorzaak hiervan: zowel als helden als 

slachtoffers. De jongens vertelden over een dergelijke manier over geweld dat zij hun 

fantasieën voor “someday settling down, marry have kids and a wife”,
42

 verweven met de 

gedachte dat ze misschien nooit oud zullen worden. Wanneer ze iets vertelden over hun 

dromen om bijvoorbeeld te trouwen en een huis te bouwen, werd dit vaak gevolgd door de 

uitspraak dat ze misschien morgen ook dood konden zijn en het dus weinig zin had om 

plannen te maken. Lungelo vertelde dat dit het risico was van het onvoorspelbare straatleven 

en het bijbehorende geweld en dat ze daarom met de dag moesten leven. Geweld is hiermee 

een onuitwisbaar aspect van hun identiteit, net zo onuitwisbaar als de littekens die getekend 

zijn over hun hele lichaam (cf. Hecht 1998:145) 

Het geweld en het leven op straat kan echter ook geïnterpreteerd worden als een daad 

van verzet. Door te vluchten van de onderdrukking van thuis tonen ze aan dat zij zich 

verzetten tegen hun vroegere thuis. Een leven thuis in de townships gaat gepaard met 

armoede, verslaving van ouders, seksueel misbruik en weinig te eten. Om de woorden van 

Scheper-Hughes (1992 in Hecht 1998: 145) te gebruiken wordt deze “mundane violence of 

everyday life”, bijna niet opgemerkt. Door exclusief te focussen op de criminaliteit en geweld 

die de straatjongens op straat begaan, verbergt dit het feit van een grotere aanwezigheid van 

een verborgen alledaags huiselijk geweld (Hecht 1998: 23). Het geeft de misleidende 

impressie dat er niets erger is dan opgroeien op de straat, dit terwijl de meeste jongens mij 

vertelden dat ondanks de gevaren en het harde leven, ze het beter af waren op straat dan thuis. 

In het bespreken van geweld, is het daarom van belang om ook het verleden van hun 

thuiscontext te benadrukken om hun creatie van een thuis en thuisgevoel te begrijpen. Dit 

verleden van huiselijk geweld is één van de oorzaken is waardoor geweld en criminaliteit 

zowel door hen genormaliseerd zijn, als dat zij uiteindelijk naar de straat gevlucht zijn. In 
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alles klinkt echter door dat geweld op straat onderdeel is van hun home making proces en 

tegelijk hun ergste vijand is. 

 

3.3.4 De belichaming van het straatleven 

Naast criminaliteit en geweld is het gebruiken van drugs onlosmakelijk verbonden met een 

streetwise leven. Dit drugsgebruik ontwikkeld zich veelal tot een verslaving en is voor de 

straatjongens een vlucht uit de realiteit van zowel hun leven op straat als de problemen van 

hun oude thuis. Deze drugsverslaving staat gemarkeerd op hun kleding. Wanneer ik samen 

met Lungelo de was doe, pakt hij de trui van Lifa: “you see this is glue. He sniffs a lot, get 

high and sleep, to feel warm, don‟t think and keep the hunger away.”
 43 Naast de markering 

op zijn kleding staat deze verslaving ook gemarkeerd op zijn lichaam: een groeiachterstand 

als resultaat van deze verslaving, een mager bovenlichaam, veel littekens, slechte 

doorbloeding en dunne armen en benen met weinig spieren. Verder heeft Lifa een wijde neus 

van het snuiven en zwarte kringen onder zijn ogen. Dit kan gezien worden als een 

belichaming van zijn probleem. De medisch antropoloog Csordas (1999: 143) stelt dat deze 

belichaming een toestand is waarin het lichaam de subjectieve bron is van ervaring. Dit 

concept van belichaming gaat dan niet over het lichaam an sich, maar meer over cultuur en 

ervaring, begrepen vanuit het standpunt van het “bodily being-in-the-world” (Csordas 

1999:143). De belichaming van Lifa gaat in die zin verder dan alleen de littekens op zijn 

lichaam. Deze littekens en lijmresten wijzen hiermee terug naar een cultuur en ervaring van 

misbruik, verslaving en geweld in zijn oude thuis bij zijn moeder en stiefvaders. Zijn 

belichaming gaat over zijn ervaring en zoektocht naar een thuis en belonging, die hij nu zoekt 

in gangs en zijn verslaving.  

Deze drugsverslaving kan gekoppeld worden aan seksualiteit: één van de manieren 

om aan drugs te komen. Op dezelfde manier is seksualiteit, het letterlijk inzetten van zijn 

lichaam, onderdeel van zijn belichaming. Ondanks het geweld dat gepaard gaat met seksueel 

misbruik, zijn vele jongens ook uit keuze actief in de prostitutie in ruil voor geld of drugs. 

Wanneer de straatjongens een verslaving ontwikkelen, zijn zij vaker betrokken in risicovol 

gedrag, zoals seksuele uitwisseling, om in hun verslaving te voorzien (Hecht 1998: 134). 

Naast een bron van inkomen, zijn de jongens hierin op zoek naar geborgenheid, veiligheid en 

affectie en slapen als hondenfamilies bij elkaar op straat. Deze seksuele uitwisselingen en het 

slapen bij elkaar, kunnen gezien worden als een zoektocht naar de geborgenheid van een thuis 

en familie. Dit thuisgevoel wordt gecreëerd in een onconventionele nieuwe levensstijl buiten 

het blanke „familie-thuis discours‟ (cf. Rapport en Dawson 1998). 
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3.3.5 Verborgen vindingrijke veerkracht  

In dit streetwise leven zijn de straatjongens flexibel om plotseling over te gaan naar een nieuw 

moment of omgeving. De jongens leven in verschillende realiteiten: de realiteit van het 

Joshua Project, een realiteit van de straat en de realiteit van een krot in de townships. In deze 

verplaatsing worden ze gedwongen om zich snel aan te passen aan verschillende locaties en 

levensstijlen. Hierdoor ontwikkelen ze verschillende levensstrategieën waarin 

veerkrachtigheid en vindingrijkheid kernbegrippen zijn. Het concept van veerkrachtigheid 

refereert in de essentie naar positieve resultaten, ondanks ervaringen van tegenslag. Het 

verwijst naar het vermogen om een weg te vinden naar bronnen die het welzijn vergroten en 

de mogelijkheid om een gevoel van belonging aan nieuwe families of gemeenschappen te 

creëren (Malindi 2010: 318). 

Volgens de Zuid-Afrikaanse antropologe Malindi (2010:318) vertonen straatkinderen 

tekenen van veerkracht, hoewel verborgen. Deze verborgen veerkrachtigheid is een relatief 

nieuw concept dat refereert naar streetwise levenspatronen die niet altijd passen in de 

toonaangevende theorieën. Traditioneel worden straatkinderen namelijk niet benaderd als 

veerkrachtig: zij worden meestal omschreven als kwetsbare, afwijkende en onaangepaste 

jongeren die lijden aan een reeks van psychologische stoornissen (cf. Scheper-Hughes 1998). 

Deze verborgen veerkracht wordt door de straatjongeren echter wel gebruikt als 

overlevingsstrategie in een hard bestaan op straat. Het overnemen van streetism, zoals in de 

voorgaande paragrafen is omschreven, is een onconventionele uiting van onafhankelijkheid 

van huis wat gekenmerkt wordt door conflict, geweld en ervaringen van onbelangrijkheid. Dit 

streetism is dan een strategie om tegenspoed te doorstaan en een manier om toegang te krijgen 

tot hulpbronnen om te overleven. Daarnaast organiseren straatkinderen zichzelf in groepen die 

hen veiligheid en emotionele verbondenheid bieden (Malindi 2010:319). Hoewel deze 

overlevingsstrategieën gelabeld kunnen worden als sociaal onacceptabel, kunnen ze niet 

worden afgeschreven, omdat veerkrachtigheid verborgen kan zijn in dit alternatieve, 

marginale en vaak destructieve gedrag (cf. Malindi 2010: 319). 

