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OPSOMMING 

In hierdie navorsing is misdaadvoorkoming by besigheidskomplekse ondersoek aan die hand van 

Oscar Newman se verdedigbare ruimte teorie. Centurionsentrum is as studiegeval verkies omdat daar 

groot gebiede is wat volgens 'n oop plan ontwerp is en glad nie snags toegesluit kan word nie. 

Centurionsentrum is belig aan die hand van die meganismes van verdedigbare ruimte en 'n 

misdaadvoorkomingsmodel is ook vir Centurionsentrum opgestel. Aanbevelings vir die ontwerp van 

sekuriteit by die beplanning van enige besigheidskompleks is ook gedoen. Daar kan egter nog baie 

navorsing in hierdie ontwikkelende gebied van misdaadvoorkoming gedoen word en voorstelle vir 

moontlike toekomstige navorsing is gemaak. 

Misdaadvoorkoming; verdedigbareruimte, besigheidskompleks, winkelsentrum, omgewingsontwerp. 
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SUMMARY 

In this section of research, crime prevention at business complexes was examined and Oscar 

Newman's defensible space theory was used in the analysis. Centurion Centre was chosen as a study 

case because it has an open plan design. This has the effect that some parts of the centre cannot be 

closed at night. Centurion Centre was described in terms of the defensible space mechanisms. A 

crime prevention model was drawn up for Centurion Centre and recommendations were made 

regarding the security of future designs for business complexes. This field of study and approach to 

crime prevention is, however, very new in South Africa and suggestions for more research have been 

made. 

Crime prevention; defensible space, business complex, shopping centre, environmental design. 
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HOOFSTUKl 

ORIENTASIE EN PROBLEEMSTELLINGS 

1.1 Inleiding 

Misdaad is 'n eeue oue verskynsel wat eie is aan die mens. Misdaadstatistieke in Suid Afrika het egter 

so skerp toegeneem dat die vraagstuk van misdaadvoorkoming en beheer op die nasionale agenda 

geplaas is en 'n Nasionale Misdaadvoorkomingstrategie in Mei 1996 die lig gesien het (Kruger, 

Meyer, Napier, Pascolo, Qhobela, Shaw, Louw, Oppler & Niyabo 1997:3). Misdaadvoorkoming 

vorm ook deel van die polisieringsprioriteite en doelwitte van die Suid-Afrikaanse Polisiediens van 

1997 tot 1999 (SAPS 1998). Meyer en Qhobela (1998: 1) se dat die konsep van misdaadvoorkoming, 

deur middel van omgewingsontwerp, 'n nuwe veld in Suid Afrika is. Hulle wys egter daarop dat daar 

alreeds so baie studies oor hierdie konsep op intemasionale vlak gedoen is dat dit al 'n inherente deel 

vorm van baie oorsese lande se misdaadvoorkomingstrategiee. 

Teen hierdie agtergrond het die navorser besluit om, deur die ondersoek van misdaadvoorkoming by 

besigheidsentrums, 'n bydrae te lewer tot hierdie steeds ontwikkelende veld in Suid Afrika. Die doel 

en rasionaal van hierdie navorsingstuk sal vervolgens in meer besonderhede bespreek word, asook 

die uiteensetting van die navorsingsproses en wyse waarop data verwerk is. 

1.2 Die doel van die navorsing 

In die bree beskou sorg navorsing vir die verkryging van nuwe kennis, probleemoplossing en die 

uitbou en toetsing van teoriee (Smit 1985:5-6). Huysamen (1995:9) beskryf die doel van navorsing, 

oor teoriee en navorsingsprobleme, as die definiering, verklaring en gevolglik die voorspelling en 

soms selfs die verandering of beheer van menslike gedrag. Hierdie stuk navorsing sluit by 

bogenoemde doelwitte van navorsing aan. 

Die hoofdoel van die navorsing wat by die Centurionsentrum gedoen is, was om vas te stel watter 

soorte misdade daar voorkom en of elemente van die misdaadvoorkomingsmodel wat deur Oscar 

Newman vir woonbuurte ontwerp is, ook daar teenwoordig is - en in hoeverre die teenwoordigheid 
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van hierdie elemente kan hydra tot die voorkoming van misdaad by hierdie winkelkompleks. 

Twee subdoelwitte wat hieruit voortspruit is eerstens: om die leemtes van Centurionsentrum se uitleg, 

in terme van Oscar Newman se verdedigbare ruimte misdaadvoorkomingsmodel (wat veral op die 

fisiese milieu fokus ), uit te wys en tweedens: om aan te toon tot watter mate die kompleks wel 

voorsiening maak vir sekere elemente van die teorie om misdaad te voorkom. 

Daar word beoog om in die lig van hierdie doelwitte toepaslike aanbevelings te maak. Hierdie 

aanbevelings gaan op die bevindings van die navorsing gebaseer wees, en moontlike verbeteringe van 

die misdaadvoorkomingsaksies wat reeds bestaan aanspreek. Ten einde die doelwitte te verwesenlik 

word gefokus op die ligging, fisiese en simboliese hindernisse, waarneming en toegangsbeheer as die 

dominante komponente van die verdedigbare ruimte model, wat die meeste impak kan maak op 

misdaadvoorkoming in Centurionsentrum. 

Die ondersoek is dus daarop ingestel om die aspekte van die fisiese omgewing van die Centurion

sentrum wat reeds ingespan word - en verder verbeter kan word - om misdaad by die winkelkompleks 

tee te werk, te bestudeer. Daar gaan ook bepaal word of Centurionsentrum 'n ruimte is wat teen 

misdaad verdedig kan word. Laastens gaan 'n misdaadvoorkomingsmodel aan die hand van die 

bevindings van die navorsing opgestel word, wat ook by ander besigheidskomplekse gebruik kan 

word. 

1.3 Rasionaal 

Aangesien misdaad nie 'n verskynsel is wat sal verdwyn nie, moet lede van die gemeenskap geleer 

word om in die toekoms al hoe meer op hul eie vemuf en vaardighede staat te maak om hulself 

weerbaar teen aanvalle van buite te maak. O'Block (1981 :305) beskou die identifikasie van potensiele 

teikens as 'n belangrike aspek van misdaadvoorkoming. Die navorser is dan ook van mening dat 

besigheidskomplekse as 'n potensiele teiken vir misdaad beskou kan word. Die feit dat daar baie 

mense bymekaarkom om inkopies te doen, veronderstel dat hulle geld en ander goedere (soos juwele 

en voertuie) het wat gesteel of geroof kan word. V anwee die toenemende oprigting van veral 

superwinkelkomplekse regoor Suid-Afrika is dit noodsaaklik om hierdie geboue, as hulle opgerig 

word, vanuit die staanspoor so weerbaar as moontlik teen misdaad te maak. Dit sal ook hydra tot 

die beveiliging van die koperspubliek wat sulke winkelkomplekse besoek. 
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Daar is op Centurionsentrum besluit op grond van sy besondere geografiese plasing. Meeste 

besigheidsentrums is as geslote eenhede ontwikkel, met gange en deure wat snags gesluit kan word. 

Die Centurionsentrum is egter as 'n oop plan ontwerp en net sommige ingange kan op bepaalde tye 

in die aand gesluit word. 

Nog 'n rede vir die spesifieke navorsingsprojek is die navorser se persoonlike belangstelling in 

misdaadvoorkoming en die skynbare suksesse wat die teorie van Newman behaal het om misdaad in 

woongebiede die hok te slaan. Die navorsingsvraag wat 'n duidelike rede vir navorsing aktiveer is: 

kan die teorie ook gebruik word om misdaad by winkelkomplekse te bekamp? Die rasionaal van die 

navorsing hou ook hiermee verband. 

1.4 Begrensing 

1.4.1 Ruimtelike begrensing 

Centurionsentrum is suid van Pretoria se middestad gelee en word breeweg omarm deur twee groot 

snelwegsisteme; die NI (Danie Joubert snelweg) en die Ml (Ben Schoeman snelweg). 

Centurionsentrum le tussen verskeie woonbuurte, naamlik; Lyttleton, Clubview, Doringkloof, 

Zwartkop en Hennopspark (Stadsraad van Pretoria 1993:4-5). (Sien figuur 1.1.) 

Vir die doeleindes van hierdie studie is a.I die besigheidspersele tussen Lenchenlaan-Noord, Suidstraat, 

Hendrik Verwoerdrylaan en die Centurionmeer geag as deel van Centurionsentrum. (Sien CBD 

Centurion SSG kaart soos in Hoofstuk 5 aangeheg.) Die volgende geboue en besigheidspersele is 

dus ingesluit in die ondersoek: 

(1) Verwoerdburgstad (7) Munpen 

(2) Hyperama (8) Lakeside Centre (Servamus) 

(3) United (UBS) (9) Prekor Centre 

(4) MMI (10) SABUARU/SAAB 

(5) Lougardia (11) Biella Centre 

(6) Buena Vista (12) Southlake Centre 
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Figuur 1.1 
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Die Ankergebou (nommer 24 op CBD kaart) word beset deur die Suid Afrikaanse Weermag en maak 

gebruik van sy eie personeel om sekuriteit te handhaaf. Die Krog Waterfront hotel (nommer 38 op 

CBD kaart) was ten tye van die ondersoek nog besig om gebou te word. Hierdie geboue is dus nie 

ingesluit by die studie nie. In hierdie verslag word die Centurionsentrum globaal bespreek, waarna 

Verwoerdburgstad, die Hyperama en omliggende parkeerterreine in diepte ontleed is en aanbevelings 

gemaak word. Hierdie twee geboue is sentraal in Centurionsentrum gelee en word beskou as 'n 

eenheid wat saam funksioneer en die hartklop van die Centurionsentrum is. Die res van die geboue 

verskil argitektonies van die sentrale deel en word as aparte entiteite beskou en aanbevelings is 

kortliks gemaak. 

1.4.2 Tydsgrense 

Al die besighede wat tydens Februarie 1998 handel gedryfhet, en gelee is tussen die grense soos 

vermeld in nommer 1.4.1, is ingesluit by die ondersoek en genader om die vraelys te voltooi. 

1.4.3 Steekproef 

Warwick (Guy, Edgley, Arafat & Allen 1987:174) omskryf 'n steekproef as 'n deel van 'n groep wat 

die geheel moet verteenwoordig. Smit (1985: 177) beskou 'n verteenwoordigende steekproef as die 

klein verteenwoordigende groep wat uit die universum saamgestel word. Steekproewe word op 

verskillende wyses saamgestel. Huysamen (1995:38) onderverdeel die soorte steekproewe rofweg 

in die waarskynlikheid - en nie-waarskynlikheid-steekproewe. Waarskynlikheid-steekproewe kan 

onderverdeel word in ewekansige steekproewe, gestratifiseerde steekproewe, stelselmatige 

steekproewe en trossteekproewe. Nie-waarskynlikheidsteekproewe kan weer onderverdeel word 

in toevallige steekproewe, doelgerigte steekproewe, kwota steekproewe en sneeubalsteekproewe. 

Daar word gewoonlik van steekproeftrekking gebruik gemaak wanneer navorsing gedoen word, om 

tyd en onkostes te bespaar (Babbie 1990:65). Dit is soms onprakties, selfs onmoontlik, om 'n hele 

universum te toets, omdat die universum te groot, onbereikbaar of onduidelik is (Guy et al. 

1987:174). 

Uit die aard van die saak is dit die ideaal om die hele universum as steekproef te gebruik, omdat dit 

die beste resultate en response oplewer. In hierdie navorsingsprojek is gepoog om die universum, 
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in hierdie geval al die besighede wat genoem is - te gebruik. Gedurende Februarie 1998 was daar 255 

verskillende soorte besighede aktief werksaam in die vasgestelde geografiese grense van die 

Centurionsentrum. Een vraelys is aan die eienaar, bestuurder of werknemer van elke besigheid 

oorhandig om te voltooi. Die vraelyste was in Engels en Afrikaans beskikbaar. Uit die 255 vraelyste 

wat uitgedeel is, is 130 (50,98%) voltooide vraelyste terug ontvang. Slegs 3 vraelyste was nie geskik 

vir dataverwerking nie. In die navorsing is daar dus nie geslaag om die hele universum te betrek nie. 

Vir die doeleindes van hierdie ondersoek is die steekproef van byna 51 % egter as hoogs 

verteenwoordigend beskou. 

Die biografiese gegewens van die 127 respondente word grafies, soos volg in figuur 1.2 uiteengesit. 

Figuur 1.2 
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Uit die 127 respondente wat aan die ondersoek deelgeneem het was 69 (54,3%) manlik en 58 

( 45, 7%) vroulik. 
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Meer as die helfte van die respondente, naamlik 78 (61,4%), was ongetroud. Sewe-en-dertig (29,1 %) 

was tydens die ondersoek getroud. Slegs nege (7, 1 % ) was geskei en die minste, net drie re

spondente (2,4%) was weduwees ofwewenaars. 

Meer as 'n derde van die respondente, naamlik: (37,8%) se ouderdomme het oor die algemeen 

gewissel tussen 21tot30 jaar. Dertig respondente (23,6%), wat aan die ondersoek deelgeneem het, 

se ouderdom het tussen 41 tot 50 jaar gewissel. Daar was 27 (21,3%) respondente wat in die 

ouderdomsgroep van 31 tot 40 jaar geval het. Die minste, slegs 17 (13.4%) van die respondente was 

51 jaar en ouer. 

Die meeste van die respondente, naamlik 117 (92,1 %) was van blanke afkoms, teenoor 5 (3,9%) van 

die persone wat van Asiatiese oorsprong was. Daar was minder, slegs 3 (2,4%) respondente, wat 

swart was en die minste persone was Kleurlinge, naamlik: twee (1,6%) persone. Die respondente was 

dus oor die algemeen blank, ongetroud, en tussen die ouderdom van 21 en 30 jaar. Daar was egter 

ongeveer ewe veel mans en vrouens wat aan die ondersoek deelgeneem het. 

1.4.4 Begripsomskrywing 

Die volgende begrippe word gereeld in hierdie navorsing gebruik en word nou vir die gerief van die 

leser as volg uiteengesit: 

Misdaadvoorkoming 

Daar is verskeie interpretasies en beskrywings van die term misdaadvoorkoming, wat in die literatuur 

voorkom. Ekblom (Napier, du Plessis, Liebermann, Kruger, Shaw, Louw & Oppler 1998:xx) beskryf 

misdaadvoorkoming as die ingryping in situasies wat tot misdaad kan lei wat die verandering, 

afleiding, blokkasie of verwydering van oorsaaklike meganismes insluit. 

Hierdie definisie is egter baie omvattend en inklusief, daarom sal met die definisie van Vignolia 

(Naude 1988:12) van misdaadvoorkoming volstaan word, naamlik: 

" ... misdaadvoorkoming (word beskou) as die beskerming van die potensiele misdaadteiken, die 

vermindering van kwesbaarheid, die plaas van hindernisse in die weg van potensiele oortreders en 

die beinvloeding van gedragspatrone sodat dit die ontwikkeling van kriminele gedrag sal voorkom." 
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Fisiese milieu misdaadvoorkomingsmodel 

Die begrip 'fisiese milieu misdaadvoorkomingsmodel' word weereens goed raakgevat deur N aude 

(1998:199) wanneer hy se dit verwys na die feit dat die fisiese omgewing inhiberend op 

misdaadpleging inwerk. Daar word dus vir die doel van hierdie ondersoek ook met hierdie 

begripsomskrywing volstaan. 