Deze veerkrachtigheid is een centraal thema in de verhalen van Lungelo, Khwezi, 

Lifa en Ntando. De straatjongens gebruiken niet-typische trajecten van verborgen veerkracht 

zoals het dragen van oude kleren om medelijden te wekken, te bedelen of stelen om te 

overleven, het snuiven van lijm om zich te verdoven en prostitutie en seksuele uitwisseling 

om geld te verdienen en het verkrijgen van geborgenheid. Onderliggend aan deze 

mechanismes pleiten ze echter voor een gevoel van erkenning, participatie en creatie van thuis 

en thuisgevoel (cf. Malindi 2010: 323). Ondanks de risico‟s inherent aan deze mechanismes, 

stellen ze de straatjongens in staat om te overleven op straat en hun behoeften te vervullen 

voor zelfredzaamheid en vrijheid. Het is duidelijk dat straatjongens veel 
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doorzettingsvermogen bezitten, omdat ze niet bang zijn om zich op onconventionele paden te 

begeven. Zoals Ntando: hij is 16 jaar en leeft sinds anderhalf jaar op straat:  

“You know I‟m Xhosa, I‟m not used to a shower and always new clothes like you, so I can live 

on the street.” Ntando ontwikkelt nieuwe tactieken om te overleven op straat: hij verzamelt 

oude naambuttons van tankstations en winkelketens en prikt deze op zijn trui. Tijdens het 

bedelen of het zichzelf aanbieden als car guard
44

, stelt hij zichzelf aan de hand van zijn 

naambutton vriendelijk voor aan de blanke Afrikaners: “Hello I‟m Patrick and you are lucky 

that I look after your car today!” Wanneer zijn klant wegrijdt, helpt hij hem uit de parkeerplek 

met overdreven handgebaren. Verder gebruikt Ntando humor bij het bedelen als blanke 

Afrikaners weigeren hem iets te geven: “Why not? You don‟t have to be afraid that I‟ll 

become fat”.  

Dit verhaal van Ntando, suggereert een streetwise vindingrijkheid en flexibiliteit, waarin hij 

zijn gedrag aanpast aan de blanke town. Aan de hand van naambuttons probeert hij 

vertrouwen te winnen, erkenning te verkrijgen en beleefdheid te creëren tijdens het bedelen. 

Hoewel de straatjongens in veel gevallen normatieve veerkrachtmechanismes gebruikten 

(zoals het vragen om hulp, humor, assertiviteit, doorzettingsvermogen, wederzijdse 

ondersteuning en het meest halen uit NGO‟s als het Joshua Project), werd hun veerkracht ook 

gevoed door niet-conventionele praktijken. Bijvoorbeeld het verkrijgen van etensresten uit 

prullenbakken van dure restaurants, elkaar pesten, uitoefening van geweld, vernieling van 

publiek domein, het slapen in winkelportieken, liegen en betrokkenheid bij gangs. Terwijl 

gedrag zoals het vernielen van publieke ruimtes niet kan worden goedgepraat, stelt Ntando 

echter de perceptie van kwetsbare straatjongens als achteloos ten aanzien van de normen van 

de maatschappij ter discussie. Dit doet hij door gebruiken van de blanke maatschappij over te 

nemen, zoals de naambuttons en manipulerende beleefdheid, humor tijdens het bedelen en het 

eten van de resten van restaurants. Met andere woorden, ingebed in onconventionele 

overlevingsmechanismen, ligt een kiem voor het ontstaan van veerkracht (cf. Malindi 2010). 

 

3.4 Een grensgebied van verschil: thuis in de maak 

De grootste vijand van de straatjongens is wat zij omschrijven als de verslavende macht van 

het straatleven zelf. Hierin zijn zij op zoek naar avontuur, autonomie en vrijheid en dit 

verlangen groeit naarmate ze langer op straat verblijven. De jongens kunnen zich thuis voelen 

op straat doordat ze een cognitieve omgeving bewonen waarin ze routines van het dagelijkse 

leven ondernemen. Aan de hand hiervan ontwikkelen ze een eigen straatsubcultuur waaraan 

zij hun identiteit ontlenen (cf. Rapport en Dawson 1998:10).  De jongens compliceren hierin 

het begrip van thuis. Het leven van Khwezi bijvoorbeeld staat in conflict met enerzijds het 

transcript van de straatsubcultuur met criminaliteit als bron van belonging, en anderzijds het 
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transcript van de blanke Afrikaners met een gezin en geborgenheid als hoekstenen van een 

thuis. Khwezi en Lifa tonen aan dat zowel cognitief als fysiek op meerdere plaatsen een thuis 

gecreëerd kan worden. Hiermee benadrukken zij dat het concept thuis een affectief begrip is, 

welke niet gekoppeld kan worden aan één locatie (cf. Hedentoft en Hjort 2002). In navolging 

van Rapport en Dawson (1998) wil ik stellen dat voor deze jongens het thuis te vinden is in 

bepaalde rituelen, herinneringen, kledingstijlen en woorden. Of zoals Bell Hooks (1991:149) 

deze complexiteit verwoord:  

“At times of estrangement or alienation, home is no longer just one place. It is locations. 

Home is that place which enables and promotes varied and ever changing perspectives, a place 

where one discovers new ways of seeing reality, frontiers of difference.”  

De jongens bevinden zich in een grensgebied van verschil. Zij leven in meerdere realiteiten 

tussen town en township en zijn hierin door middel van hun veerkracht nieuwe perspectieven 

op thuis aan het belichten, zowel in hun eigen leven als in het leven in Jeffreys Bay town. De 

straatjongens leven in een gesitueerde tussenin positie tussen verleden en toekomst, town en 

township, wit en zwart, „daar‟ en „hier‟. 
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HOOFDSTUK 4: EEN LEVEN IN HET LIMBO TUSSEN ZWART EN WIT 

 

4.1 Welkom thuis bij de twee werelden van Mpendulo 

Van de krotten tot de Kentucky fried chicken, de hoofdweg door Jeffreys Bay lijkt recht en 

duidelijk: een lijn tussen twee punten, van township naar town. Maar als je goed kijkt, dan is 

deze lijn niet zo duidelijk. Deze weg is het limbo van Jeffreys Bay waarover de straatjongens 

heen krioelen. In één oogopslag domineren zij de ruimte, in het ene oog zie je de blanken op 

terrasjes en in het andere oog zie je hier de straatjongens doorheen rennen. Van links zie je de 

krotten en van rechts de villa‟s. En hier doorheen de chaos van het straatleven: een 

grenspositie waarin de jongens zich bevinden. 

Één van deze jongens op de grens is Mpendulo. Hij zegt weinig maar ziet veel. Hij kan uren 

geconcentreerd met een meccano bouwpakket spelen, terwijl andere jongens om hem heen 

aan het vechten zijn. Laatst kwam hij los en begon te praten over zijn avonturen en 

teleurstellingen in het leven op straat. Dit waren verhalen die begonnen op de leeftijd van tien 

jaar, over het verschil tussen zwart en wit, en zijn probleem:  

“You see, my hands shake, then I need to drink. I go to town-I drink-work-drink-work-drink-

sleep-wakeup-drink. When I drink I feel powerfull.” Mpendulo is 17 jaar, Xhosa, de broer van 

Khwezi en hij is veel te klein voor zijn leeftijd. Zijn drankprobleem is waarschijnlijk de 

oorzaak van deze groeiachterstand. Hij is herkenbaar aan zijn te korte capuchon trui met 

daaronder een T-shirt van de plaatselijke Dutch Reformed Church, waar hij zelf nog nooit een 

stap binnen heeft mogen zetten. “They sent me away and shout at me: „go wash yourself, you 

skelm‟. They are afraid of me”.  

Mpendulo slentert langs de straten met een roze rugtasje waar al zijn bezittingen inzitten: een 

mes, resten oud brood, een deken en een brillenkoker vol met vijf cent muntjes.
45

 Hij geeft dit 

geld niet uit, dit is zijn verzameling van een aantal jaren. Verder is dit voor hem een poging 

om net zo te zijn als de “white people, who have a lot of money in the bank”, zoals Mpendulo 

dit vertelt. Die brillenkoker is zijn bankrekening en hij fantaseert dat het ooit genoeg zal zijn 

voor een huis. Mpendulo slaapt echter nu nog op straat, zit vaak dronken in een portiek en 

past op auto‟s om geld te verdienen. Hij is gevlucht van huis, op zoek naar een beter thuis in 

Jeffreys Bay, maar eenmaal betrokken bij een gang vertelde hij dat hij niet meer kon stoppen.  

“I was small, the first time I had to fight to prove myself, my heart was doing BOEMBOEM. 

Now I‟m not afraid anymore, I just don‟t like it.” Hij laat zijn littekens zien: “Khwezi did it, 

he stabbed me with a knife, he didn‟t want to listen to me, I was bleeding a lot. I don‟t want 

these scars anymore, but I can‟t stop, they are my friends.”  

Of zijn verhalen waar zijn of niet, de littekens op zijn handen en buik in elk geval wel. Zijn 

levensverhaal staat op zijn lichaam geschreven. Hij vertelt hoe zijn hele leven draait om 

alcohol, over hoe dit alles kapot maakt, maar hoe hij dit tegelijkertijd nodig heeft om zich 
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machtig te voelen en te overleven. Je ziet zijn handen trillen als hij voor lange tijd niet heeft 

gedronken en dan wordt hij plotseling boos. Hij wil stoppen, maar is bang voor teleurstelling, 

bang dat het leven niet mooier wordt en bang voor een terugval. Kenmerkend vond ik dat het 

Mpendulo‟s droom is om blank te worden: “You know, life is easier then, I can do what I 

want.” Mpendulo begeeft zich in een grenspositie op de rand van de samenleving, waarin zijn 

verzameling vijf centjes en de droom om ooit zo te leven als de “white people,” vermengd 

zijn met de Xhosa cultuur waar hij uitkomt. In deze grenspositie kan zijn perspectief van 

groot belang zijn om grenzen tussen hem en “those white people” te doorbreken: Mpendulo is 

een jongen die in twee werelden leeft en zich twee culturen eigen heeft gemaakt.
46

 

 

4.2 Liminaliteit als levensstijl 

Om de positie van Mpendulo en de andere straatjongens te omschrijven wil ik gebruik maken 

van de term liminaliteit,
47

 welke door de antropoloog van Gennep is geïntroduceerd in het 

veld van de antropologie. Van Gennep (in Turner 1979:446) beschouwt de liminale fase als 

de middelste fase van de driedelige rites de passage die te onderscheiden zijn bij de overgang 

van de ene levensfase naar de andere, zoals coming-of-age rituelen en het huwelijk. De term 

liminaliteit werd overgenomen door de antropoloog Turner (1969:95) en omschrijft dit als een 

overgangsfase van één bepaalde staat naar een andere en stelt verder dat de status van 

liminale individuen sociaal en structureel tweeledig is. Een liminaal persoon is in de woorden 

van Turner (1974: 232): “ambiguous, neither here nor there, betwixt and between all fixed 

points of classification”. Voor Turner is liminaliteit één van de meest zichtbare expressies van 

de antistructuur in de maatschappij en tegelijkertijd is het ook de bron van structuur. Turner 

(1969:97) stelt dat in de oorsprong van liminaliteit een gebied van ongelimiteerde 

mogelijkheden ontstaat, waarin nieuwe configuraties van ideeën en sociale structuren 

gevormd kunnen worden. Terwijl mensen in de liminale fase worden ontdaan van alles wat 

hen zou onderscheiden van hun medemens - geen status, geen positie of verwantschaprelaties 

- zijn zij in-between de sociale structuur (Turner 1969: 98). Het is echter in deze tussenruimte 

van de sociale structuur dat zij het meest bewust zijn van zichzelf. Turner (1974: 255) stelt 

verder dat: “it is the analysis of culture into factors and their free recombination in any and 

every possible pattern, however weird, that is most characteristic of liminality”. Toch stelt 

Turner dat liminaliteit het midden is tussen een beginpunt en een eindpunt en het als zodanig 

een tijdelijke toestand is die eindigt wanneer de nieuweling wordt opgenomen in de sociale 

structuur. 
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Mpendulo en de andere straatjongens bevinden zich mijns inziens in een liminale positie. Zij 

leven betwixt-and-between (cf. Turner 1974) sociale realiteiten en verschillende culturen, 

waarin deze tussenruimte als liminale ruimte gezien kan worden. Zij horen noch bij town of 

township, identificeren zichzelf hier ook niet mee en gebruiken eigen overlevingsstrategieën 

die bij deze tussencategorie passen. Een kanttekening hierbij is dat deze tussenpositie van de 

straatjongens ervaringen bevat van liminaliteit, maar geen overgangsfase is tussen twee 

afgescheiden structuren. Deze liminale positie is voor de straatjongens een toestand die 

permanent aanwezig kan blijven. Dit in contrast met de voorspelbare uitkomst van een rituele 

overgang omschreven door Van Gennep (Turner 1979). Daarom wil ik hun positie als een 

ballingschappositie beschouwen, welke een open einde impliceert zonder de mogelijkheid tot 

complete incorporatie.  

Deze ballingschappositie wil ik uitwerken aan de hand van de antropologe Ghorashi 

(2003) die in haar etnografie Ways to Survive, Battles to Win, de ervaringen van Iraanse 

vrouwen beschrijft die als politieke activisten gedwongen werden om hun thuisland te 

verlaten. Ghorashi (2003) omschrijft hoe deze vrouwen thuisloos werden in hun eigen land en 

zich in een ballingschappositie bevonden terwijl ze een thuis creëerden in een nieuw land. 

Volgens Ghorashi (2003:130) betekent ballingschap een: “living that embraces both the 

spaces of „here‟, present, host country, and „there‟, past, home.” Deze ervaring van een leven 

dat twee verschillende culturen en structuren met zich meebrengt is volgens Ghorashi 

(2003:125) een onafscheidelijk onderdeel van een ballingschapleven. Men leeft dan in het ene 

gebied en voelt tegelijkertijd ook een gevoel van belonging aan het vroegere thuis. Volgens 

Ghorashi (2003: 136) kan het gevoel van in-betweenness in ballingschap blijven of 

veranderen in een meervoudige positionering in verschillende culturen. Deze combinatie van 

verschillende werelden en discoursen leidt dan tot het bestaan van hybride identiteiten. Het 

gevoel van het leven in en tussen twee culturen blijft volgens Ghorashi (2003:125) de essentie 

van mensen die geforceerde migratie hebben ervaren, waardoor dit een permanent onderdeel 

blijft van het ballingschapleven.  