Besigheidsentrums 

'n Besigheidsentrum word vir die doel van hierdie ondersoek beskou as 'n groep geboue wat in besit 

is van of te huur is aan besighede in die openbare of privaatsektor. 

Verdedigbare ruimte 

Verdedigbare ruimte is 'n model vir woonomgewings wat misdaad inhibeer, deur die ontwikkeling 

van die fisiese uitdrukking van 'n sosiale samestelling, wat homself verdedig (Newman 1972:3). Dit 

kan ook omskryf word as 'n omgewing wat deur middel van sy fisiese kenmerke vir sy inwoners 'n 

houding van beskermende territorialiteit laat ontwikkel en dit moontlik maak om hierdie ruimte te 

verdedig. Indringers sal terselfdertyd opmerk dat die inwoners in beheer van hierdie ruimte is 

(Bureau of Justice Assistance 1993 :59). Met ander woorde die doel van 'n verdedigbare ruimte is 

dus om alle ruimtes in die stad onder een of ander vorm van observasie en plaaslike beheer te plaas, 

wat geleentheidsmisdade sal inhibeer ofverminder, op alle plekke in die stad (Newman 1973: 127). 

Omdat die teoretiese basis van hierdie navorsingjuis die teorie is wat Oscar Newman ontwikkel het, 

word die verklarings van die terme, soos hyself dit hierbo verduidelik het, vir die doel van hierdie 

navorsing aanvaar. 

Territorialiteit 

Territorialiteit dui op die kapasiteit ofvermoe van die :fisiese omgewing om waargenome sones van 

territoriale invloed te skep (Newman 1972:51 ). Dit sluit ten nouste aan by en is eintlik 'n kernkonsep 

van Newman se teorie. Derhalwe word hierdie betekenisgewing aanvaar. 
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Toevallige waarneming 

Toevallige waameming is, volgens Newman (1972:78), die vermoe van fisiese ontwerp om aan die 

inwoners en hulle agente, waarnemingsmoontlikhede te hied. Dit is ook 'n kernkomponent van 

Newman se teorie. Napier et al. (1998:151) beskryf toevallige waarneming as die toevallige 

waameming van openbare en private omgewings, deur gebruikers en inwoners, tydens die verloop 

van hulle norm.ale aktiwiteite. 

Beeld en Milieu 

Die begrippe "beeld" en "milieu" word deur Newman (1972: 102) spesifiek op geboue van toepassing 

gemaak en dit verwys, volgens horn, na die vermoe van die ontwerp van 'n gebou om die persepsie 

van 'n bouprojek se uniekheid, isolasie en stigma te beinvloed. 

Omgewingsontwerp 

In die ondersoek verwys die begrip "omgewingsontwerp" elke keer na die doelbewuste ontwerp van 

beboude omgewings, of die intervensie om die ontwerp van 'n gebou te verander (Napier et al. 

1998:xx). 

Toegangsroetes 

Toegangsroetes verwys na vertikale sowel as horisontale paaie en sluit die volgende in: trappe, 

hysbakke, gange en voorportale tesame met die meer vanselfsprekende buite paaie (Newman 

1972:80). Toegangsroetes kan ook beskryf word as die voetganger- en voertuigpatrone asook 

voetganger- en voertuiguitgange van die verkeersvloei in en uit 'n woongebied. Misdadigers maak 

dan ook gebruik van toegangsroetes om die sukses van hulle potensiele ontsnapping te skat (Bureau 

of Justice Assistance 1993:59). 

Gevallestudie 

Neuman (1997:29) definieer 'n gevallestudie as die indiepte bestudering van baie kenmerke van 'n 

klein aantal gevalle oor 'n verloop van tyd. Gevalle kan wissel van individue, groepe, organisasies, 
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beweging, gebeurtenisse tot geografiese eenhede. Data kan ingesamel word deur middel van indiepte 

onderhoude met gevalle, onderhoude met kundiges en die bestudering van relevante dokumente 

(Neser, Joubert & Sonnekus 1995 :210). Data wat ingesamel word op hierdie wyse is gewoonlik baie 

breedvoerig, verskillend en uitgebrei (Neuman 1997:29). 'n Gevallestudie kan ook as '"n deeglike 

en omvattende studie van 'n spesifieke sosiale opset of persone" beskryf word. 

Hierdie bogenoemde terme is sleutelkonsepte in Newman se verdedigbare ruimte teorie en was van 

sentrale belang toe hipoteses opgestel is. Vervolgens word aandag gegee aan die hipoteses van die 

navorsing. 

1.5 Hipoteses 

'n Hipotese is 'n toetsbare stelling wat op so 'n wyse bewoord is dat dit aanvaar of verwerp kan 

word, afhangende van die toetsresultate (Guy et al. 1987:117). 'n Hipotese voorspel ook die 

moontlike verhouding tussen twee ofmeer veranderlikes (Bailey 1987:41; Kerlinger 1986:17). Die 

Psigologiese Woordeboek (1986 s.v.'hipotese') omskryf 'n hipotese as: " 'n Tentatiewe aanname, 

of 'n voorlopige aanvaarde verklaring van die verband tussen twee of meer veranderlikes, wat deur 

eksperimentering of waarneming getoets gaan word." 

In 'n neutedop kan 'n hipotese dus beskou word as 'n tentatiewe oplossing van 'n geformuleerde 

probleem. Die hipoteses dien as skakels tussen die teorie en die navorsing wat lei tot die verbreding 

van kennis (Smit 1985:19). Die doel van 'n hipotese is om 'n toetsbare basis daar te stel, oor 'n 

onbekende oftwyfelagtige stelling (Guy et al. 1987:116). Guy et al. (1987:122-124) identifiseer die 

volgende hoofkenmerke waaraan 'n hipotese moet voldoen: 

+ 'n Hipotese moet spesifiek en presies wees. 

+ 'n Hipotese moet toetsbaar wees. 

+ Hipoteses moet 'n antwoord verskaf vir die navorsingsvraag. 

'n Hipotese hied 'n voorlopige verklaring vir die probleem terwyl dit ook die navorser in staat stel 

om spesifieke empiriese manifestasies, wat deur die hipotese geimpliseer is, af te lei. Soms kan 'n 

hipotese ook dien as die kriteria waarvolgens die waarde van die navorsingtegnieke bepaal word. Die 

metodes waarmee die probleem moontlik opgelos kan word, word soms in die hipotese aangedui. 
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Samevattend is die funksie van 'n hipotese om navorsing te organiseer, te rig en te struk:tureer (Smit 

1985:19-23). 

Smit (1985:20) onderskei tussen twee tipes hipoteses naamlik: eksperimentele ofteoretiese hipotese 

en die operasionele hipotese. 

Teoretiese hipotese 

Smit (1985 :20) omskryf 'n teoretiese hipotese as die voorlopige oplossing, wat die navorsingsgebied 

afbaken, en die rigting van die navorsing aandui. Dit is dan ook nie nodig dat die teoretiese hipotese 

in meetbare terme uitgebeeld word nie. 

Operasionele hipotese 

Die operasionele hipotese word geformuleer in terme van die besondere navorsinghandelinge wat 

uitgevoer moet word (Smit 1985 :20). Operasionele hipoteses moet dus in empiries meetbare stellings 

weergegee word. 

Die hipoteses wat hierdie ondersoek rig 

Die hipoteses wat hierdie ondersoek gerig het is die volgende: 

Hipotese 1: Ligging 

H0 : Die ligging van Centurionsentrum het geen verband met die voorkoms van diefstal nie. 

Ha: Daar is 'n verband tussen die ligging van Centurionsentrum en die voorkoms van diefstal. 

Hipotese 2: Fisiese hindernisse 

H0 : Die voorkoms van fisiese hindernisse in Centurionsentrum het geen verband met die 

voorkoms van misdaad nie. 

Ha: Daar is 'n verband tussen die voorkoms van fisiese hindernisse in Centurionsentrum en die 

voorkoms van misdaad. 
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Hipotese 3: Simboliese hindernisse 

H0 : Die aanwending van plak:kers wat die lidmaatskap aandui van 'n sekerheidsgroep op 

besighede se vensters het geen verband met die voorkoms van misdaad nie. 

Ha: Daar is 'n verband tussen die aanwending van plak:kers wat die lidmaatskap aandui van 'n 

sekerheidsgroep op besighede se vensters en die voorkoms van misdaad. 

Hipotese 4: Waarneming 

H0 : Die uitsig op 'n openbare straat vanuit 'n besigheid in Centurionsentrum het geen verband 

met die voorkoms van diefstal nie. 

Ha: Daar is 'n verband tussen die uitsig op 'n openbare straat vanuit 'n besigheid in 

Centurionsentrum en die voorkoms van diefstal. 

Hipotese 5: Waarneming 

H0 : Die uitsig op 'n openbare straat vanuit 'n besigheid in Centurionsentrum het geen verband 

met die tyd van diefstalpleging nie. 

Ha: Daar is 'n verband tussen die uitsig op 'n openbare straat vanuit 'n besigheid m 

Centurionsentrum en die tyd van diefstalpleging. 

Hipotese 6: Waarneming 

H0 : Die gebruik van spreiligte rondom 'n besigheid in Centurionsentrum het geen verband met 

die voorkoms van diefstal nie. 

Ha: Daar is 'n verband tussen die gebruik van spreiligte rondom 'n besigheid in Centurionsentrum 

en die voorkoms van diefstal. 

Hipotese 7: Waarneming 

H0 : Die voorkoms van straatlampe rondom 'n besigheid in Centurionsentrum het geen verband 

met die voorkoms van misdaad nie. 

Ha: Daar is 'n verband tussen die voorkoms van straatlampe rondom 'n besigheid in 

Centurionsentrum en die voorkoms van diefstal. 

Hipotese 8: Toegangsbeheer 

H0 : Toegangsbeheer in Centurionsentrum het geen verband met die voorkoms van misdaad nie. 

Ha: Daar is 'n verband tussen toegangsbeheer in Centurionsentrum en die voorkoms van misdaad. 
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1.6 Die navorsingsproses 

1.6.1 Data-insameling 

Literatuurstudie 

Literatuurstudie is gedoen om al die nodige agtergrondskennis in terme van misdaadvoorkoming te 

bekom. Daar is kortliks gekyk na misdaadvoorkomingsmodelle soos dit in die literatuur voorkom. 

Gebaseer op die oorsigtelike studie van die verskillende misdaadvoorkomingsmodelle, is besluit om 

Oscar Newman se verdedigbare ruimte misdaadvoorkomingsmodel te kies ten einde die doelstellings 

van die navorsing te bereik. Die verkose model is meer in diepte bespreek en uiteengesit. 'n 

Ondersoek is ook op die Internet gedoen om die nuutste inligting oor die verdedigbare ruimte model 

in te samel. Slegs literatuur wat op die onderwerp van toepassing is, is geselekteer. 

Verwysingstegniek 

In hierdie navorsingsverslag is gebruik gemaak van die verkorte Harvard-verwysingstegniek, soos 

dit in die publikasie van Burger, M. 1992. Verwysingstegnieke, Agste hersiening. Pretoria: 

Universiteit Van Suid-Afrika, voorkom. Die Universiteit van Suid-Afrika beskik nog nie oor 

vasgestelde reels om te verwys na inligting wat vanaf die Internet bekom is nie. W anneer daar verwys 

is na inligting wat op die Internet gevind is, is die basiese riglyne van Harnack en Kleppinger (1996:5) 

gebruik en aangepas om by die verwysingstegniek wat in die hele studie gebruik is in te pas. 

Gevallestudie prosedure 

Meeste van die veldnavorsers doen gevallestudies op 'n klein groepie persone vir 'n bepaalde tydperk. 

Neuman (1997:32,350) deel dan ook die hierdie veldnavorsing in die volgende stappe in, naamlik: 

Stap 1: Formuleer losweg 'n idee of onderwerp. 

Stap 2: Kies 'n sosiale groep of terrein vir die studie en verkry toegang. 

Stap 3: Neem 'n sosiale rol in die omgewing in en begin met waarneming. 

(Hierdie waarneming kan oor 'n tydperk duur van 'n paar maande tot 'njaar.) 

Stap 4: Persone wat bestudeer word, word nou persoonlik bekend en daar mag selfs informele 
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onderhoude gevoer word. (Bou sosiale verhoudinge) 

Stap 5: Gedetailleerde notas word op 'n daaglikse basis gemaak. (Kyk, luister en versamel inligting.) 

Stap 6: Tydens waarneming word dit wat waargeneem word in oordenking gebring en verfyn. 

(Begin om data te analiseer, genereer en evalueer die hipotese.) 

Stap 7: Verlaat die studieveld. 

Stap 8: Lees weer die notas wat gemaak is en berei 'n verslag voor. 

Empiriese ondersoek 

Ten einde die ondersoek af te rond en die kennis wat tydens die literatuurstudie verkry is toe te pas, 

is ook 'n empiriese ondersoek by Centurionsentrum geloods. Daar is vooraf toestemming verkry 

om die vraelyste by Centurionsentrum uit te deel by Centurionsentrum en Sanlam eiendomme. 'n 

Vraelys van 112 vrae is opgestel aan die hand van aspekte wat volgens die literatuurstudie - spesifiek 

die teorie van Newman se kenmerke - van belang is. Hierdie vraelys se doel was om net s6mmige 

elemente van die teorie uit te lig, nie almal nie. Die elemente wat uitgelig is, is in die vraelys 

weerspieel. Hierdie elemente is verkies vanwee hulle toepaslikheid op die besigheid en het gehandel 

oor aspekte soos byvoorbeeld misdade in die besigheid gepleeg, toegangsbeheer tot die besigheid, 

sekuriteitsmaatreels van die besigheid en uitsig vanuit die besigheid. Ander elemente soos toegangs- . 

beheer en veiligheid van die sentrum se parkeerterreine, die beeld van die sentrum; soos gebouhoogte, 

sentrum-grootte, binnenshuise versiering en afronding asook die milieu waarin die sentrum geplaas 

is, is uitgesluit uit die vraelys. Hierdie elemente is uitgesluit omdat dit meer van toepassing op 

residensiele as besigheidskomplekse is. Laasgenoemde elemente is egter ook kortliks belig deur 

middel van onderhoudvoering en waarnemings wat deur die navorser uitgevoer is. 

'n Loodsondersoek is gedoen waartydens 10 Engelse en 10 Afrikaanse vraelyste deur bestuurders 

en/of eienaars van besighede voltooi is. Babbie (1990:225) beskou die toetsing van die verskillende 

individuele aspekte van die studie-ontwerp en analise wat vooraf gedoen word as baie belangrik. Die 

vraelys is vervolgens aangepas, en binne 'n tydperk van twee weke in Februarie 1998 uitgedeel aan 

255 besighede wat gevra is om dit te voltooi. Die finale vraelys wat afgeneem is het uit drie afdelings 

bestaan. Afdeling een het gehandel oor biografiese gegewens terwyl afdeling twee gehandel het oor 

misdaad teen die persoon en die besigheid. Laastens is 'n afdeling oor sekuriteit daargestel wat die 

verkose elemente van Newman se teorie getoets het. 
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Die instruksies vir die voltooiing is voor op die vraelys aangebring. Die vraelyste is persoonlik 

af gel ewer en terug ontvang. Die instruksies is ook kortliks aan deelnemende partye verduidelik. 