In navolging van Ghorashi (2003) wil ik de straatjongens als geforceerde migranten 

beschouwen, daar zij vanuit hun thuissituatie gedwongen werden om naar de straat te 

vluchten. Mpendulo leeft hiermee in ballingschap tussen en in twee culturen: zowel de zwarte 

township als het blanke town. Hij begeeft zich op sommige dagen in de township, waar hij in 

zijn zus‟ haar tavern werkt en Xhosa tradities overneemt zoals het Ubuntu48 gevoel, isiXhosa 

spreekt en typische Xhosa gerechten eet als umngqusho49. De rest van zijn tijd leeft hij in 

town waar hij blanke culturele gewoontes overneemt, zoals het sparen van zijn vijf 
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centmuntjes, het spreken van Afrikaans en profiteert van de resten van restaurants en het 

nachtclubleven. Zowel de township als de straat zijn voor hem onderdelen van een 

terugkerende tijdelijkheid, zonder einde, zoals Ghorashi (2003) met haar definitie van 

ballingschap impliceert. Het gevoel van in-betweenness blijft in zijn leven en verandert naar 

een meervoudige positionering in verschillende culturen. Mpendulo leeft met, wat Ghorashi 

(2003:136) ook wel een dubbel bewustzijn van verschillende realiteiten noemt. Hij leeft 

echter niet in maar op de rand van deze samenlevingen en neemt op deze manier een tussenin-

positie in. Mpendulo ziet zijn leven op straat enerzijds als een tussenfase en vertelt dat hij wil 

worden zoals de „white people‟ en als bouwvakker wil werken om ooit zijn eigen huis te 

bouwen. Anderzijds geeft hij toe vast te zitten aan de straat door zijn alcoholverslaving, 

betrokkenheid in gangs en het niet hebben van een identiteitsbewijs. De straatjongens 

verlangen naar een thuis, maar kunnen niet terug door het gebrek aan geborgenheid en 

veiligheid, maar kunnen ook niet vooruit doordat hun voorstelling van de volgende fase niet 

aansluit bij de werkelijkheid. Zij zitten hiermee vast in de tussenpositie van het niet-zijn en 

hiermee is deze liminale positie een permanente staat geworden. Malkki (1992:34) stelt 

hierover dat in de transitiemetafoor waarin culturen worden gezien als gescheiden entiteiten, 

zoals zwart en wit in Jeffreys Bay, de bannelingen, zoals de straatjongens, gezien worden als 

mensen die “matter out of place” representeren. Deze benadering maakt de straatjongens 

volgens Malkki (1992:32) tot mensen die “fall into the narrow cracks between borders, 

between societies and between cultures”. Zij verdwijnen dan in de liminale wereld van 

afwijking, waar ze worden afgeschilderd als immoreel en crimineel in een pathologische 

ontworteling, waarin het niet-hebben van een identiteitsbewijs een centrale rol speelt (Malkki 

1992: 32).  

 

4.3 Khwezi de ‘quasi burger’ 

Het identiteitsbewijs is een terugkerend thema in de gesprekken met de jongens. Voor mij is 

het iets vanzelfsprekends, maar de straatjongens hebben veelal geen Zuid-Afrikaans 

identiteitsbewijs. Dit terwijl het woord in zichzelf het belang aantoont: een bewijs van 

identiteit, van belonging, een bewijs van het Zuid-Afrikaan zijn. Vaak heeft Khwezi grote 

verhalen over zijn vijf identiteitsbewijzen die “at home” liggen, al zijn geld op de bank en dat 

hij ooit president van Zuid-Afrika wil worden. Maar dan opeens een uitspraak van Lungelo: 

“Khwezi doesn‟t know how old he is.”
50

 Een uitspraak met een enorme lading. Hoewel 

Khwezi zo om bestaansrecht schreeuwt, bestaat hij officieel niet eens voor Zuid-Afrika. 

Khwezi heeft geen papieren: geen bankpas, geboortebewijs of identiteitsbewijs. Het enige 

officiële document dat hij bezit, is zijn strafblad. Doordat hij wordt uitgesloten van een 
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officiële erkenning van het Zuid-Afrikaans burgerschap, begeeft Khwezi zich nu in het 

illegale circuit.  

De jongens zijn met deze verhalen een complex debat aan het aankaarten: over in- en 

uitsluiting en de grenzen van de Zuid-Afrikaanse natie. De illegale reiziger en antropoloog 

Khosravi (2007:321) stelt in zijn auto-etnografie over grenzen dat in een tijdperk van “global 

inequality of mobility rights”, vrijheid van mobiliteit voor de één alleen mogelijk is door de 

systematische uitsluiting van anderen (cf. Bauman 1998). Terwijl ik alle vrijheid bezit om de 

grenzen van Zuid-Afrika te overschrijden, zijn de straatjongens, hoewel constant in beweging, 

uitgesloten van mobiliteit en immobiel gemaakt binnen de grenzen. Khwezi zegt over zijn 

uitgesloten positie het volgende tegen mij: “You are going back to Holland. I have to stay in 

South Africa, always, I can‟t leave.”
51

 Khwezi kan niet reizen, de grenzen tussen zwart en wit 

en het ontbreken van een identiteitsbewijs beperken hem hierin. Op deze manier is hij illegaal 

in zijn eigen geboorteland. Khwezi heeft geen papieren en is daarmee ingesloten in de 

lokaliteit van Zuid-Afrika en tegelijkertijd uitgesloten van de grenzen van het Zuid-Afrikaans 

burgerschap. Dit in contrast met dat hij zichzelf wel als een typische Zuid-Afrikaan ziet: “I‟m 

poor but I‟m born in South-Africa. I‟m South Africa you see.” In de woorden van Khosravi 

(2007:332) is Khwezi echter een quasi-citizen, een tweederangsburger, wiens rechten 

afgenomen kunnen worden in een noodtoestand. Dit is precies hoe het hedendaagse border 

regime werkt. Door inclusive exclusion (Khosravi 2007) worden ongewenste personen – 

vagebonden, straatjongens, tweederangsburgers- gepositioneerd op de drempel van in en uit. 

Sommige grenzen zijn hiermee niet langer alleen gekaderd door geografische fysieke grenzen, 

maar “situated everywhere and nowhere” (Khosravi 2007:333). Daarom worden ongewenste 

personen niet langer uitgesloten bij de grens; zij worden gedwongen om de grens te zijn. De 

jongens leven op deze manier met hun ongewilde zichtbare lichamen in het grensgebied op de 

drempel van in en uit, en zijn hiermee de grens geworden tussen zwart en wit.  

   

4.4 Niemandsland als domein van de straatjongens 

In dit grensgebied structureren de straatjongens actief hun werelden, door bijvoorbeeld een 

voetbalwedstrijd op straat, het bedelen op terrasjes of het rondhangen bij winkelcentra. Deze 

wereld kan niet onderscheiden worden door een simpele verdeling tussen thuis en de straat, 

maar eerder tussen wat de antropologe Ennew (2003:6) “domains” noemt. Deze beslaan 

publieke en private ruimtes, een voetbalveld, het strand, de straat, winkelportieken en ook 

binnenruimtes als gevangenissen, het Joshua Project en winkelcentra. Straatjongens 

lokaliseren zichzelf buiten de ruimtes van thuis en familie en gebruiken deze publieke ruimtes 

om te overleven. Zij creëren hiermee verschillende domeinen van betekenis, die de grenzen 
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tussen thuis en straat overschrijden (cf. Ennew 2003).  Het is de betwistbare aanwezigheid 

van de straatjongens in deze domeinen die de out of placeness (cf. Malkki 1992) van de 

jongens suggereren in sommige publieke ruimtes van Jeffreys Bay. Dit valt volgens de 

sociologe Young (2003:609) te verklaren door het begrip transgressie, waarbij iemand de 

normatieve geografie van een bepaalde plaats tegenspreekt. Transgressie is een niet 

opzettelijke daad van verzet, die waargenomen wordt als afwijkend en marginaal aan de 

maatschappij, zoals het snuiven van lijm in een publieke ruimte. Het resultaat is volgens 

Young (2003:609) de reiniging van een ruimte door de uitsluiting van anderen (cf. Fassin 

2007). Dit is in overeenstemming met de ideeën van de blanke Afrikaners die de straatjongens 

uit de publieke ruimte willen verwijderen, zoals mijn blanke buurvrouw uit frustratie in haar 

moedertaal, het Afrikaans, vertelde:  

Die kinders bedel geld en maak suggestiewe bewegings. Hierdie is „n groot sosiale probleem, 

Die kinders hoort in die skool en nie op straat nie. Hulle skep „n verleentheid en maak „n baie 

slegte indruk by besoekers van Jeffreys Baai."
52

 

De publieke domeinen, zoals het strand en de boulevard, die de straatjongens innemen en 

gebruiken om te overleven, zijn tegelijkertijd ruimtes die de blanke Afrikanen gebruiken ter 

recreatie. Deze domeinen, waaraan straatjongens hun belonging koppelen, zijn dan in conflict 

met de blanke Afrikaners omdat zij ook verbondenheid koppelen aan dezelfde domeinen. In 

lijn met Youngs‟ (2003) idee van uitsluiting van de publieke ruimte, worden de straatjongens 

door de dominante gebruikers van dat domein dan gemarginaliseerd naar verwaarloosde en 

obscure plaatsen in town, zoals riooluiteinden, oude gebouwen, vuilnisbelten en verlaten 

parkeerterreinen (vergelijkbaar met de lokalisering van de zwarte Afrikanen naar de 

townships tijdens de apartheidperiode). Het is hun afhankelijkheid aan Jeffreys Bay town om 

te overleven wat erin resulteert dat zij weigeren het centrum te verlaten. De frictie die bestaat 

tussen hen en andere straatgebruikers, dwingt hen om een middenweg te kiezen in hun leven 

op de straat. De domeinen die zij vervolgens innemen worden overlevingsniches welke 

centraal staan in de vorming van hun identiteit. Het is echter deze specifieke relatie tot 

publieke domeinen in Jeffreys Bay town wat een inherente markering is van hun identiteit en 

onderdeel van hun creatie van home en belonging. Met als resultaat dat de straten, strand en 

winkelportieken voor hen “home in the public space” zijn geworden (Beazley 1999:177).  

 

4.5 Tussenin als plaats van creativiteit  

De grenzen tussen zwart en wit lijken enerzijds vaststaand en anderzijds hebben ze een 

enorme aantrekkingskracht om doorbroken te worden. Zoals Keller (in Sharp 2000:287) 

omschrijft: “I have something of a problem with borders […] they constitute irresistible 

lures.” Het straatleven in het grensgebied van Jeffreys Bay kan voor de jongens op dezelfde 
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manier een aantrekkingskracht en, zoals de Zweedse antropoloog Orvar Löfgren (2002: 257) 

dit verwoordt, een narrative of freedom zijn. Volgens Löfgren (2002:257) ontstaan, door een 

versterking van de grenzen met betrekking tot in- en uitsluiting, aan de andere kant van de 

grens, narratives of freedom in de vorm van heroïsche verhalen van ontsnapping en het 

overschrijden van grenzen. Grensgebieden worden vaak omschreven als niemandsland, een 

vaag terrein, niet in kaart gebrachte kantlijnen en grenzen “in the middle of nowhere” 

(Löfgren 2002:252). Tegelijkertijd zijn deze grensgebieden echter zwarte gaten, die veel 

energie, aandacht en angst aantrekken.  

Het leven van de straatjongens in het grensgebied tussen town en township, gaat 

gepaard gaat met angst en geweld, maar heeft ook een enorme aantrekkingskracht, wat blijkt 

uit de verhalen van Lungelo, Lifa, Khwezi en Mpendulo. De straatjongens gebruiken deze 

verhalen van hun avonturen en vrijheid op straat als narratives of freedom, die hen de kans 

bieden om (tijdelijk) te ontsnappen aan de situatie die aan het straatleven voorafging. Deze 

avonturen in het straatleven hoeven niet per definitie negatief te zijn, sommige straatjongens 

ervaren deze domeinen als een plek waar ze iemand anders kunnen zijn en kunnen ontsnappen 

aan de gevestigde orde, zoals Ntando verteld: “Here you‟re free, you can do what you want 

and nobody cares. If I go home, I will be beaten up; I wouldn‟t be as free as here.
53

 In deze 

liminale vrije ruimte, wat zich kenmerkt door onzekerheid maar ook mogelijkheden, kunnen 

nieuwe vormen van belonging ontstaan (cf. Turner 1967). Deze benadering van liminaliteit 

als basis voor creativiteit omschrijft Said (1984: 171) door te stellen dat de meeste mensen 

voornamelijk bewust zijn van één cultuur, één setting, één thuis, maar dat bannelingen (i.e. 

straatjongens) zich bewust zijn van tenminste twee. De bron van creativiteit is hier gebaseerd 

op het hebben van de mogelijkheid om te wisselen tussen processen van belonging en niet-

belonging en de mogelijkheid om situaties te bevragen die anderen als vanzelfsprekend 

beschouwen.  

 

4.6 Rhizomen in frictie 

De mogelijkheden in deze tussensituatie kunnen nog beter begrepen worden aan de hand van 

het concept friction, uitgewerkt door de antropologe Tsing. Zij beschrijft in haar etnografie 

hoe culturen constant worden gereproduceerd door botsende ideeën, interacties en 

ontmoetingen, wat zij “frictie” noemt: “the awkward, unequal, unstable, and creative 

qualities of interconnection across difference” (Tsing 2005:4). Frictie is het langs elkaar heen 

wrijven van systemen en actoren, waar niet per definitie samenwerking hoeft plaats te vinden. 

Deze fricties ontstaan volgens haar in een grensgebied waar de normale regels niet gelden en 

een antistructuur heerst, vergelijkbaar met het concept van liminaliteit (cf. Turner 1969). Deze 
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anti-structuur van liminaliteit ontstaat volgens Tsing (2005:175) door “gaps: […] conceptual 

spaces and real places into which powerful demarcations do not travel well.” Deze gaps zijn 

de tussenruimtes tussen sociale structuren, waarin scherpe categorisaties worden losgeweekt. 

Deze categorisaties zijn vaak heel erg zwart-wit, waardoor de grijze zones onzichtbaar zijn 

geworden. Tussen deze scherpe categorisaties in, ontstaan er dus open, vergeten ruimtes. 

Deze gaps worden volgens Tsing (2005: 202) zichtbaar door frictie, wanneer verschillen met 

elkaar in contact komen.en er mogelijkheden ontstaan voor nieuwe inter-connecties. 