Die literatuurstudie en empiriese kwantitatiewe data is verder aangevul deur semi-gestruktureerde 

onderhoude wat gevoer is met sekuriteitspersoneel van die Centurionsentrum, die Stadsraad van 

Centurion en die Suid-Afrik:aanse Polisiediens se afdeling van Sekerheidsraadgewing. Een onderhoud 

elk is met die twee sekuriteitsmaatskappye van Centurionsentrum sowel as die Stadsraad van 

Centurion gevoer. Tydens hierdie onderhoudvoering is die volgende temas bespreek naamlik, watter 

gedeelte van die sentrum onder hulle beheer val, werkswyse wat gevolg word, voorkoms van 

misdaad, goeie en swakpunte van Centurionsentrum en moontlike voorstelle ter verbetering van die 

sentrum se sekuriteit. Laastens is 'n onderhoud met Senior Superintendent Redelinghuys, 'n kundige 

op die gebied van sekuriteit, gevoer. Tydens die onderhoud is bepaal watter faktore 'n invloed op die 

beveiliging van 'n besigheidskompleks en sy perseel het asook die riglyne wat in gedagte gehou moet 

word tydens die beveiliging. lnsette oor Centurionsentrum se beveiliging en moontlike verbeterings 

is ook ingewin. 

Daar is ook gebruik gemaak van natuurlike observasie om die nie-verbale gedrag van die publiek en 

personeel wat aan die sentrum verbonde is, te bestudeer. Bailey (1987:239) onderskei tussen twee 

hoofkategoriee van observasie naamlik: deelnemend en nie-deelnemend. Daar is van die laas

genoemde tegniek gebruik gemaak, alhoewel die blote teenwoordigheid van die navorser opsigself 

'n invloed op die onmiddellike omgewing gehad het. Die toeloop na, en die gebruikspatrone van 

Centurionsentrum deur lede van die publiek en personeel is op verskillende tye van die <lag, week en 

maand deur die navorser waargeneem. Daar is op gelet wanneer en waarvoor gebiede benut word 

asook watter gebiede meer gebruik word as ander. Byvoorbeeld die Munpengebou (nommer 33 op 

die CBD kaart in hoofstuk 5) wat grotendeels bedags benut word deur kantoorpersoneel. Laastens 

is die milieu, beeld en argitektuur van Centurionsentrum waargeneem, sowel as alle toepaslike kaarte, 

en met die ander verkree kennis geintegreer. 

1.6.2 Dataverwerking 

Uit die 255 vraelyste wat uitgedeel is, is 130 voltooide vraelyste terug ontvang. Slegs 3 vraelyste was 

nie geskik vir dataverwerking nie. Hierdie vraelyste is gekodeer en ingesleutel. Die ingesleutelde 

data is ontfout, waarna die nodige statistiese inligting bekom is deur middel van SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences) . 
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1.6.3 Data-analise en interpretasie 

Die analisering van data moet op so 'n wyse plaasvind <lat (1) die resultate van die studie op 'n 

oortuigende en maklik verstaanbare formaat voorgestel kan word en (2) die hipotese behoorlik 

getoets kan word, of die navorsingsvrae beantwoord kan word. Die doel van statistiese analise is om 

te help om sosiale verskynsels te verduidelik en <lit word gedoen deur 'n proses van beskrywing, 

verklaring en voorspelling. Beskrywende statistiek is bloot 'n voorstelling van hoe die data "gelyk" 

het, terwyl verklaring en voorspelling meer gekompliseerd is en steun op berekeninge en verklarings 

(Bailey 1987: 370). Beskrywende statistiek is gebruik in hoofstuk 4, waar die misdaadsituasie by 

Centurionsentrum slegs in terme van frekwensies en persentasies uiteengesit is. Hierbenewens is ook 

van inferensiele statistiek gebruik gemaak in hoofstuk 5, waar die elemente van die verdedigbare 

ruimte teorie van Newman getoets is. Die tipe statistiese berekeninge is daarop afgestem om vas te 

stel of daar werklike ( statistiese) verbande tussen die afhanklike en onafhanklike veranderlikes is, al 

dan nie. Daar is dus van verskeie statistiese tegnieke gebruik gemaak om al die data wat ingesamel 

is te analiseer en te interpreteer, wat kemagtig as beskrywende - en inferensiele statistiek 

geklassifiseer kan word (Smit 1985:212). 

Beskrywende statistiese tegnieke 

Die biografiese gegewens van respondente is grafies voorgestel. Frekwensietabelle word gebruik en 

daar is ook frekwensie analises uitgevoer op die statistiek van die sentrale Centurionsentrum 

01 erwoerdburgstad en Hyperama). Deur logiese redenasie is hierdie frekwensies geintegreer om te 

bepaal of daar uit verskeie faktore of probleme gemeenskaplike punte van ooreenkomste is. 

Beskrywende en verklarende ontledings is aan die hand van die frekwensie analises gedoen. 

Inf erensiele statistiek 

Hipotese word getoets met behulp van verklarende statistiese tegnieke (Smit 1985 :217). Pearson se 

chi-kwadraat statistiek (i) is die statistiese maatstaf wat gebruik is om die hipoteses te toets. In 

hierdie studie word die r-toets gebruik om die onafhanklikheid van assosiasie te toets. 

Onafhanklikheid impliseer <lat die resultaat van een ewekansige veranderlike op geen manier die 

resultaat van 'n tweede ewekansige veranderlike beinvloed nie (Wegner 1993:248-249). 
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Die toets vir die onafhanklikheid van assosiasie is in vyf stappe opgedeel (Wegner 1993:250-253): 

Stap 1 : Die formulering van die nul- en altematiewe hipotese. 

H0 : Daar is geen verskil of verband tussen subgroepe nie. (Dit wil se die veranderlikes is 

onafhanklik van mekaar.) 

Ha: Daar is 'n betekenisvolle verskil ofverband tussen die subgroepe. (Dit wil se die verander

likes is afhanklik van mekaar.) 

Die nul hipotese (H0 ) veronderstel altyd dat die twee kategoriese ewekansige veranderlikes 

onafhanklik van mekaar is, dit wil se dat daar nie 'n verband is nie. 

Stap 2: Bepaal die vlak van aanvaarding of betroubaarheid. 

Die toepaslike afsnywaarde vir die chi-kwadraat word bepaal deur die vlak van betekenisvolheid en 

die grade van vryheid. Die graad van betekenisvolheid word voorgestel deur die simbool oc (alpha) 

en is gewoonlik vooraf vasgestel. Die vlak van betekenisvolheid , oc, word gebruik om die afsnypunte 

te vind wat die area van aanvaarding en verwerping skei. Die vlak van betekenisvolheid definieer dus 

die risiko wat daaraan verbonde is om 'n werklike nul hipotese te verwerp. 

Figuur 1.3 

Die Chi-kwadraat Verspreiding 

ex = 0.05 

____ Area_v_an_aan_vaar_din_g ___ i Area van verwerping 
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Die grade van vryheid is 'n waarde wat verband hou met die grootte van die gebeurlikheidstabel. 'n 

Gebeurlikheidstabel het r rye en c kolomme: 

I <r - i )( c - 1) 

Stap 3: Bepaal die beslissingsreel. 

In hierdie studie is besluit om met 'n 5% en 10% peil van betekenis te werk. Dit wil se daar bestaan 

'n 95% of 90% kans om korrek te wees. Ho sal dus verwerp word as die waarde van die betekenis-

volheid kleiner is as ex = 0.05 of ex = 0.10. 

Stap 4: Vergelyk die statistiek met die area van aanvaarding. 

Toets die beslissingsreel. 

Stap 5: Gevolgtrekking. 

Aanvaar H0 teen 'n 5% of 10% peil van betekenis. 

In hierdie navorsing is al hierdie verwerkinge met behulp van die Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) bereken. 

1.6.4 Die samestelling van die verslag 

Die navorsing is as volg uiteengesit: 

Hoofstuk 1 dien as die inleidende hoofstuk waarbinne die orientasie en probleemstellings van die 

navorsing uiteengesit is. Dit bevat ook die metodologiese fundering van die navorsing. 

Hoofstuk 2 bespreek, kortliks, verskillende misdaadvoorkomingsmodelle. 

Hoofstuk 3 bevat 'n opsommende beskrywing van die verdedigbare ruimte misdaadvoorkomings

model, soos dit deur Oscar Newman ontwikkel en ontwerp is. Dit is die teorie wat vir die doel van 

hierdie navorsing gekies is. 
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Hoofstuk 4 bestaan uit 'n beskrywing van die misdaadsituasie by Centurionsentrum. Dit <lien as die 

agtergrond vir die inferensieel-statistiese toetsing van die hipoteses rakende die verdedigbare ruimte 

teorie. 

In Hoofstuk 5 word Newman se teorie in fyner besonderhede ontleed, en die statistiese verbande wat 

vasgestel is, word gerapporteer. 

Hoofstuk 6 bevat 'n opsomming van die navorsingsprojek en 'n lys van die bevindings, en maak 

aanbevelings. In hierdie hoofstuk is daar ook 'n kort lys van verdere navorsing wat ondemeem kan 

word, en die slotwoord. 

1. 7 Probleme wat ervaar is tydens die ondersoek 

Die bepaling van die grense van Centurionsentrum het probleme geskep, omdat die sentrale 

Centurionsentrum-gedeelte (Hyperama en Centurionstad), deur verskeie groeperinge van geboue 

omring word, wat argitektoniese heeltemal verskillend is. Daar is besluit om die drie hoofstrate en 

die meer as grense te gebruik. 

Probleme wat ervaar is tydens die afneem van die vraelyste is die volgende: 

1. 7 .1 Van die winkelbestuurders en -eienaars was baie aggressief oor die invul van die vraelyste en 

het geweier om die vraelyste enigsins te voltooi. 

1. 7 .2 Van die winkelbestuurders en -eienaars het nie daarvoor kans gesien om die vraelyste te 

voltooi nie, omdat hulle besig was met voorraadopnames of besige ure in die winkel ervaar 

het. 

1. 7.3 Van die vraelyste het verlore geraak omdat die personeel in die winkels <lit na hulle 

hoofkantoor gestuur het om voltooi te word. 

1. 7.4 Persone wat nie Engels of Afrikaans magtig is nie het gesukkel met die voltooiing van die 

vraelys. 

1.7.5 Baie van die respondente was van mening <lat die vraelys te lank is nadat hulle die fisiese 

aantal bladsye van die vraelys getel het. Die vraelys het egter slegs vyftien minute geneem 

om te voltooi. 
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1. 7 .6 Sommige van die persone wat aan die ondersoek deelgeneem het, het hulself wel bereid 

verklaar om die vraelyste te voltooi, maar nadat daar in een geval vier maal na dieselfde 

persoon gegaan is om die beloofde vraelys in te neem is einde ten laaste vemeem <lat die 

deelnemer die vraelys verloor het. 

1. 7. 7 Daar was van die banke wat genader is om aan die ondersoek deel te neem wat geweier het 

om die vraelys te voltooi, omdat hulle die vrae oor sekuriteit as te sensitief beskou het. 

1. 7 .8 By die geboue wat klein besighede soos prokureurs, makelaars en dokters gehuisves het was 

<lit moeilik, en in sommige gevalle onmoontlik, om weer die persoon aan wie die vraelys 

uitgedeel is in hulle kantoor te kry omdat hulle self bepaal watter tye en ure hulle werk. Die 

ondersoeker het op verskillende dae en tye na die betrokke adresse teruggekeer maar die 

kantore was telkens verlate. 

1. 7 .9 Een persoon het geweier om die vraelyste te voltooi omdat sy self al vantevore op een van 

die sentrum se komitees oor veiligheid gedien het vir vyf jaar. Geen praktiese voorstelle, wat 

sy ingedien het, is deurgevoer nie en daarom kon sy nie die nut daarvan insien om 'n vraelys 

oor sekuriteit te voltooi nie. 

1.8 Samevatting 

In hierdie hoofstuk is die rede vir die navorsing wat gekies is gemotiveer deurdat die doel en rasionaal 

van die studie uiteengesit is. Die navorsing is ook beskryf aan die hand van die navorsingsproses wat 

gevolg is, hipoteses wat die studie gerig het is beskryf, en 'n kort omskrywing van kernbegrippe wat 

gebruik is, is verska£ 

In hoofstuk 2 volg 'n uiteensetting van en oorsig oor antler kriminologiese misdaadvoorkomings

modelle. Dit <lien as die agtergrond vir die rede waarom Newman se misdaadvoorkomingsmodel vir 

hierdie navorsing gekies is. 
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HOOFSTUK2 

MISDAADVOORKOMINGSMODELLE 

2.1 Inleiding 

Naude (1988: 15) deel misdaadvoorkomingsmodelle in twee groepe, naamlik programme wat na die 

oortreder as individu kyk en programme wat op die misdaadsituasie gerig is. In die eersgenoemde 

groep word van individualistiese benaderings gebruik gemaak, en word die klem op die behandeling 

en voorkoming van misdaad gele. Biologiese, psigiese, en maatskaplike faktore, sowel as wetlike 

sanksies en maatreels waar straf as metode van weerhouding dien, kom in hierdie strategiee na vore. 

Misdaadvoorkomingsmodelle, wat op die misdaadsituasie gerig is, het weer ten doel om die 

moontlikheid van misdaadpleging in die fisiese omgewing te beperk en langs hierdie weg misdaad te 

voorkom. 

In hierdie hoofstuk word by hierdie onderskeiding aangesluit, omdat dit vir die bree spektrum van 

misdaadvoorkomingsmodelle, waartussen daar tans in die kriminologie onderskei word, voorsiening 

maak. In hierdie hoofstuk word die kenmerke van die individualistiese strategiee kortliks bespreek. 

Die Biologiese, Sosiologiese, Psigiese en Wetlike sanksies en straf as misdaadvoorkomingsmodelle 

sal dus omskryf word. Dit sal dien as agtergrond vir die volgende hoofstuk, waarin die model wat 

vir die doel van hierdie navorsing gekies is, in meer besonderhede uiteengesit sal word. 

2.2 Biologiese misdaadvoorkomingsmodel 

2.2.1 Biologiese afwykings 

In die Biofisiese benadering word die oorsake van misdadige gedrag in die biologiese afwykings of 

siektetoestande van die persoon gesoek (Naude 1988:8). 

Cesarea Lombroso was die vader van die biologiese skool wat vas geglo het dat misdadigers so 

gebore word as gevolg van 'n atavisme (terugval na 'n vroeere vlak van beskawing). Hy is 

waarskynlik deur Charles Darwin se evolusie leer bemvloed. Misdadigers kan van nie-misdadigers 
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onderskei word deur middel van hulle liggaamsbou (Kratcoski & Kratcoski 1990:27; Martin, 

Mutchnick & Austin 1990:29; Conklin 1995:125-126; Barkan 1997:124). Die abnormaliteite of 

stigmata wat Lombroso as kenmerke van misdadigers beskou het was nie die oorsake van misdadige 

gedrag nie maar eerder identifiserende kenmerke van diegene wat met die atavistiese toestand gebore 

is (Kratcoski et al. 1990:28). 