 De straatjongens bevinden zich mijns inziens in een dergelijke gap. Zij leven in een 

tussenruimte tussen town en township, een niemandsland, waar de normale structuur niet 

meer heerst. Hier bewonen zij domeinen in town waarin zij discoursen van verschil 

benadrukken en er frictie ontstaat tussen zwart en wit. Door het conceptualiseren van deze 

positie van de jongens als gap, meervoudig en open, is de liminale positie waarin de 

straatjongens zich bevinden, niet alleen een conditie van het ontworteld zijn van één of andere 

cultuur of plaats (cf. Ghorashi 2003). Eerder is dit een positie voor de mogelijkheid tot het 

verbinden van verschillende culturen en plaatsen. Wanneer culturen en identiteiten niet gezien 

worden volgens scherpe categorisaties, dan kan het leven van de straatjongens gezien worden 

als een proces van identiteitsformatie die de onderhandeling insluit van een variëteit aan 

culturen en identiteiten: frictie (cf. Ghorashi 2003; Tsing 2005). Op deze manier is de 

identiteit van de straatjongens niet een overgangsfase tussen verleden en het heden. Deze 

liminale fase is eerder een fase waar, in de ontmoeting van frictie, discoursen uit het verleden 

en heden constant worden onderhandeld en gearticuleerd: de bestaande segregatie in Jeffreys 

Bay als resultaat van de apartheidsgeschiedenis. De liminale positie van de straatjongens 

wordt dan onderdeel van een proces van becoming en belonging. Op deze manier refereert 

hun identiteit niet naar één wortel -Xhosa of blank-, maar kan het omgeschreven worden als 

een onderhandelingsproces (cf. Ghorashi 2003). Dit proces is mijns inziens voor te stellen is 

als een vertakking, als rhizomatisch, zoals Deleuze en Guattari (1987: 21,25) dit heel poëtisch 

omschrijven:  

“Unlike trees or their roots, the rhizome connects any point to any other point, and its traits are 

not necessarily linked to traits of the same nature; it brings into play very different regimes of 

signs (...) It is composed not of units but of dimensions, or rather directions in motion(...) The 

tree is filiation but the rhizome is alliance(...) the fabric of the rhizome is the conjunction. 

Het leven van de jongens is rhizomatisch in het limbo tussen zwart en wit, zij verbinden het 

ene punt met een ander punt, zonder dezelfde eigenschappen of achtergronden. Op deze 

manier kan Mpendulo, met één been in town en het andere been in township, een rhizoom 

zijn, een onderhandelaar in potentie, waar hij verschillende culturen en plaatsen uit zowel 

town als township samen brengt. Vanuit deze rhizomatische positie kan hij dus de voor het 

oog vanzelfsprekende segregatie in Jeffreys Bay aankaarten en een nieuw bewustzijn creëren 
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door frictie tussen zwart en wit tot stand te brengen. Het leven in een grensgebied is hiermee 

ook een belangrijk onderdeel van hun home making proces, om zo aan domeinen op straat en 

de levenswijzen die hierbij horen, een thuisgevoel te creëren als een haven in a heartless 

world.  
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HOOFDSTUK   5 
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HOOFDSTUK 5: GRENZEN OVERBRUGGEN 

 

Tijdens een opdracht waar de jongens hun dromen op papier moesten zetten, tekende 

Ayabonga een huis. Niet zomaar een huis, maar een huis met een lange oprijlaan met auto en 

een dak met een schoorsteen waar rook uitkwam. Het was niet alleen een huis, maar een thuis 

met warmte en geborgenheid. Zijn droom lijkt echter onrealiseerbaar te zijn, daarom is hij nu 

aan het vluchten in de drugs. “The people in town are looking to me; I do not belong to them, 

nor to my family anymore. I‟m black from the outside but white from the inside.” Voor 

Ayabonga zijn de oude apartheidsgrenzen echter niet de verdelingslijnen waarover, onder en 

tussen hij zich beweegt in Jeffreys Bay: “It is like a street that has to be crossed, with certain 

dangers, certain obstacles, but nothing more than a street."
54

 

 

PAST: Vluchten van thuis 

In deze scriptie werden de levensverhalen van de straatjongens, Ayabonga, Lungelo, Lifa, 

Khwezi, Mpendulo, Ntando en Buzwe in Jeffreys Bay verteld, terwijl hun creatie van home 

en belonging werd omschreven in de sociale context van een gesegregeerd Zuid-Afrika. Het 

verleden spreekt continue tot deze jongens. Dit is echter geen eenvoudig, feitelijk verleden, 

maar wordt geconstrueerd door fragmentarische herinneringen, verhalen en fantasieën. Dit is 

kenmerkend voor de retoriek van de straatjongens waarmee ze mij hun verhalen vertelden, die 

verweven waren met herinneringen van een leven in de township, heldenverhalen over 

geweld en criminaliteit, fantasieën over droomvilla‟s en verlangen naar een familie en een 

Zuid-Afrikaans identiteitsbewijs. Zij benadrukten met deze verhalen dat home en belonging 

eerder affectieve begrippen zijn dan cognitieve. Het thuis van de straatjongens heeft niet 

alleen te maken met waar ze vandaan komen, maar betekende voor hen meer een plaats waar 

ze zich geaccepteerd en thuis voelden: “home is where we feel we belong” (Hedentoft & 

Hjort 2002: vii). De identiteiten en thuisgevoelens van de straatjongens zijn hiermee geen 

essentie maar een positionering. Deze zijn gevormd door discoursen van zowel het 

apartheidsverleden als hun thuiscontext. De straatjongens zijn gevlucht van thuis in de 

townships, wat gepaard ging met verslaving, misbruik en armoede. Hierdoor zijn zij letterlijk 

en figuurlijk ontsnapt uit de lokalisatie en in Jeffreys Bay town op zoek naar een nieuw thuis.  

De plek waar de jongens zich thuis voelen komt echter niet overeen met een 

identiteit- of geboortebewijs, erkenning van een politiek thuis, omdat belonging zich scheidt 

in twee delen: “being in one place, and longing for another” (Hannerz 2002:221). Ik heb dit 

verklaard door te stellen dat de straatjongens zich in een ballingschappositie bevinden (cf. 

Ghorashi 2003). In deze ballingschappositie waren de jongens fysiek gelokaliseerd in de ene 

plaats, de township, terwijl zij dromen van een onrealiseerbaar leven in een andere plaats, 
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town, waardoor deze dromen een longing-to-be worden. Door het leven in beide gebieden 

hebben de straatjongens een meervoudige belonging gecreëerd aan zowel town en township, 

waardoor zij een flexibel „quasiburgerschap‟ hebben. In deze meervoudige positie en het 

zowel zien van Xhosa als Westerse idealen, ontwikkelen de straatjongens een droomthuis in 

de verbeelding op basis van wat zij zien in Jeffreys Bay town: het leven van de blanke 

Afrikaners. Deze dromen gaan over een familie, het hebben van meerdere identiteitsbewijzen, 

een villa, kantoorbaan, een gezinsleven of het behoren bij een gang. De kern hierin echter, 

blijft het verlangen naar een plek om naar terug te keren en ergens bij te horen: een thuis en 

thuisgevoel. Thuis wordt dan voor hen een gevoel in de verbeelding, wat gecreëerd kan 

worden op meerdere plaatsen (cf. Esperitu 2003). 

 

PRESENT: Thuis op straat 

Deze creatie van een thuis is lastig voor hen: zij kunnen niet terug naar hun oude thuis en 

worden zonder identiteitsbewijs niet geaccepteerd in town, waardoor zij op straat in een 

permanente tussensituatie blijven. De straatjongens hebben vanuit dit oogpunt een 

interessante positie. Zij bevinden zich in een liminale positie: betwixt-and-between (cf. Turner 

1974) de sociale structuren van town en township. Deze grenspositie stelt hen in staat om 

toegang te hebben tot de sociale structuur op elk punt, net zoals een rioolbewoner toegang 

heeft tot elk punt in de stad. De straatjongens kunnen vanuit deze liminale positie over 

grenzen heen fladderen en de sociale structuur binnendringen wanneer zij willen, met één 

verschil met de deelnemers van de sociale structuur: zij kunnen er niet blijven. Zij moeten 

terugkeren naar de staat van betwixt-and-between om deze positie te behouden.  