Lombroso het die misdadiger as 'n morfologiese barbaar beskou wat eienskappe van sy primitiewe 

voorvaders in horn dra. Die misdadiger het dus 'n wesenlike atavistiese geaardheid (herlewing van 

primitiewe instinkte ). August Drahms, kapelaan van die San Quentin gevangenis, het in 1901 in sy 

boek, "The Criminal: His Personnel and Environment", die misdadiger beskou as 'n morele anomalie 

of afwyking, wat onder modeme omstandighede nog instinktiewe barbaarsheid toon, wat nog nie 

deur sosiale evolusie uitgeskakel is nie. Ander, soos G Stanley Hall, MPE Groszmann, George 

Dawson en Edgar James Swift het die misdadiger beskou as iemand wat by 'n sekere 

ontwikkelingsfase vasgehaak het (Fink 1962:99-101). Lombroso (Martin et al. 1990:29) het 'n 

tipologie van vier algemene misdadigers ontwikkel, naamlik: die gebore misdadiger, misdadiger 

gedryf deur passie, die kranksinnige misdadiger en die geleentheidsmisdadiger. Raffaele Garofalo en 

Enrico Ferri, twee van Lombroso se studente, het sy sienings verder ontwikkel en hulle eie bydraes 

gelewer. Garofalo het steeds die biologiese grondslag vir misdaad beklemtoon, in teenstelling met 

Ferri wat die invloed van sosiale omstandighede benadruk het (Barkan 1997:125). 

Charles Goring het in sy boek "The English Convict" bevind dat daar geen stawende bewyse vir 

atavisme bestaan nie. Hy het drieduisend Engelse gevangenes en 'n groot kontrole groep se 

liggaamsmates geneem en nie dieselfde verskille as Lombroso gevind nie. Goring het egter gevind 

dat die misdadigers minder geweeg en korter was as die persone in die kontrole groep. Goring se 

bevindinge het Lombroso se teorie grootliks in onguns laat verval (Barkan 1997:125). 

William Sheldon het tydens die veertigerjare in sy studies pro beer om, sistematies, sekere liggaamlike 

eienskappe aan jeugmisdaad te verbind. Hy het tussen drie liggaamstipes ( somatiese tipes) onderskei 

naamlik: endomorfies, ektomorfies en mesomorfies (Kratcoski et al. 1990:28-29; Vito & Holmes 

1994:101; Conklin 1995:128-129; Barkan 1997:126). Laasgenoemde liggaamstipe is beskou as die 

een waarin meeste jeugoortreders se liggaamsbou geval het. Sheldon en Eleanor Gluek het ook 

liggaamstipes in hulle navorsing oor oortreders gebruik. Die spesifieke fisiologiese verband tussen 

liggaamstipe en misdadige gedrag is egter nooit empiries vasgestel nie (Kratcoski et al. 1990:28-29). 
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Die modeme biologiese teoretici sien oorsaak-en-effek verhoudings tussen sekere biologiese faktore 

en die voorkoms van misdadigheid in, alhoewel hulle die invloed van omgewingstoestande ook erken 

(Kratcoski et al. 1990:27). Vito & Holmes (1994:101) wys daarop dat Lombroso later erken het dat 

sosiale- en omgewingsfaktore kan hydra tot misdadigheid. Hy het byvoorbeeld omgewingsfaktore 

soos armoede, polisiekorrupsie, hoe voedselkostes en emigrasie genoem as faktore wat 'n belangrik:e 

rol in die oorsaak van misdaad speel. 

2.2.2 Oorerflikheid 

Daar is teoretici wat beweer dat die geneigdheid tot misdadige gedrag en ander afwykings soos 

geestesiektes en alkoholisme geneties van ouer tot kind oorgedra word. Henry Goddard het in sy 

bestudering van die Kallikak familie die afleiding gemaak dat swaksinnigheid oorerflik was en dat dit 

tot misdaad lei, aangesien 'n persoon wat geestelik gestrem is nie die gevolge van hulle gedrag kan 

voorspel nie (Kratcoski et al. 1990:29). 

Frank Lydston (Fink 1962: 171-172) het oorerflikheid en omgewingsinvloede as oorsake van misdaad 

uitgewys. Van die oorsake wat nie as omgewingsinvloede geag word nie, is: (1) oorerflike invloede 

(2) defektiewe liggaamsbou, oorerflike of aangebore en gebrekkige ontwikkelde intellek (3) brein

en senuweedegenerasie, breinbeserings ( 4) alkoholisme en enige ander vorm van dranksugtigheid of 

beskonkenheid en (5) kranksinnigheid. L~dston het beweer dat die degenerasie van senuwees die 

primere oorsaak van misdaad is. Die degenerasie van senuwees is volgens horn beslis oorgeerf (Fink 

1962:171-172). 

Die misdadiger is dus as 'n persoon beskou wat sy misdadige neigings oorgeerf het. Orpheus Everts, 

William A. Hammond en G. Frank Lydston was onder diegene wat tydens die negentiende eeu 

daarvan oortuig was dat misdadige gedrag voorkom of verminder kon word deur te verhoed dat 

chroniese misdadigers voortplant (Fink 1962: 190-191 ). AJ Ochsner (Fink 1962: 193), 'n hoofchirurg 

by twee hospitale in Chicago, het ook in die eerste skrywe oor vasektomie, naamlik die "Surgical 

Treatment of Habitual Criminals" in 1899 geskryf dat, as gewoontemisdadigers gesteriliseer kon word 

( deur middel van 'n vasektomie ensovoorts ), misdaad baie sou afneem. Sy aannames het hy gegrond 

op die statistiek van E Bleuler, Lombroso en ander, wat gese het dat 'n driekwart van alle misdade 

deur g~-~~~11te~isda~epleeg word (Fink 1962: 193). 
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'n Harvard antropoloog, Ernest Hooten, het in die dertigerjare die aanname van Lombroso, <lat 

misdadigers deur sekere fisiese kenmerke geYdentifiseer of uitgeken kan word, en geestelik 

minderwaardig is teenoor nie-misdadigers, weer onder antler wetenskaplikes laat posvat (Kratcoski 

et al. 1990:30; Barkan 1997:126). Hooten (Vito & Holmes 1994:101; Barkan 1997:126) het in 'n 

studie van 20 000 persone bepaal dat misdadigers fisiologies minderwaardig is. Alhoewel hierdie 

teoriee, wat misdadigheid met fisiologiese afwykings verbind, deur sosioloe en sielkundiges aangeval 

is, het hierdie teoriee 'n groot invloed op die jeughof en behandelingspraktyke gehad. 

Intelligensietoetse is gebruik om die oortreder se geestelike agterstand te bepaal. Diegene wat as 

geestelik defektiefbeskou is, is van hulle families geYsoleer en in inrigtings geplaas. Sterilisasie is 

gebruik om die voortplanting van nuwe geslagte of generasies van "swaksinnige" en minderwaardige 

kinders te stop (Kratcoski et al. 1990:30). 

Die resultaat van hierdie denkrigting was dat, gedurende die laat agtiende eeu en eerste helfte van die 

negentiende eeu, van die misdadigers (manlik en vroulik) in Amerikaanse tronke gesteriliseer is 

(Kratcoski et al. 1990:31). Meer as 30 state in die VSA het wette daar gestel wat die sterilisasie van 
----- -- ~--·--' ---~---·- - -~-<··-~------~· ---··-~----·--- -- ---~ -- - -- __ ..._.,,...~----·-

swaksinniges, ge~fil~s~iekes, epilepsie en bepaalde kategoriee van afwykende misdadige oortreders 
--------~----'-- ~-----·--------·----- ,_., - " ' - " 

toegelaat het. Alhoewel hierdie wette, so laat as 1970, onkonstitusioneel verklaar is, het meer as 20 

state dit steeds in hulle wettereg omskryf (Kratcoski et al. 1990:31 ). 

Daar is egter 'n antler groep navorsers wat in die veertiger en vroee vyftiger jare grotendeels van 

psigochirurgie gebruik gemaak het om, eerstens ernstige psigo~s, en verder ook ~gsgebai;ee~de en 

psigosomatiese toestande te behandel. Die gebruik van hierdie behandelingsmetode het egter 

dramaties afgeneem toe daar van die newe-effekte en komplikasies wat deur die psigochirurgie 

veroorsaak is, ontdek is (Louw & Gagiano 1989:507). Rimm en Sommerville (Louw & Gagiano 

1989:507) wys daarop dat sommige van die pasiente, na die uitvoer van die operasies, apaties, 

onverantwoordelik en antisosiaal opgetree het, terwyl ander se intellektuele funksies, oordeel en 

kreatiwiteit afgestomp of agteruitgegaan het. J. Older (1985:272) verwys na die geval van Thomas 

R. wat psigochirurgie ontvang het vir die behandeling van sy woede-aanvalle. Thomas R. het nog 

nie weer 'n woede aanval gehad nie, maar hy is op die ouderdom van 34 onbevoeg om te werk en was 

in die sorg van sy moeder. 

Psigochirurgie kan wel gebruik word, maar slegs as laaste uitweg, in gevalle waar alle ander vorme 

van terapie onsuksesvol was, en die pasient se voortbestaan deur chroniese en ernstige versteurings 
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bedreig word. Dit is egter deur Donnerly uitgewys dat daar tans minder as 100 psigochirurgiese 

operasies per jaar in die VSA uitgevoer word (Louw & Gagiano 1989:507). 

Sedert die middel van die sewentiger jare konsentreer navorsers meer op die invloed van biochemiese 
- ' -

~neurologies s!eurnisse op misdadige gedrag. Daar word veral gekyk na die invloed van hierdie 

steurnisse op geweldsmisdade (Naude 1988:16). 

Tydens die sewentig- en tagtiger jare het die belangstelling in biologiese en oorerflike verduidelikings 

van afwykende gedrag weer toegeneem (Kratcoski et al. 1990:31 ). Die nuwe biologie het ook weer 

die belangstelling in verskillende hoofuitgangspunte laat opvlam, soos byvoorbeeld die rol van 

biologie in geslagsrolle en geslagsverskille, die rol van intelligensie in opvoedkundige prestasie en 

sosio-ekonomiese status en die rol van neurologiese en biologiese faktore in afwykende gedrag 

(Jeffery 1980:121). 

Die metodes vir genetiese navorsing, die toerusting wat breingolwe en breinfunksionering toets, is 

nou baie meer gesofistikeerd as voorheen. Hierdie verduidelikings ondersoek die interaksie tussen 

genetiese en omgewingsfaktore op die funksionering van die senuweestelsels. Die vroeere aannames, 

wat die moontlikheid van 'n direkte verband tussen biologiese kenmerke en afwykende gedrag 

ondersoek het, word nou glad nie meer gebruik om misdadige gedrag te verklaar nie (Kratcoski et 

al. 1990:31). 

Sosiobiologie verskil van die gewone biologiese teoriee omdat dit genetiese en sosiale faktore met 

mekaar verbind. Sosiobiologie voer aan dat misdadige gedrag, net soos enige ander soort gedrag, 

biologiese en sosiologiese korrelasies het (Bartollas & Dinitz 1989:131). 

2.2.3 Biochemiese abnormaliteite 

Biochemiese verklarings postuleer dat chemiese gebreke of abnormaliteite in die liggaam die hele 

senuweestelsel kan beinvloed, wat direk of indirek daartoe kan aanleiding gee dat die jeugdige se 

vermoe verminder om sosiaal aanvaarbaar op te tree. Breinbeserings kan ook breinpatrone verander. 

Vitamientekorte, reaksies op sekere voedselsoorte en voedsel-neweprodukte kan verbind word met 

aggressiewe of onbeheerste gedrag (Kratcoski et al. 1990:31 ). William A. Hilpot (Kratcoski et al. 

1990:31) het verder ook aangedui dat hipoglukemie ook al met misdadige gedrag verbind is. 
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2.2.4 Hiperaktiwiteit en leerprobleme 

Hiperaktiwiteit is in die laaste jare ondersoek as 'n moontlike biologiese verklaring vir sommige 

misdadige gedrag. Daar het egter nog geen vergelykende studies verskyn wat hiperaktiwiteit met 

misdaad verbind nie (Kratcoski et al. 1990:31 ). 

Die moontlike verband tussen leerprobleme en misdadigheid is ook al ondersoek. Studies, soos die 

gedoen deur Murray (Kratcoski et al. 1990:32) in "The link between Learning Disabilities and 

Juvenile Delinquency", beskryf navorsing, wat deur die Amerikaanse Instituut vir Navorsing gedoen 

is, en bevind het dat daar geen oorsaaklike verband tussen leerprobleme en jeugmisdaad is nie. Die 

navorsers het tot die gevolgtrekking gekom dat die getuienis tot op hede slegs 'n verband tussen 

leerprobleme enjeugmisdaad suggereer. 

2.2.5 Tweelingstudies 

Die bestudering van tweelinge het gepoog om die relatiewe effek van oorerflikheid en die omgewing 

op misdadige gedrag te isoleer. Monopsigotiese tweelinge (tweeling ontwikkel uit een eiersel) en 

disigotiese tweelinge (tweeling ontwikkel uit twee aparte eierselle) se misdadige gedrag is met mekaar 

vergelyk. Daar is bevind dat monopsigotiese tweelinge (wat identiese genetiese samestellings het) 

meer gelyksoortig in hulle afwykende of misdadige gedrag optree as disigotiese tweelinge (Kratcoski 

et al. 1990:33). Dalgard en Kringler (Kratcoski et al. 1990:33) se studies in Noorwee gedurende die 

laat sewentiger jare is 'n voorbeeld van hierdie tipe studies wat uitgevoer is. In verdere navorsing wat 

gedoen is oor die omgewingsfaktore wat teenwoordig is in monopsigoties tweelinge se kinderjare, 

het hierdie tweelinge oor die algemeen gevoel dat hulle presies dieselfde gehanteer en grootgemaak 

is. Die genetiese en omgewingsagtergrond van monopsigotiese tweelinge is dan gevolglik meer 

gelyk-soortig as die van disigotiese tweelinge (Kratcoski et al. 1990:33). 

2.2.6 Aangenome kinders 

Die relatiewe invloed van oorerwing en die omgewing op misdadige gedrag is ook ondersoek in 

studies wat op jeugdiges, wat kort na geboorte aangeneem is, gedoen. In latere jare is hulle graad 

van misdadigheid met die van hulle biologiese en aanneem-ouers vergelyk om te bepaal met watter 
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ouers dit ooreenstem (Kratcoski et al. 1990:33; Barkan 1997:129). 

Martin Bohman (Kratcoski et al. 1990:33) het bevind dat aangenome kinders wie se biologiese vader 

of moeder (of beide) 'n kriminele rekord het, 'n groter waarskynlikheid het om by misdadige gedrag 

betrokke te raak, as aangenome kinders wie se biologiese ouers geen kriminele rekord het nie. 

Soortgelyke studies se bevindinge ondersteun die gedagte dat daar 'n beduidende verhouding tussen 

genetika en misdadige gedrag bestaan. 

Alhoewel die soeke na biologiese verklarings vir misdadige gedrag op 'n meer gesofistikeerde vlak 

plaasvind as in die tyd van Lombroso en sy aanhangers, is daar tot op hede nie 'n spesifieke biologiese 

of fisiologiese kenmerk geYdentifiseer wat misdadige gedrag veroorsaak nie (Kratcoski et al. 

1990:35). 

Naude ( 1988: 16) wys daarop dat 'n kombinasie van faktore 'n rol speel by misdadige gedrag, naamlik: 

fisiese faktore (neurologiese steurnisse), psigiese faktore (emosionele steurnisse), en sosiale faktore 

(blootstelling aan geweld). Hierdie faktore moet in ag geneem word by die behandeling van die 

oortreder. 

Bartolas en Dinitz (1989:137) wys daarop dat die sosiobiologiese teorie gegrond is op verskeie 

aannames. Siegel en Senna (Bartolas & Dinitz 1989:137) meld dat hulle eerstens die aanname 

verwerp dat alle persone met dieselfde potensiaal gebore word om te leer en te'presteer. Sosiobioloe 

erken dus dat mense biologies verskil. Tweedens word geleerdheid sterk beklemtoon, alhoewel die 

invloed van die interaksie tussen die sosiale en psigologiese omgewing die persoon se vermoe om te 

leer kan verbeter of versleg. Sosiobioloe beklemtoon laastens die belangrikheid van die biologiese 

omgewing as 'n middel om misdaad en afwykende gedrag te voorkom. 

2.2. 7 Voordele 

Die gebruik van medikasie om gedragsteurnisse te behandel en te beheer, wat 'n biologiese basis het, 

kan in sommige gevalle hydra tot beter sosiale aanpassing en voorkoming van misdadige gedrag. Dit 

wil voorkom asof verskillende vorme van medikasie, tesame met terapie, sekere gedragsprobleme kan 

beheer of verminder. Hierdie bevindinge het 'n belangrike implikasie, veral ten opsigte van die 

voorkoming van gewelddadige gedrag (Naude 1988:16). 
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W aar daar vroeer meer op psigiese- en sosiale behandelingstegnieke gekonsentreer is om gedrags

pro bleme te behandel, word daar nou meer gebruik gemaak van die biopsigososiale uitgangspunt 

(Naude 1988:16). 

2.2.8 Nadele 

Die model is baie duur en nie altyd akkuraat nie. Die ondersoek- en metingstegnieke wat gebruik 

word is baie gespesialiseerd en dit opsigselfbemoeilik algemene toepassing. Ingryping kan ook eers 

plaasvind nadat misdadige gedrag reeds plaasgevind het (Naude 1988: 17). 

Biologiese faktore verklaar nie die oorhoofse meerderheid van kriminaliteit nie, slegs sommige 

gewelddadige <lade van aggressie. Dit verduidelik ook nie waarom 'n persoon, wat 'n biologiese 

geneigdheid tot geweld het, horn wend tot straatmisdaad, en nie 'n aktiwiteit soos rugby, wat fisieke 

krag vereis nie (Barkan 1997:135-136). 

Biologiese verduidelikings bevat verskeie metodologiese probleme deurdat onvoldoende kontrole

en misdadigersgroepe gebruik is, wat nie verteenwoordigend van die populasie is nie. 'n Korrelasie 

tussen biologiese faktore en oortredings kan op verskeie maniere geinterpreteer word. Al hierdie feite 

maak dit moeilik om enige vasgestelde afleidings rakende biologiese navorsing te maak (Barkan 

1997:136-137). 

Verduidelikings van biologiese faktore slaag nie daarin om die verskille tussen groepmaatstawwe te 

verklaar nie. Hulle kan egter verduidelik waarom sekere individue misdaad pleeg, maar slaag nie 

heeltemal daarin om die verskillende misdaadsyfers tussen groepe mense en/of plekke of die 

verandering in misdaadsyfers te verklaar nie (Barkan 1997:138). 

Ons moet ook kyk na die sosiale implikasie van hierdie model. Om misdaad te verminder impliseer 

dit dat die biologiese defekte wat misdaad veroorsaak verander moet word. Dit is egter moeilik om 

die fisiologie van die mens te verander. Dit beteken egter dat, as jy nie die fisiologie van die mens 

kan verander nie jy ook nie misdaad kan verander nie (Barkan 1997:138). 

Eysink en Gudjonsson (Barkan 1997:138) wys daarop dat sommige navorsers die interaksie tussen 

biologiese kenmerke en omgewingsinvloede beklemtoon. Biologiese faktore kan bepaal dat sekere 
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mense meer geneig is om misdaad te pleeg, maar die omvang van die fak:tore word deur die 

omgewingsfak:tore beinvloed (Barkan 1997:138). 

Gould, Levins en Shipman (Barkan 1997:138) beskou dit as problematies dat die biologiese 

verduidelikings die potensiaal het om regverdiging te verskaf vir die pleeg van grusame dade teen 

persone wat as biologies minderwaardig beskou word. 'n V oorbeeld hiervan is die miljoene Jode en 

ander persone wat deur die Nazi's uitgewis is omdat hulle as minderwaardig teenoor die Ariese ras 

beskou is (Barkan 1997:138). 

2.3 Sosiologiese misdaadvoorkomingsmodel 

2.3.1 Samelewingstruktuur 

Volgens Naude (1988:19) konsentreer die sosiologiese behandelingsmodel op die sosiale of 

maatskaplike omgewing van oortreders en potensiele oortreders. Die oorsake vir misdadige gedrag 

word gesoek in die sosiale omgewing en sosiale verhoudings (Kratcoski & Kratcoski 1990:64). 

Emile Durkheim word beskou as 'n baanbreker en die "vader" van Franse Sosiologie. Hy het beweer 

dat misdadigheid gegrond en aangedryf word deur die struktuur van die samelewing. Durkheim is 

wereldbekend vir sy teoriee oor anomie, selfinoord, misdaad en sosiale struktuur (Vito & Holmes 

1994:161). Durkheim het in byna al sy werke twee verbandhoudende meganismes beklemtoon, 

naamlik: sosialisering en sosiale bande. Hierdie meganismes maak dit vir die samelewing moontlik 

om individuele impulse te beperk en chaos te voorkom. Deur sosialisering leer ons sosiale nonne aan 

en word goeie lede van die samelewing en nie selfsugtige individue nie (Barkan 1997: 155). Durkheim 

(Vito & Holmes 1994:161) het onderskei tussen twee tipes misdadigers, naamlik: die altruistiese 

misdadiger en die algemene misdadiger. Die altruistiese ( onbaatsugtige) misdadiger is teen sorn.mige 

reels in die samelewing en wil dit verander. Hy word dus gemotiveer deur 'n pligsbesef om die 

samelewing te wil verander. Die gewone misdadiger is bloot 'n persoon wat geen sosiale gewete het 

nie en enige iets sal doen om sy belange te bevorder (Vito & Holmes 1994:161). 

Farr en Moscovici, Goode en Reid (Vito & Holmes 1994: 162) noem dat Durkheim die idee 

ondersteun het dat misdaad as nonnaal en funksioneel in die samelewing beskou moet word. 

Misdaad is 'n noodsaakliheid wat volgens Durkheim (Waters & Crook 1993:148-149) die volgende 
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sosiale bydraes lewer: 

Suiwering van norme 

Misdaad laat toe <lat daar grense opgestel word tussen gedrag wat normaal en aanvaarbaar is en 

gedrag wat die norme verbreek. 

Handhawing van norme 

Normale persone word toegelaat om hulle normaliteit uit te voer in ritualistiese, sosiaal beheerde 

oefeninge. 

Aanpassing van norme 

Misdaad veroorsaak <lat norme wat deffektief is, aangepas word. 

Uitlaatklep 

Die beperking wat die navolging van reels en regulasies op die gedrag van persone plaas, veroorsaak 

druk en spanning. Hierdie druk en spanning word deur die pleeg van misdaad ontlaai. 

Norme reguleer sosiale gedrag deur die spesifisering van toepaslike wyses waarop individuele 

doelwitte bereik kan word. Om materiele sukses te verkry moet 'n persoon net hard werk. Daar kan 

egter sekere sosiale toestande, soos 'n ekonomiese insinking, ontstaan, wat die karakter van die 

norme verander. Norme kan tydens hierdie veranderde sosiale omstandighede faal om spesifieke 

gedrag voor te skryf (Waters & Crook 1993: 149). Durkheim (Waters & Crook 1993: 150) omskryf 

hierdie toestand as normloosheid (anomie). Anomie kan misdaad veroorsaak, omdat die individu 

nie weet hoe om op te tree nie. Durkheim (Waters & Crook 1993:150) beskou anomie egter as 'n 

afwykende of abnormale toestand wat herstel kan word deur die herspesifisering van die bestaande 

norme. 

Merton (Vito & Holmes 1994:162) het Durkheim se anomie teorie geneem, aangepas en sosiale 

aanpassing tot die anomie teorie saamgestel. Merton (Waters & Crook 1993:150) interpreteer 
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anomie as die skeiding tussen doelwitte en die moontlikheid om dit te behaa.1: die doelwit om 

materiele sukses te behaa.1 en die sosiale moontlikheid wat bestaan om dit te behaa.1. Die idee dat die 

moontlikheid bestaan dat almal in die samelewing die potensiaa.1 het om materiele sukses te behaa.1, 

word weerspreek deur die feit dat almal nie hierdie doelwit bereik nie (Waters & Crook 1993:150; 

Barkan 1997:167). Agnew (Vito & Holmes 1994:162) noem dat misdaad, volgens hierdie teorie, 

gepleeg word wanneer individue nie hulle doelwitte deur wettige kanale kan bereik nie. Individue 

raak dan gefrustreerd en kan aggressief teenoor antler optree ofhulle doelwitte deur onwettige kanale 

probeer bereik. Merton (Waters & Crook 1993:150; Barkan 1997:168; Martin et al. 1990:220-221) 

identifiseer vyf maniere waarop die individu sy gedrag kan aanpas om sy doelwitte te bereik: 

Konformering 

Persoon aanvaar die feit dat hy nie die doelwitte kan bereik nie. 

lnnovasie 

Inoveerder maak gebruik van alternatiewe metodes, soos dobbel of bedrog om die kultureel 

aanvaarde doelwitte te bereik. 

Ritualisme 

Hierdie persoon verwerp die doelwitte van die samelewing, eerder as die wyses waarop die doelwitte 

bereik word. 

Terugtrekking 

Die doelwitte sowel as die metodes ter doelwitbereiking word verwerp. Die persoon kan homself 

skuldig maak aan dwelmmisbruik of alkoholisme wat vorms van ontrekking is. 

Rebellie 

Rebellie stem ooreem met terugtrekking, met die verskil dat die individu nou nuwe doelwitte en 

wyses vir doelwitbereiking daar stel. 
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Barnard (Vito & Holmes 1994: 164) wys daarop dat hierdie teorie slegs die verhouding tussen sosiale 

omstandighede en misdaad aandui en nie die verhouding tussen frustrasie en misdaad nie. Dit 

verklaar ook nie hoe persone, wat van dieselfde sosiale omstandighed afkomstig is, verskil ten opsigte 

van hulle gevoelens van hulpeloosheid en normloosheid nie. Misdaad en alkoholisme word in hierdie 

teorie behandel, maar nie misdade wat plaasvind as gevolg van geestesiektes of sogenaamde immorele 

gedrag nie (Waters & Crooks 1993:151). Hirschi en Gottfredson (Vito & Holmes 1994:164) wys 

verder daarop dat die anomie teorie nie witboordjiemisdaad verklaar nie. 

2.3.2 Sosialisering 

Swale sosio-ekonomiese toestande, soos lae opvoedingspeil en beroepsopleiding, swalc behuising, 

oorbewoning, agterbuurttoestande, armoede, werkloosheid en 'n funksioneel ontoereikende 

gesinsopset waarin 'n persoon leef, word gesien as die falctore wat kan aanleiding gee tot gebrekkige 

sosialisasie, gebrekkige tussen-persoonsverhoudings en onvoldoende internalisering van 

gemeenskapsnorme en-waardes, wat weer kan hydra tot kriminele gedrag (Naude 1988:19). Daar 

word in Hirschi se sosiale band teorie beweer dat diegene wie se ban.de met hul ouers, skool en lede 

van hul eie portuurgroep en antler nie so sterk is nie, meer geneig is om aan misdadige alctiwiteite deel 

te neem as diegene wat sterker ban.de met bovermelde persone het (Vito & Holmes 1994: 189). Die 

model fokus dus op die situasie wat aanleiding gee tot misdaad en ondersoek falctore soos die sosiale 

omgewing en die sosiale verhoudings van die oortreder. 

Die behandeling wat hierdie model voorskryf is die verandering van die oortreder se sosiale toestand 

eerder as die verandering van sy individuele gedrag omdat die oortreder as slagoffer van sy negatiewe 

sosiale toestande gesien word. Misdadige gedrag behoort te verminder of voorkom te word wanneer 

hierdie negatiewe falctore uitgeskalcel word (Naude 1988:19). 

Edward Sutherland het in die twintiger en dertiger jare sy differensiele-assosiasie teorie ontwikkel 

(Gaylord & Galliher 1990:3-4). Hierdie teorie huldig die veronderstelling dat misdadige gedrag 

aangeleer word. Gedrag word dus deur middel van interalcsie met antler persone aangeleer, 

gewoonlik intieme persoonlike groepe (Gaylord & Galliher 1990:3-4; Waters & Crook 1993:151). 

Die teorie is sosiologies van aard omdat dit die klem op die sosiale oorsprong van misdadige gedrag 

plaas (Gaylord & Galliher 1990:3-4). 
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Sutherland (Gaylord & Galliher 1990:144-145) het in die vierde uitgawe van sy boek, "Principles of 

Criminology", die hersiende teorie as volg uiteengesit: 

+ Misdadige gedrag word aangeleer. 

+ Misdadige gedrag word aangeleer tydens die interaksie me~ ander persone gedurende die 

proses van kommunikasie. 

+ Die grondbeginsel van die aanleer van misdadige gedrag is dat dit plaasvind binne intieme 

persoonlike groepe. 

+ W anneer misdadige gedrag aangeleer word, sluit dit die volgende in: 

(a) die tegniek vir die pleeg van die misdaad, wat baie kompleks of simplisties van aard kan 

wees, 

(b) die spesifieke rigting van die motiewe, dryfvere, rasionalisasie en houdings. 

+ Die spesifieke rigting van motiewe en dryfvere word geleer van die definisies/definieering van 

wettige kodes as gunstig of ongunstig. 

+ 'n Persoon openbaar afwykende gedrag as gevolg van 'n oormaat van definisies wat die 

verbreking van die wet in 'n gunstige lig stel, teenoor 'n minderheid van definisies wat 

ongunstig staan teenoor die verbreking van die wet. 

+ Differensiele assosiasie kan verskil wat frekwensie, prioriteit, duur en intensiteit betref. 

+ Die proses, waar die misdadiger met ander misdadigers assosieer en so verdere misdadige 

gedrag aanleer, sluit dieselfde meganismes in wat gebruik word tydens ander leerprosesse en 

die aanleer van anti-misdadige patrone. 