Deze tusseninstatus maakt dat zij onconventionele streetwise levensstrategieën 

ontwikkelen. Door deze nieuwe overlevingsstrategieën ontwikkelen de straatjongens een 

eigen taal, subcultuur of zelfs een nieuwe cultuur. Door belonging tot de straatsubcultuur van 

Jeffreys Bay, zijn de jongens in staat om een eigen identiteit te creëren en om gevoelens van 

afwijzing te ontvluchten. Door het ontwikkelen van eigen overlevingsstrategieën, kunnen zij 

zich thuis voelen op straat: een cognitieve omgeving waarin ze de routines van het dagelijkse 

leven kunnen leven zoals het bedelen op terrasjes, het plegen van geweld, drugsgebruik en het 

behoren bij een gang (cf. Rapport en Dawson 1998). De levens van de straatjongens tonen een 

streetwise vindingrijkheid en veerkrachtigheid en zijn tegenstrijdig met de benaderingen van 

straatjongens als onwetend ten opzichte van de normen van de samenleving.  

Hun constructie van hun dag-tot-dag realiteit eigent zich, oorspronkelijk blanke, 

publieke ruimtes als potentiële woonomgevingen, ongeacht wat de blanke Afrikaners hiervan 

zullen zeggen. Straatjongens leven in ruimtes die buiten de categorisatie van straat en thuis 

vallen en nemen plaatsen in die domeinen genoemd worden (cf. Ennew 2003). Voor de 

jongens, die hun oorspronkelijke plek van belonging hebben verlaten, stelt de gehechtheid aan 
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publieke ruimtes in Jeffreys Bay town –winkelportieken, strand en terrasjes- hen in staat om 

hun gevoel van belonging opnieuw te bevestigen en zich te positioneren in de maatschappij. 

Door het domesticeren en domineren van blanke publieke ruimtes, trotseren de straatjongens 

met hun onconventionele gedrag de gescheiden orde in Jeffreys Bay. Op deze manier maken 

zij verschillen zichtbaar wanneer ze met hun magere lichamen en afgesleten straatkloffies 

langs de terrasjes lopen en zichtbaar lijm aan het snuiven zijn. Het claimen van publieke 

straten en stranden alsof die van hen zijn, is een taal van protest: zij doen inbreuk op de 

blanke ruimte en weigeren om terug te verdwijnen naar de periferie van de townships. 

Hiermee frustreren de straatkinderen de blanken die proberen om verschillen in stand te 

houden en afstand te bewaren van de zwarte township bewoners. Hoewel de straatjongens 

door de blanken gezien worden als personen in de verkeerde plaats, wordt hun out of 

placeness weerlegd door hun doorzetting- en aanpassingsvermogen (cf. Malindi 2010). Dit 

wordt door de blanke Afrikaners vaak ontkracht met uitspraken dat het hun eigen keuze is om 

op straat te leven en dat ze moeten stoppen met drugs. In dergelijke uitspraken wordt er door 

de blanke Afrikaners voorbij gegaan aan de redenen waarom de jongens naar de straat zijn 

gevlucht en de culturele constructie uit het apartheidsverleden die hieraan ten grondslag ligt. 

Het resultaat is een complex bestaan voor de straatjongens, uitgespeeld in een diversiteit van 

marginale en publieke domeinen waarin zij zich verzetten tegen de gesegregeerde orde. De 

jongens zijn hiermee misschien dakloos, maar niet thuisloos. 

 

FUTURE: Implicatie, toekomstig onderzoek en reflectie 

In deze thesis heb ik de bevindingen van mijn veldwerk van januari tot en met mei 2011 in 

Jeffreys Bay gepresenteerd, waarbij zeven straatjongens betrokken waren. Ik ben mijn thesis 

begonnen met scherpe dichotomieën tussen zwart en wit en township en town, om de 

gesegregeerde situatie in Jeffreys Bay te omschrijven. De straatjongens leven echter niet 

volgens deze dichotomieën, maar bevinden zich in een grensgebied. Hierin zijn zij deze 

dichotomieën aan het bekritiseren en brengen een ontmoeting tussen deze twee groepen tot 

stand (cf. Tsing 2005). De straatjongens bekritiseren, door middel van veerkrachtige trajecten 

in hun zoektocht naar een thuis en thuisgevoel, de vanzelfsprekendheid van het 

voortbestaande apartheidsdiscours. In deze frictie kunnen zij, als opvallende bevolkingsgroep, 

een oplossing representeren voor de segregatie in Jeffreys Bay. Dit betekent niet dat ik de 

moeilijke thuissituaties van de straatjongens ontken, of hun criminele gedrag en verslavingen 

goedpraat. Echter, in een land als Zuid-Afrika, met de erfenis van negatieve stereotypen, is 

het hoog tijd dat we respect ten aanzien van deze straatjongens uitbreiden. Het is 

verbazingwekkend hoe de straatjongens weten te overleven op straat door middel van hun 

veerkrachtigheid. Zij tonen hiermee een verschuiving aan in het debat over straatkinderen van 

de focus op „criminele, kwetsbare kinderen en hun disfunctionele families‟ naar een focus van 
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hun mogelijkheden op straat in deze veerkrachtigheid. Daarom wil ik pleiten voor een nieuw 

perspectief waarin de straatjongens worden benaderd als participanten en rhizomen in Jeffreys 

Bay (cf. Schepher-Hughes 2003).  

Verder wil ik aan de hand van mijn veldwerkbevindingen pleiten voor 

vervolgonderzoek. Omwille van beperking van tijd en ruimte, heb ik in deze thesis niet alles 

kunnen uitwerken wat ik in het veld heb geobserveerd. Onderwerpen als seksualiteit, kind-

zijn versus volwassenheid, lichaamspraktijken, misbruik en het nachtleven, heb ik 

noodgedwongen laten liggen. Een interessant aspect hierin is de agency van de straatjongens: 

hun positie als zowel slachtoffer en dader, (keuze)vrijheid en gedwongenheid in het 

straatleven. Daarom zou ik willen pleiten voor een vervolgonderzoek over de agency in hun 

lichaamspraktijken als kind in het (nacht)leven in Jeffreys Bay town, waarin hun meervoudige 

positionering en wisselwerking met de blanken in town nog meer uitgediept kan worden. 

Daarnaast heb ik het debat betreffende botsingen tussen verscheidene etnische groepen in de 

townships, zoals Xhosa en kleurling, ook laten liggen. De kleurlingen vallen, net zoals de 

straatjongens uit mijn onderzoek, tussen wal en schip, zonder het hebben van een eigen 

cultuur en nemen een interessante, marginale positie in de Zuid-Afrikaanse samenleving in. 

Mogelijk toekomstig onderzoek zou gericht kunnen zijn op deze etnische groep om te 

onderzoeken welke positie straatjongens, in de creatie van een eigen kleurling cultuur en 

home en belonging, zouden kunnen vervullen. Verder zou het interessant zijn om vanuit het 

perspectief van de straatjongens te onderzoeken welke bruggenbouwers de straatjongens 

onderling kunnen zijn tussen Xhosa en kleurlingen in de townships. Indien mogelijk zou ik 

mijn onderzoek graag samen met een ex-straatjongen willen voortzetten, om op deze manier 

nog meer toegang te krijgen tot de straatjongens. 