+ Alhoewel misdadige gedrag 'n uitdrukking is van algemene behoeftes en waardes, word dit 

(misdadige gedrag) nie verduidelik deur middel van hierdie behoeftes en waardes nie omdat 

nie-misdadige gedrag 'n uitdrukking van dieselfde behoeftes en waardes is. 

Oortreders kan ook die motiewe en tegnieke vir oortredings teen die reg aanleer deur verskeie bronne 

soos byvoorbeeld: die gemeenskap, die portuurgroep, die algemene kultuur, multi-media, sport, 

pomografie en korrektiewe instellings (Conklin 1995:246). 

Deur misdaad met sosialisering en lering te verbind, benadruk Sutherland die sosiale aard van 

misdaad. Hy verduidelik, deur middel van differensiele assosiasie, waarom persone, wat in dieselfde 

strukturele omstandighede is, verskillende afwykende gedragspatrone openbaar (Barkan 1997:189). 

Sutherland (Gaylord & Galliher 1990: 152-153) het ook in sy boek "White Collar Crime", wat in 1949 
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gepubliseer is, witboordjiemisdaad aan die hand van hierdie teorie verklaar. Hy beklemtoon dat <lit 

nie net arm persone is wat misdaad pleeg nie maar ook ryk persone is en hy wys ook hoe hulle <lit 

doen (Barkan 1997:189). 

Conklin (1995:257) wys daarop <lat alhoewel hierdie teorie die leerproses waardeur persone 

misdadigers word bestudeer, <lit nie verduidelik waarom persone die spesifieke assosiasies, wat hulle 

maak, maak nie. Hierdie teorie kan eerder gebruik word om te verduidelik waarom persone 

aanvanklik betrokk:e raak by misdaad, as waarom persone 'n loopbaan maak van misdaad (Conklin 

1995:257). In die sestigerjare probeer Cloward en Ohlin om Merton se anomieteorie uit te brei om 

te verduidelik waarom sekere persone, wat met anomie gekonfronteer word, sekere van die logiese 

aanpassings kies. Hulle maak ook gebruik van Shaw en Mckay se navorsing oor sosiale disorgani

sasie om hul bewerings te staaf <lat daar ook differensiele toegang tot onwettige metodes of onwettige 

geleentheidstrukture bestaan. Cloward en Ohlin het hulle teorie op die aktiwiteite van arm stedelike 

mans in misdadige bendes gebaseer (Barkan 1997: 179). 

Die differensiele geleentheidsteorie van Cloward en Ohlin het gedurende die sestiger jare die 

formulering van misdaadbeleid en -programme beihvloed. Die "Delinquency Prevention and Control 

Act" van 1961 en President Johnson se "War on Poverty" het gepoog om die opvoedkundige en 

ekonomiese geleenthede van die laer klasse te verbeter. Verdere sosiaalstruktuurteoriee, wat die 

ontwikk:eling van hierdie programme beYnvloed het, is Durkheim, Merton, Cloward en Ohlin, en 

Matza (Vito & Holmes 1994:167-168,171). Gemeenskapsprogramme wat gerig is op die 

verandering van sosiale toestande word dan ingespan om die negatiewe sosialisering te verminder 

(Naude 1988:19). 

2.3.3 Voordele 

Die gebruik van gemeenskapsprogramme ter voorkoming van misdaad het waarde, maar dan moet 

sulke programme egter 'n bepaalde doelwit he, deeglik beplan word in samewerking met die 

gemeenskap en deurlopend geevalueer word met behulp van wetenskaplike navorsingsmetodes 

(Naude 1988:21). 
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2.3.4 Nadele 

Merton se anomieteorie 

Die afwykende gedrag wat deur die middelklas geopenbaar word en ernstige witboordjie misdade 

word nie verklaar nie, omdat Merton poog om misdade met behulp van arm persone te verklaar. 

Geweldsmisdade soos moord, aanranding en verkragting pas ook nie in by Merton se logiese 

aanpassings nie. Siende dat die sterkte van 'n teorie daarin le dat dit 'n groot hoeveelheid misdade 

kan verduidelik, is die onvermoe van die teorie om geweldsmisdade en nie-ekonomiese misdade te 

verklaar 'n ernstige tekort. Merton kon ook nie verklaar waarom persone een tipe aanpassing bokant 

'n ander een verkies nie (Barkan 1997:169). 

Diff erensiele assosiasieteorie 

Daar is nie duidelikheid in die teorie of die persoon eers met 'n afwykende portuurgroep geassosieer 

het en toe afwykende gedrag begin openbaar het nie en of hy van wee sy eie misdadige neigings besluit 

het om met 'n afwykende portuurgroep te assosieer nie (Barkan 1997:191). 

Sutherland se implisering dat misdaad deur groepe of onder die invloed van 'n groep gedoen word 

pas in by baie misdade, veral jeugoortredings soos winkeldiefstal, vandalisme en dwelmmisbruik. Van 

die misdaadpatrone val egter nie in hierdie kategorie nie. Misdade soos moord, wat deur 'n 

alleenloper gepleeg word, pas nie in nie, omdat die individu nie sy gedrag aangeleer het deur die 

houdings en tegnieke van naby vriende nie (Barkan 1997:191). 

Sutherland (Barkan 1997: 191) se studies het meer gefokus op manlike afwykende gedrag en het nie 

in ag geneem dat vrouens se gedrag kan verskil nie. Resente getuienis dui wel daarop dat daar 'n 

verskil is tussen die misdadige gedrag van mans en vrouens, en dit wil voorkom of portuurgroep

verhoudings 'n sterker bepaler vir afwykende gedrag onder seuns as meisies is (Barkan 1997:192). 

Alhoewel die differensiele assosiasieteorie sy tekortkominge het, verskaf dit steeds noodsaaklike 

verduidelikings van baie vorme van afwykings en volwasse misdaad (Barkan 1997:192). 
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Naude (1988: 19) wys daarop dat toenemende ekonomiese welvaart in die Westerse samelewing nie 

gepaard gaan met 'n afname in misdaad nie. Jeffery (Naude 1988:21) se dat die verbetering van 

lewenskwaliteit nie noodwendig misdaadvoorkoming sal bevorder nie. 

2.4 Psigiese misdaadvoorkomingsmodel 

2.4.1 Persoonlike wanaanpassing 

Naude (1988: 17-18) verduidelik dat hierdie model na aanleiding van die mediese model ontstaan het. 

In die mediese model word afwykende gedrag gesien as 'n produk van iets wat binne die individu 

gesetel is, soos byvoorbeeld persoonlike disorganisasie of'n wanaangepaste persoonlikheid (Clinnard 

& Meier 1989:42). Die klem is daarom geplaas op die behandeling van die oortreder wat as "siek" 

beskou word. Gedrag wat wette oortree kan daarom deur verskillende behandelings "beheer" word. 

Soos in die geval van biologiese siektes, begin die behandeling van die oortreder eers lli!:dfil die 

probleemgedrag begin het en die behandeling geskied, volgens hierdie model, ook in isolasie. Die 

gedagte is dat die oorsaak van die probleemgedrag "binne-in" die persoon is (soos die kieme wat 

'n siekte veroorsaak). Die "behandeling" begin deur 'n lewensgeskiedenis van die oortreder saam te 

stel ten einde vas te stel waar die "bron" van die oortreding ("siekte") is (Naude 1988:17-18). 

Sigmund Freud word beskou as die grondlegger van psigoanalise (Barkan 1997: 13 9; Martin et al. 

1990:71). Alhoewel Freud volgens Feldman, Friedlander en Halleck (Barkan 1997:139) meer 

gefokus het op geestesversteurings as op misdaad, het sy werk as basis gedien vir antler in die verdere 

studie van misdaad. Sigmund Freud se teorie is deur persone soos Anna Freud, Heinz Hartman en 

Eric Erikson nagevolg en na sy dood deur hulle uitgebrei (Kratcoski et al. 1990:40). Baie van die 

persoonlikheidteoriee ( oor die ontwikkeling van persoonlikheid) wat toegepas word op jeugmisdaad 

is ook gebaseer op die psigoanalitiese teoriee van Sigmund Freud (Kratcoski et al. 1990:39). 
-....______.~.~~~~~~~~~ 

Freud (Conklin 1995:153; Hinkle & Hinkle 1954:52) het drie aspekte van die persoonlikheid 

voorgestel: Die (1) id wat saamgestel is uit instinktiewe dryfvere wat onmiddellike bevrediging 

\ verlang - kenmerkend van ongesosialiseerde en onbeheerste individue. Die (2) superego is 'n sosiale 

l outoriteit of gewete - dit verteenwoordig die ouerlike gesag in die individu wat die voortdurende 

\ aanvaarding van kulturele nonne en waardes vereis. Die (3) ego is dan die middelaar wat die 

behoeftes van die id by die behoeftes van die superego probeer aanpas (Conklin 1985:153). Die 
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psigoanalitiese interpretasies van afwykende en misdadige gedrag sentreer, volgens Vold en 

Bernhard, rondom die steurings of verdeeldheid tussen die ego en superego en/of 'n gebrek aan 
-- - ---~- - -- --- - -- - - ---·~-· ---~---- --------· 

beheer deur die id (Martin et al. 1990:80). 

Vetter en Silverman (1986:384-385) wys daarop dat Freud geen direkte kontak met misdadigers in 

sy leeftyd gehad het nie. Sy psigoanalitiese teorie is nie deur horn ontwikkel as 'n kriminologiese 

teorie nie, maar eerder as 'n verklaring van alle gedrag. Spesifieke toepassing van die psigoanalitiese 

teorie is deur Freud se opvolgers ofNieu-Freudiane gedoen (Vetter & Silverman 1986:385). Martin 

et al. (1990:82) het na Freud se sienswyses oor die kriminele regstelsel gaan kyk en in die besonder 

sy waarnemings oor straf as respons op misdaad. Freud was van mening dat as oortredings nie 

"gewreek" is deur die ander groeplede nie, dit in hulle bewussyn sou manifesteer dat hulle op 

dieselfde wyse wil oortree. As een persoon daarin slaag om 'n onderdrukte begeerte te bevredig, dan 

sal hierdie begeerte onvermydelik ook in ander aangesteek word. Om versoekings te onderdruk is 

dit nodig om te sorg dat oortreders nie die vrugte van hulle waagstuk pluk nie (Martin et al. 

1990:82). 

Die psigoanalitiese benadering beskou persone as antisosiaal, as gevolg van hulle natuur (Conklin 

1985:153). Volgens Aichhom (Conklin 1995:153) moet 'n nuwe baba ook dan gesosialiseer word 

om~ 'n misdadiger te word nie. Aichhom was oortuig daarvan dat misdadige gedrag die resultaat 

is van vroee psigiese trauma ofbesering en onderdrukte ondervindings tydens die kinderjare. Beide 
--~~-~-·~~--·--·---~-- -------- -- -·--- ---~ 

Freud en Aichhom het klem geplaas op die wyse waarop 'n kind grootgemaak word (Martin et al. 

1990:80-81 ). Die psigoanalitiese teorie plaas dus klem op die vroee kinderjare en definieer 

verskillende stadiums van psigologiese ontwikkeling, wat ooreenstem met die kind se bemeestering 
. - --~-~~----4•---- > ' --- -- q 

van sekere liggaamsfunksies (Kratcoski et al. 1990:39). 
------~----

Clinard en Meier (1989:42) wys daarop dat ervarings tydens die kinderjare, soos emosionele konflik, 

'n groot ( alhoewel nie eksklusiewe nie) rol in die bepaling van die persoonlikheidstruktuur, asook die 

latere patrone van optrede, speel. Dit is dus belangrik om te gaan kyk na die ervarings wat persone 

tydens hulle kinderjare beleef het omdat dit die latere gedrag positief of negatief kan beinvloed. 

2.4.2 Morele ontwikkeling 

Sielkundiges het vanaf die tyd wat Jean Piaget navorsing gedoen het belangstelling in die geestelike 
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en morele ontwikkeling van kinders getoon. Die sielkundige, Lawrence Kohlberg, het in Piaget se 

voetspore gevolg en 'n teorie ontwikkel oor morele ontwikkeling. Dit behels die ontwikkeling van 

die vermoe om te onderskei tussen reg en verkeerd en om te bepaal wat die eties korrekte optrede 

in komplekse omstandighede is. Individue beweeg deur verskillende morele fases vanaf hul kinderjare 

tot jong volwassenheid waarin hulle hul vermoe om moreel te redeneer, ontwikkel. Al die fases van 

morele ontwikkeling word, volgens Kohlberg, nie deur alle persone bereik nie. Sommige van hierdie 

persone het nie 'n effektiewe gewete ontwikkel nie en sal skadelike gedrag openbaar solank as wat 

hulle voel dat hulle nie gestraf sal word nie. Kohlberg beskou dus onvoltooide morele ontwikkeling 

as 'n groot rede tot misdadige en antisosiale gedrag (Barkan 1997:141-142). 

Kratcoski en Kratcoski (1990:39) noem dat daar 'n hele aantal bestaande psigologiese teoriee oor 

morele ontwikkeling is, maar hulle het wel 'n paar gemeenskaplike aannames. Eerstens beskou hulle 

misdadige gedrag as 'n versteuring of trauma wat in die jeugdige se ontwikkeling plaasgevind het. 

Tweedens begin hierdie psigologiese steurnisse nie later as die vroee kinderjare nie en duur voort 

tydens die volwassewordingsproses. Derdens is misdadigheid 'n probleem wat in die persoon self 

gesetel is en die persoon ontvang dan direkte behandeling vir sy probleem. Die persoon se omgewing 

word nie verander nie. 

2.4.3 Skuldgevoelens 

Sommige psigoanaliste beweer dat sekere persone misdaad pleeg as gevolg van skuldgevoelens wat 

tydens die kinderjare ontwikkel is. Misdaad word dan 'n wyse waarop hulle die straf ontvang wat 

hulle voel hulle verdien vir die verbode begeertes wat hulle het. Op hierdie wyse vind boetedoening 

van die verbode begeertes plaas (Conklin 1995:153; Martin et al. 1990:78). Conklin (1995:153) se 

dat, alhoewel daar van die oortreders is wat onverskillig oortree en maklik gearresteer word, die 

oorgrote meerderheid misdadigers arrestasie wil vermy. Diegene wat dus onverskillig voorkom is 

eerder onbekwaam of verstrooid as wat hulle besig is om boetedoening te doen vir verbode begeertes. 

Navorsers het egter nie 'n enkele misdadige persoonlikheidstipe gevind nie, maar hulle probeer steeds 

om 'n groepering van sulke eienskappe te identifiseer. Dit is meer waarskynlik dat daar verskillende 

soorte oortreders met verskillende soorte persoonlikhede bestaan (Conklin 1995:161). 
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Die psigoanalitiese benadering sien misdaad as die gevolg van onvoldoende sosialisering. 'n Individu 

kan egter ook misdadig word wanneer hy konformeer met die eise van 'n groep wie se norme in stryd 

is met die wet. Daar is ook nie 'n noue verband tussen neuroses en misdadige gedrag gevind nie, 

alhoewel sommige psigoses, soos skisofrenie, moontlik verbind kan word met geweldsmisdade 

(Conklin 1995:161). 