Ik ben me ervan bewust dat ik, terwijl ik mooie woorden schrijf over het overbruggen 

van verdelingen, zelf ook onderdeel uitmaak van deze verdelingen. Inmiddels heb ik mijn 

scriptie geschreven, maar Ayabonga, Lungelo, Lifa, Khwezi, Mpendulo en Ntando leven nog 

steeds op straat, dag in dag uit hetzelfde ritueel. Als laatste woorden gaven Lungelo en 

Mpendulo mij het volgende mee: “When you are home again, always remember: I'm black, 

you are white, but from the inside our heart is red.
55

 Deze voor het oog simpele uitspraak 

raakt voor mij de kern van zowel het probleem als de oplossing in Jeffreys Bay. Lungelo en 

Mpendulo leerden mij de simpele maar belangrijke les van respect en acceptatie, en dat 

hoewel we fysiek verschillen, iedereen van binnen hetzelfde is. Deze scriptie is, vanuit het 

perspectief van de jongens in Jeffreys Bay, een bijdrage aan het debat over straatjongens en 

het debat van home en belonging. Hiermee is dit onderdeel geworden van de antropologie van 

het hart. Home en belonging zijn mijns inziens affectieve begrippen, wat te maken heeft met 
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een gevoel, wat begint bij je hart. Lungelo en Mpendulo hebben mij laten inzien dat iedereen -

zwart of wit, in township of town, Zuid-Afrika of Nederland- hetzelfde hart heeft. Hoewel 

verschillend, hebben we allemaal een hart dat op zoek is naar een thuis en thuisgevoel. Dat is 

wat ons met elkaar verbindt.  
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EPILOOG 

 

Ik loop samen met Ncobile door Ocean View en voel de spanning. De blikken zijn op mij 

gericht. Wat doet zij hier als blank meisje? Mijn blik ziet een uitzichtloosheid, van duizenden 

krotten en rondzwervende kinderen, zover ik kan kijken. Maar ik zie ook perspectief. Een 

ander perspectief. Nog geen half uur geleden liep ik in wat officieel het centrum van Jeffreys 

Bay werd genoemd, maar eigenlijk een levenloos stadje is. Eenmaal in het levendige Ocean 

View, officieel de periferie, voel ik dat ik in het hart van Jeffreys Bay ben. De straatjongens 

leven op de interessante grens die ik zojuist ben overgestoken en doorbreken grenzen tussen 

periferie en centrum. Zij hebben perspectief in een wereld van verschil.
56

  

 

“He shorty!” Ik keek wat verbaasd om me heen. “Yebo you shorty!” De straatjongens kijken 

me lachend aan. Dit is blijkbaar mijn nieuwe bijnaam en hiermee ben ik een soort van 

ingeburgerd in Jeffreys Bay. De jongens lachen erbij dus ik moet mijn nieuwe naam maar als 

een eer beschouwen. “Jy moet wel gek in jou kop wees,” de straatjongens waren verbaasd 

over het feit dat ik mijn huis en alles wat daarbij hoort, even achter me heb gelaten. In 

Jeffreys Bay ben ik vijf keer verhuisd in drie maanden en hiermee ben ik de onderwerpen van 

mijn scriptie, on the move, aanpassingsvermogen en home en belonging, zelf ook in de 

praktijk aan het brengen. Na een paar weken werd ik de nieuwe buurvrouw van de 

straatjongens. Vanuit mijn slaapkamerraam zag ik de slaapkamer van de jongens: portieken 

van winkels en fastfoodketens. Het voelt apart en dat is het ook: zo dichtbij en toch een 

andere wereld. Ik kom ze tegen als ik met mijn tassen sleep. Ik met alles wat ik heb, zij met 

alles wat zij hebben: niks. Het voelt confronterend als Lungelo zegt, “if you have a home, go 

home. And if you don‟t have a home, you have a problem” en ik zit hier, naast dat ik meewerk 

aan het project, ook een beetje de toerist uit te hangen en mijn onderzoek uit te voeren, terwijl 

ik weet dat ik over drie maanden weer naar een huis terug kan keren. Vanaf dag één wist ik 

echter dat dit de plaats was waar ik moest zijn en wilde graag “ 'n bietjie gek in my kop sy” en 

wegblijven van thuis om meer te ontdekken over het leven van deze straatjongens en hun 

creatie van een thuis en thuisgevoel. 

 

“Shorty”, Khwezi steekt zijn hoofd om de deur van het washok, “do you want eggs and tea?” 

Ik vond het bijna verdacht. Was dit de stoere Khwezi? “Wat willen ze nu weer in mijn thee 

stoppen” was dan ook mijn eerste gedachte. Maar toen ik in de keuken van het Joshua Project 

kwam, zag ik Lifa en Lungelo tientallen eieren in een pan gooien en de verharde Khwezi 

stond zijn best te doen op mijn thee. Het was mijn laatste dag op het project en dit beeld was 

een enorme verandering in vergelijking met mijn eerste weken. In het begin wist ik niet wat ik 

met hen aanmoest. Op sommige dagen stond ik tegelijkertijd in een pan met pap te roeren, 
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terwijl ik toezicht hield over het keukengerei, vechtende jongens in het gareel moest houden, 

hen van schone kleren voorzag en mijn eigen grenzen moest beschermen. Ik werd van allerlei 

kanten op de proef gesteld. Ik kreeg woorden en blikken naar mijn hoofd geslingerd waar ik 

in het begin van gewanhoopt hebt: wat doe ik hier en wat heb ik hier te betekenen als blond 

blank meisje. Hierin kwam echter een verschuiving toen ik de sleutel ontdekte: respect en 

acceptatie. Dit was lastig om te verdienen, maar hoe meer ik van hun levensverhalen hoorde, 

des te meer respect ik voor hen begon te krijgen. Dit was het moment waarop ik voor het eerst 

echt om hun grappen moest lachen en ik hen mijn vertrouwen gaf en de dag waarop Lungelo, 

Lifa, Khwezi, Mpendulo en Ntando mij begonnen te accepteren en mij een gedeelte van hun 

vertrouwen gaven.  

 

Ik had niet verwacht dat ik zoveel om hen zou gaan geven, met ze zou kunnen lachen en van 

hen zou leren. Ik heb hier in Zuid-Afrika gelachen en gehuild, gegeven en ontvangen, gedanst 

en stilgestaan, gehoopt en gewanhoopt, genoten en gewacht. Het was voor mij een reis en een 

zoektocht waarin de straatjongens mijn ogen hebben geopend en leren kijken naar het leven 

vanuit een ander perspectief. Ze hebben mij geleerd wat leven is en wat thuis en je thuis 

voelen, betekent. Nu deze scriptie is afgerond, merk ik pas hoeveel de straatjongens mij 

hebben laten thuis voelen in hun domein: het strand en de straten van Jeffreys Bay. 

 

Jy het die weg gewys / Jy het my heel gemaak 

Jy het my tuis laat kom / Jy het my hart geraak 

 

En waar ek gaan of staan / Ek dra jou in my mee 

Jy het my weer laat sing / Jy het my stem gegee 

 

Ek sal nie altyd aan jou kant staan / Maar ek volg jou tot die eind 

Al sal die passie ook verby gaan / Toch sal die liefde nie verdwyn 

 

Ik kwam als een vreemde hier / Lange geleden aan 

Jy het met my gepraat / Ek het jou leer verstaan 

 
Ek ken jouw skaduwekant / Ek weet hoe jy kan wees 

So Innenemend en geslote / Soms so koud als die weskussee 

 

Doe jou grijse mantel uit / Van koude trots en selfverwyt  

Want die plek die sy onskuld  / Het verlore 

Es ook die plek waar die liefde  / Word gebore 

 

Want jy‟s vir my nie jou verlede / Jou sentiment jou Ossewa 

Jy‟s vir my alleen die toekoms / Jy vir my Suid-Afrika 

 

(Stef Bos - Jy vir my) 
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