Psigologiese perspektiewe op die veroorsaking van misdaad word deur die regstelsel gebruik om te 

bepaal of 'n persoon krimineel verantwoordelik is of nie. Verskeie reels, wat vaag omskryf is, word 

gebruik om te bepaal of'n beskuldigde onskuldig is as gevolg van kranksinnigheid. Kwytskelding as 

gevolg van kranksinnigheid is baie raar, en het dus gevolglik min of geen invloed op misdaadsyfers 

nie (Conklin 1995:161-162). 

Die volgende terapeutiese programme en toetse kan aangewend word om die oortreder te behandel 

naamlik: sielkundige toetse, psigoterapie, sosiale gevallewerk, realiteitsterapie, gedragsterapie, 

transaksionele analise, krisis intervensie en milieu terapie (Naude 1988:17-18). 

2.4.4 Kenmerke 

Redl en Toch (Martin et al. 1990:82) het vyf basiese psigoanalitiese interpretasies van misdaad 

geidentifiseer. 

+ Misdadige gedrag is 'n vorm van neurose (of wanaanpassing) wat in beginsel nie verskil van 

ander tipes nie. Dit is 'n poging om psigiese orde te herstel. 

+ Misdaad is die gevolg van kompulsiewe behoeftes aan straf om skuldgevoelens en spanning 

van die onderbewuste te verlig. 

+ Misdadige gedrag is die wyse waarop plaasvervangende gratifikasie vir behoeftes en begeertes 

verkry word wat nie in die gesin verkry is nie. 

+ Misdadige gedrag is die direkte gevolg van traumatiese, onderdrukte herinneringe wat inbreuk 

maak op die bewussyn. 

+ Misdadige gedrag verteenwoordig misplaaste vyandigheid. 
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2.4.5 Voordele 

Volgens Naude (1988: 18) is daar egter wel ook bepaalde oortreders wat by hierdie tipe van misdaad

voorkomingsmodelle baat vind. Die impak van sulke programme kan positief wees indien die persone 

wat daaraan onderwerp word meer oordeelkundig geselekteer word, sodat die klem op die spesifieke 

gedragsprobleme val wat die veroorsakende faktor( e) van die misdadige gedrag was. 

2.4.6 Nadele 

Psigologiese verduidelikings vir misdaad kan, soos in die geval van die biologiese model, nie die 

"relatiwiteit" van misdaad volledig verklaar nie. Hulle kan nie verduidelik waarom individue wat 

geneig is om plesier na te jaag of geweldmisdaad pleeg, nie eerder wettige wyses van optrede opsoek 

nie. Verduidelikings van die persoonlikheid verklaar dus nie waarom een tipe gedrag bokant 'n antler 

een verkies word nie (Barkan 1997:146). 

Die uitbreiding van die psigoanalitiese teorie in die nuut ontwikkelende dissipline van kriminologie 

het gelei tot die beklemtoning van wanaanpassing as 'n faktor van misdaad. Die psigologiese 

benadering suggereer dat beide die misdaad en misdadiger abnormaal is. Normale mense pleeg nie 

misdaad nie, slegs abnormale persone (Barkan 1997:148). Die gebruik van die wanaanpassings

benadering om misdadige gedrag te verduidelik is nie deur almal ewe goed aanvaar nie. Baie 

kriminoloe en sielkundiges wys op die feit dat baie persone wat as krimineel afwykend geetiketteer 

word nie noodwendig geestelik versteurd is nie (Martin et al. 1990: 84-85). Emile Durkheim (Barkan 

1997: 148) het misdaad en afwykende gedrag as normaal beskou, wat altyd in 'n gesonde samelewing 

sal plaasvind. Misdaad sal altyd in die samelewing voorkom omdat daar altyd diegene is wat die 

sosiale norme sal verbreek. 

Siende dat psigologiese verduidelikings van mening is dat individue probleme het wat hulle laat 

misdaad pleeg, is hulle aanbeveling dat misdaad verminder kan word deur die paar afwykende 

individue wat misdaad pleeg te genees (Barkan 1997:148). 

Die model vir die hantering van misdaadvoorkoming is baie gespesialiseerd en gevolglik baie duur. 

Dit word deur professionele persone soos kliniese sielkundiges, psigiaters en maatskaplike werkers 

gebruik. Hierbenewens is daar ook kritiek oor hoe suksesvol dit is; dit verander nie noodwendig 
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probleemgedrag nie. Een navorser, Brody, het tydens een ondersoek 65 verskillende sulke 

programme geevalueer en bevind dat die meeste daarvan nie juis effektief was in terme van misdaad

voorkoming nie. Nietemin behaal die modelle wel selektiewe sukses. Indien sukses wel behaal word, 

is die resultate meestal nie blywend nie. Indien die oortreders nog jonk is en hulle ouers ook betrek 

word, word daar wel beter resultate vekry met hierdie model van misdaadvoorkoming. Hierbenewens 

skakel die oortreders ook selde vrywilliglik by sulke tipe programme in (Naude 1988:18). Hierdie 

model konsentreer slegs op die individu self, en sluit nie die moontlike invloed van die omgewing op 

sy gedrag in nie. 

2.5 Wetlike sanksies en straf as misdaadvoorkomingsmodel 

2.5.1 Vrees vir straf 

Naude (1988:25) wys daarop dat die beginsel van wetlike sanksies en vrees vir straf sedert die 

ontstaan van die Klassieke skool as 'n belangrike metode beskou is om die gemeenskap en die 

oortreder van misdaad te weerhou. 

Cesarea de Beccaria van Italie en Jeremy Bentham van Engeland word as leiers van die Klassieke 

skool geeien (Vold 1979:18-20; Pelfrey 1980:2-5; Kratcoski et al. 1990:25). Beccaria (Pepinsky 

1980:4) het van die veronderstelling uitgegaan dat enige persoon die vermoe het om sekere misdade 

te pleeg. Persone pleeg misdaad omdat hulle meer kan wen as dit wat hulle gaan verloor in die 

proses, aldus Beccaria. Beccaria (Pepinsky 1980:4-5) het geglo dat as die wetlike bedreiging van 

straf een persoon afskrik, dit die meeste antler persone ook van misdaad sal weerhou. " Die algemene 

uitgangspunt is dat die meerderheid individue hulle gedrag rig na deeglike en rasionele oorweging 

(vrye wilsbesluit) van die koste (risiko) en die voordele (beloning) wat dit sal bring" (Naude 

1988 :21 ). Sutherland en Cressey (Kratcoski et al. 1990:25) noem dat Beccaria kinders jonger as 

sewe en kranksinniges uitgesluit het van straf omdat hulle nie 'n rasionele besluit van pyn of plesier 

kon neem nie. Die rasionaal vir straf in die weerhoudingsmodel is om toekomstige gedrag te 

bemvloed eerder as om oortreders pyn te verskaf, omdat hulle dit verdien as gevolg van hulle vorige 

aksies. Laasgenoemde is die vergelding ofverdiende loon rasionaal van straf (Conklin 1995:439). 

Bartol en Bartol (1986:286) dui aan dat dit oor die algemeen aanvaar word dat die dreigement vir 

straf en/of die straf self 'n persoon daarvan sal weerhou om onwettig op te tree. In die ~ plek 
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moet die moontlikheid dat jy gestraf gaan word vir 'n spesifieke optrede jou daarvan weerhou om 

hierdie spesifieke gedrag te openbaar. Tweedens sal die werklike straf wat jy ontvang het vir 'n 

verkeerde optrede jou weerhou van verdere verkeerde optredes. Strawwe vir die onderskeie misdade 

moet dus streng genoeg wees om die potensiele misdadiger afte skrik (Kratcoski et al. 1990:25). 

Beccaria (1819;1953:17-19; 1764;1986:75) het gese dat die voorkoming van misdaad van groter 

belang is as die strafoplegging van 'n misdaad wat reeds gepleeg is; straf is slegs wenslik wanneer dit 

verdere misdaad kan voorkom. 

2.5.2 Weerhouding 

Bartol en Bartol (1986:285) en Conklin (1995:441) onderskei tussen individuele en algemene 

weerhouding. Individuele weerhouding is wanneer 'n bepaalde individu gestraf word vir sy 

oortreding, en hy homself van verdere oortredings weerhou. Algemene weerhouding is wanneer 

lede van die gemeenskap die straf, wat 'n bepaalde individu ontvang, waarneem, en dit opsigself 

weerhou hulle van misdadige gedrag. Volgens Conklin (Naude 1988:25) suggereer die weerhou

dingsbenadering dat gedrag bepaal word deur die gevolge daarvan. Voomemende oortreders sal dus 

van misdaad afgeskrik word wanneer hulle verseker weet dat hulle erg gestraf gaan word as hulle 

gevang word. Die wete dat sekere tipes straf vir sekere misdade vasgestel is, het ook 'n groter 

invloed op die verlaging van misdaadsyfers as wanneer die moontlike maksimum straf vir 'n sekere 

misdaad verhoog word (Conklin 1995:449). 

Die stigters van die Klassieke skool; Beccaria en Bentham, het tronkstraf as misdaadvoorkomings

maatreel beskou. Volgens Reid (Kratcoski et al. 1990:25) het Bentham dit aanbeveel dat 

gevangenes gedurende die uitdiening van hulle tronkstraf besig gehou word, vaardighede aangeleer 

word en volgens hulle oortredings geklassifiseer word. 

2.5.3 Kenmerke 

Bartollas en Dinitz (1989:95-98) sit Beccaria se teorie as volg uiteen: 

Die reg om straf op te le. 

Beccaria het geglo dat mense rasionele wesens is wat vry is om hulle eie optrede te kies, en 
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verantwoordelik gehou kan word vir hulle gedrag. 

Die nut van straf 

Die doel van straf is om persone daarvan te weerhou om misdaad te pleeg en nie om sosiale wraak 

te neem nie. 

Eff ektiwiteit van straf 

Blomberg (Bartollas &Dinitz 1989:96) wys daarop dat Beccaria geskryfhet dat strafoplegging so 

sekuur en gou as moontlik moes plaasvind in ooreenstemming met die sosiale skade wat deur misdaad 

aangerig is. 

Graad van straf 

Die graad van die straf moes proporsioneel wees tot die hoeveelheid sosiale skade wat die 

samelewing berokken is. 

Toepassing van straf 

Strafreg moes maklik toepasbaar wees. Beccaria het meer vertroue in die vermoe van wetgewing 

gehad as in 'n regter se vermoe om die wet toe te pas. 

Beccaria (Reid 1988:84) het dus daartoe bygedra dat die regstelsel meer onpartydig word, alhoewel 

sy (Beccaria se) ideale nooit ten volle geYmplementeer is nie. 

2.5.4 Voordele 

Bartol en Bartol (Naude 1988:26) se dat, die vrees vir strafwat in die individu gesetel is as gevolg 

van die sosialiseringsproses en morele ontwikkeling, is waarskynlik sterker as die algemene 

weerhoudingseffek van wetlike sanksies en straf. Hierdie feit word ondersteun deurdat hulle (Bartol 

en Bartol) aanvaar 'n groot deel van die gemeenskap sal nie misdaad pleeg nie omdat gesins- en 

sosiale verwerping, asook persoonlike atkeuring, as sterk weerhoudend faktore dien. Die polisie se 
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teenwoordigheid is nie 'n voorvereiste nie. 

Wetlike sanksies en straf wat voortbou op of aansluit by die vrees vir straf, wat reeds in die individu 

gestel is, kan die algemene weerhoudingseffek vir misdaad verhoog. 

Tullock (McCormick 1973 :21) se dat, alhoewel die meeste potensiele oortreders net rofweg 'n idee 

het van die straf, voortdurende studies daarop wys dat die moontlikheid dat 'n misdaad gepleeg gaan 

word verminder word deur die frekwensie of die felheid van straf te verhoog. 

2.5.5 N adele 

Naude (1988:27) wys daarop dat die weerhoudingseffek van wetlike sanksies en straf deur 'n 

verskeidenheid faktore bernvloed word. Terwyl sommige individue deurwetlike sanksies en strafvan 

misdaad weerhou word het dit weer geen invloed op ander nie. 

Sekere vorme van misdadige gedrag word nie maklik deur wetlike sanksies en straf voorkom nie. 

Nie alle oortreders neem die risiko' s en voordele van 'n daad so rasioneel in ag soos beskryf in die 

weerhoudingsmodel nie (Conklin 1995:439). Bartol en Bartol (1986:288) verwys na gewelds

misdade, veral moord, wat onder hoogs emosionele toestande gepleeg word, sonder dat die 

langtermyn gevolge van die misdaad oorweeg word. Persone wat van risiko's hou sal ook nie maklik 

daarvan weerhou word om misdaad te pleeg nie (Naude 1988:27). 

Van Haag (Naude 1988:27) noem dat persone wat ekonomies swaar kry, met lae sosiale status, nie 

maklik deur die strafbeginsel daarvan weerhou gaan word om misdaad te pleeg nie, omdat hulle nie 

veel het om te verloor nie. Wetlike sanksies en strafhet in hierdie gevalle dus nie 'n weerhoudende 

effeknie. 

Dit is dan ook 'n vereiste dat die individu die gevolge van sy dade, met die straf wat daarop kan volg, 

in verband kan bring. Persone met 'n lae vlak van ontwikkeling kan nie hierdie verband insien nie en 

sal nie van misdaad weerhou word deur die wetlike sanksies en straf wat daar gestel word nie (Naude 

1988:27). 

Chambliss wys daarop dat professionele misdadigers minder suksesvol van misdaad weerhou word 
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deur wetlike sanksies en straf (Naude 1988:27). Die navorser is van mening dat die professionele 

misdadiger reeds bepaal het wat die risiko' s en die voordele van sy gedrag vir horn persoonlik inhou. 

Conklin (1995:439) se ook dan dat daar sommige oortreders is wat op 'n rasionele wyse die risiko's 

van 'n oortreding oorweeg en deur beplanning probeer om hierdie risiko's te verminder. Hulle 

oorweeg die moontlike voordele wat hulle uit die misdaad gaan kry en kies dan hulle teiken 

daarvolgens. 

Laastens noem Popenoe (1986: 199) <lat instellings wat ontwerp is om afwykende gedrag te korrigeer 

terselfdertyd ook afwykende gedrag aanleer. In gevangenisse word eerste oortreders blootgestel aan 

die houdings en maniere van die geharde misdadigers. In hierdie geval word verdere misdadige 

gedrag nie voorkom nie maar die oortreder kry "opleiding" sodat hy 'n volgende keer nie so maklik 

gevang sal word nie. Die oortreder word ook deel van die subkultuur van die gevangenis waar dit 

aanvaarbaar is om misdadige gedrag te openbaar. 

Hierdie model (die weerhoudingsmodel) is meer op misdaadvoorkoming ingestel as die voorafgaande 

modelle (naamlik; Biologiese, Sosiologiese en Psigologiese) deurdat daar gepoog word om deur die 

instelling van strawwe voomemende misdadigers af te skrik. 

2.6 Die meganiese en fisiese-milieumodel 

In Europa het Guerry en Qutelet tydens die negentiende eeu begin om die ruimtelike of geografiese 

verspreiding van misdaad te ondersoek (Naude 1988:11; Brantingham & Brantingham 1981:10). 

Hierdie studie is tydens die dertigerjare deur Shaw en McKay, in die VSA, uitgebrei deur die 

ontwikkeling van die konsentriese sone model. Die klem op die individu het begin skuif na die fisiese 

milieu waarin die misdaad plaasgevind het. Hierdie wyse van misdaadvoorkoming het min aanhang 

geniet totdat persone soos Jane Jacobs, Jeffery en Newman die aandag op die fisiese omgewing begin 

vestig het met hulle studies. 

Jane Jacobs het in die sestigerjare 'n bydrae gelewer deur haar boek "The Death and Life of Great 

American Cities" tot die veld van omgewingskriminologie (Poyner 1983: 1 ). Brantingham en 

Brantingham ( 1981: 18) is dan ook van mening <lat die veld grootliks ontwikkel is deur twee mans 

wat onafhanklik van mekaar by dieselfde universiteit werksaam was tydens die sestigerjare en vroee 

sewentigerjare. C.R. Jeffery het, in sy boek "Crime Prevention through Environmental Design" 
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(1971), die verandering van spesifieke kenmerke van stedelike ontwerp aanbeveel vir misdaad

voorkoming. Oscar Newman het weer, in "Defensible Space: Crime through Urban Design" (1972), 

'n aanpassing in spesifieke kenmerke van stedelike argitektuur voorgestel vir misdaadvoorkoming. 

Grobbelaar (1988:199) sedan ook dat Newman daarin geslaag het om 'n model (verdedigbare 

ruimte) op te stel wat as basis gebruik kan word vir omgewings- en argitektoniese beplanning. 

Verskeie strategiee wat op Newman se model gebaseer is, soos byvoorbeeld Moffat se sewe 

omgewingsbeplanningstrategiee, het dan ook die lig gesien. Newman het in sy verdedigbare ruimte 

model die meganiese en fisiese-milieu benadering gebruik as onderbou. Hy het dus ook van die 

standpunt uitgegaan dat misdaad voorkom kan word deur te fokus op die beveiliging van die fisiese 

omgewing eerder as die oortreder. 

2. 7 Slotbeskouing 

In hierdie hoofstuk: is gekyk na verskeie misdaadvoorkomingsmodelle en hoe hulle die oortreder as 

individu en die misdaadsituasie benader. Dit is gedoen om die geskikte misdaadvoorkomingsmodel 

vir 'n besigheidskompleks te vind. 

Daar is 'n noue verband tussen biofisiese-, psigiese en sosiale faktore (Naude 1988:15). Jeffery 

(1985:47) beveel ook aan dat die nuwe kriminologie moet bestaan uit biologie, psigologie en 

sosiologie. Aanvanklik is daar nie baie aandag gegee aan biofisiese faktore nie, want almal het 

gemeen dat dit deterministies (vooraf vasgele) is. Die psigiese gevolge van biologiese defekte is dus 

eers behandel, wat moontlik toegeskryfkan word aan die klem wat sedert die Tweede-Wereldoorlog 

op die verband tussen die psigiese faktore en misdadige gedrag geplaas is. Die psigiese probleme 

soos swak selfbeeld, spanning, gevoelens van minderwaardigheid, aggressie en depressie wat deur 

fisiese gebreke veroorsaak is, is eerder ondersoek en behandel (Naude 1988:15). 

Psigologie en Sosiologie hied saam 'n meer omvattende verduideliking vir misdaad as elkeen van 

hierdie dissiplines op hul eie. Sosiologie probeer verduidelik waarom sekere groepe en plekke meer 

misdaad het as antler, terwyl psigologie kan verduidelik waarom 'n paar persone met 'n bepaalde 

agtergrond emstige misdade pleeg waar antler dit nie doen nie (Barkan 1997:139). 

Die psigologiese misdaadvoorkomingsmodel fokus dus op die persoonlik wanaanpassing, 

oneffektiewe morele ontwikkeling en skuldgevoelens van die oortreder. Volgens hierdie model kan 
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misdaad verminder word deur die misdadiger se interne probleme te behandel en op te los. Daar

teenoor is die sosiologie misdaadvoorkomingsmodel gerig op die sosialisering en samelewing

struktuur van die oortreder. Misdadige gedrag kan dan voorkom word deur die negatiewe sosiale 

toestand van die misdadiger uit te skakel. 

Hierdie twee modelle is as ontoepaslik vir misdaadvoorkoming by besigheidskomplekse bevind 

omdat hulle fokuspunt nie ooreenstem met die doelwitte van 'n besigheidskompleks, naamlik die 

lewering van 'n <liens aan 'n klient se behoeftes ten einde 'n wins te toon, nie. 'n Besigheidskompleks 

is toeganklik vir alle persone afkomstig van uit enige laag van die samelewing solank hy die vervoer 

het om daar te kom en geld het om vir dienste wat gelewer is te betaal. Gevolglik kan daar tot 'n 

duisend persone, uit verskillende sosiale agtergronde en moontlik verskillende interne probleme, op 

'n dag gebruik maak van 'n besigheidskompleks. Dit is nie prakties om 'n lid van die publiek wat 

dalk net een maal per maand sy besigheid by die kompleks kom doen te identifiseer en te behandel 

vir 'n moontlike inteme probleem ofverkeerde sosialisering nie. 

Die biologiese misdaadvoorkomingsmodel, wat poog om die voorkoms van misdaad te verhoed of 

te verminder deur die identifisering van potensiele oortreders op grond van faktore soos biologiese 

afwykings, oorerflikheid, biochemiese abnormaliteite, hiperaktiwiteit en leerprobleme, is ook 

afgekeur. Dit sal oneties en diskriminerend wees om eers 'n lid van die publiek aan toetse te 

onderwerp, wat bepaal ofhy/sy tot misdadige gedrag geneig kan wees, voordat hy/sy 'n besigheid 

mag betree. Sulke toetse sal ook baie duur en tydrowend wees vir besighede om as misdaadvoor

komingsmaatreel te implementeer. 

Die wetlike sanksies- en strafmodel is meer op misdaadvoorkoming ingestel as die voorafgaande 

modelle (naamlik: Biologiese, Sosiologiese en Psigologiese modelle) omdat daar gepoog word om 

deur die instelling van strawwe voomemende misdadigers af te skrik. Alhoewel hierdie misdaad

voorkomingsmodel meer voorkomend ingestel is as die voorafgaande modelle is daarteen die gebruik 

van hierdie model besluit omdat die sukses van hierdie model afhang van die effektiwiteit van die 

kriminele regstelsel. Die navorser het egter 'n model benodig wat aan die rasionaal van die studie 

beantwoord, naamlik om lede van die publiek te leer om hulle self weerbaar te maak teen misdaad. 

Die verkose model moet dus die besigheidsektor voorsien van prakties maniere om hulle besighede 

en koperspubliek te beveilig teen misdaad. 
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Die Psigiese-, Biologiese- en Wetlike sanksies is strafmisdaadvoorkomingsmodelle wat die oortreder 

behandel nadat die misdaad gepleeg is en probeer dan deur "behandeling" verdere misdade te 

voorkom. Daarenteen is die uitgangspunt van die verdedigbare ruimte model dat misdaad in die 

eerste plek voorkom kan word deur die fisiese omgewing op verskillende wyses te beveilig. Hierdie 

model is verkies vir die studie omdat dit die meganiese en fisiese milieu benadering as onderbou het. 

Misdaad in 'n besigheidskompleks kan dus verminder of verhoed word voordat dit fisiese tot uiting 

kom. 

In Hoofstuk 3 sal die verdedigbare ruimte model beskryf word aan die hand van die agtergrond, 

uiteensetting, toepassing en die evaluering van die model. 

48 



HOOFSTUK3 

VERDEDIGBARE RUIMTE MODEL 

3.1 Inleiding 

In die Amerikaanse geskiedenis is omgewingsontwerp as 'n vorm van misdaadvoorkoming eers in 

die vroee sestigerjare erken en aangehang (O'Block 1981 :299). Oscar Newman is dan ook een van 

die baanbrekers op die gebied van misdaadvoorkomingsteoriee omdat hy 'n spesifieke model daar 

gestel het wat die omgewing gebruik om misdaad te voorkom. W aar antler teoriee konsentreer op 

die misdadiger en/of sy omgewing, fokus hierdie model slegs daarop om die potensiele teikens van 

misdadigers se weerbaarheid te verhoog. In die bree gesien ondersoek hierdie teorie die omgewing 

se invloed op menslike gedrag (Newman 1972:xiii). 

Die gebruik, <lat die mens sy omgewing manipuleer om misdaad te voorkom, is egter glad nie 'n 

nuutjie nie. Grotte, wat teen hoe kranse gebou is met slegs een ingang, is 'n goeie voorbeeld van die 

wyse waarop die vroee mens van fisiese hindernisse gebruik gemaak het om sy omgewing te beveilig. 

Soos die beskawing deur die eeue heen ontwikkel het, het die fisiese hindernisse wat gebruik word 

ook verbeter (O'Block 1981:299). 'n Voorbeeld is die elektroniese hekke en videokameras van 

vandag wat voorheen ondenkbaar was. 

In hierdie hoofstuk sal gekyk word na die oorsprong, uiteensetting sowel as die voor- en nadele van 

Oscar Newman se verdedigbare ruimte teorie. 

3.2 Geskiedenis en agtergrond 

Elke kultuur het gedurende die afgelope laaste duisend jaar kragtige tegnieke ontwikkel om die 

territoriale terrein van hulle woning te definieer. Die aard en die fu.nksie van hierdie meganismes het 

stadig ontwikkel, deur veranderings en aanpassings in die tydperk wat <lit gebruik is (Newman 

1972:6). Hierdie tradisionele metodes van bou het egter verlore geraak in die residensiele omgewings 

en stede van die een-en-twintigste eeu, bloot omdat die behoeftes heeltemal nuut en anders was as 

<lit wat voorheen die geval was. Van die begin vyftigerjare af is die tradisionele boustyle agterwee 
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gelaat omdat daar gepoog is om so vinnig en ekonomies as moontlik geboue te bou en groot 

hoeveelhede mense te huisves (Newman 1972:6-7). 

Oscar Newman (1972: 1) is van mening dat die sosiale meganismes wat eens gesorg het dat misdaad 

in bedwang gehou word en die aktiwiteite van die polisie gerig en bygestaan het, besig is om te 

verdwyn. Dit gebeur omdat die grootte en digtheid van die nuwe, ontwikkelende stedelike gebiede 

so toeneem. Die klein-dorpse omgewing, hetsy plaaslik of stedelik, wat elk sy eie morele kodes 

opgestel en toegepas het, het omtrent al heeltemal verdwyn. 

Daar is groot anonieme stede gebou om aan mense maksimum vryheid en veelvoudige keuses te hied. 

Die gevolg is dat heterogene groepe mense langs mekaar bly, wat die mens se vermoe om saam te 

stem oor aktiwiteite wat nodig is vir die handhawing van die sosiale raamwerk en ons oorlewing, 

afgebreek word (Newman 1972:1-2). 

Die gesamentlike optrede van persone, wat saam in 'n omgewing bly, is noodsaaklik, want inwoners 

kan mekaar help om te oorleef, al is daar nie 'n gesamentlike denkrigting soos in die geval van 'n 

homogene populasie nie. Enige polisiediens wat optree sonder die samewerking, rigtinggewing en 

beheer van die gemeenskap is besig om sy tyd te mors (Newman 1972:1-2; Pelfrey 1992:215). Daar 

moet metodes gevind word waarmee bure bymekaar gebring kan word, al is dit ook net met die doel 

om te oorleef in hulle kollektiewe milieu. Die fisiese ontwerp van die lewensruimte kan gebruik word 

om hierdie doel te bereik (Newman 1972:2). 

Oscar Newman (1972:8) stel verder ook die gebruik van gemiddelde of medium behuising as 

altematief voor, wat deur middel van sy fisiese ontwerp inwoners in staat stel om hulle lewemsruimte 

te beheer, en nie die omgewing se slagoffers te word nie. 

Professor Newman beklemtoon in sy werk hoe geboue so ontwerp kan word dat dit inwoners help 

om misdadige aktiwiteite waar te neem asook te beheer, en sodoende ook residensiele misdaad kan 

verminder. Klem word veral geplaas op die invloed wat die fisiese ontwerp op inwoners se gevoelens 

van territorialiteit het. Hierdie gevoelens gee weer aanleiding daartoe dat die inwoners selfhulle 

geboue, omringende gebiedens en strate effektief polisieer (Danziger l 972:ix). 
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3.3 Voorgangers van Newman se teorie 

Elizabeth Wood en Jane Jacobs het reeds in die vro~ sestigerjare al die behoefte aan die verandering 

van die omgewingsbeplanning gerdentifiseer. Dit is egter Oscar Newman se werk in die vroee 

sewentigerjare was wat mense bewus gemaak het van die verband tussen omgewingsontwerp en 

misdaad (O'Block 1981:300; Meyer & Qhobela 1998:3). 

Newman (1973:119) wys inderdaad self daarop dat sy herkenning van die betekenisvolheid van 

territorialiteit glad nie 'n nuwe beginsel was op die gebied van argitektuur en stedelike ontwerp nie. 

Oscar Newman (1972:xvi) voel dat dit belangrik is om aan voorlopers van die teorie, soos Elizabeth 

Wood, Jane Jacobs, Marc Fried, Walter Firey en Lee Rainwater, erkenning te gee, en hy beskou die 

bydraes van Elizabeth Wood en Jane Jacobs veral as baie belangrik. Elizabeth Wood, met haar 

Sosiale ontwerp teorie en Jane Jacobs met haar boek "Death and Life of Great American Cities" word 

deur Newman beskou as van die voorgangers wat die belangrikheid van territorialiteit besef, 

ondersoek en bespreek het (Newman 1973:119; Davidson 1981:82; Meyer & Qhobela 1998:12). 

Elizabeth Wood beklemtoon in haar Sosiale ontwerp teorie die noodsaaklikheid van fisiese ontwerp 

by die bereiking van sosiale doelwitte (O'Block 1981 :299; Meyer & Qhobela 1998:3). Sy het ook 

voorgestel dat publieke behuising intern en ekstem ontwerp moet word, met areas vir oefening, speel 

en ronddrentel. Hierdie areas sou privaat wees, maar nog steeds ruimte toelaat vir waameming deur 

inwoners (O'Block 1981 :299-300). 

'n Primere doelwit wat uit Elizabeth Wood se Sosiale ontwerp teorie voortgespruit het was die 

verbetering van sigbaarheid (Newman 1973:122). Speelplekke vir kinders en die sitplekke vir 

volwassenes moes binne die sig van die wooneenhede geplaas word. Nog 'n ontwerpdoelwit wat sy 

voorgestel het was die ontwikkeling van areas vir ontspanning en rekreasie. Mev Wood se konsep 

van sosiale beheer is gebaseer op die teenwoordigheid en natuurlike waameming van inwoners. 

Areas wat buite sig is, word beskou as areas wat buite beheer is. Sy het besef dat die moontlikhede 

vir spontane sosiale beheer deur nalatige ontwerp geelimineer kon word (Newman 1973:122). 

Alhoewel sy gefokus het op die skep van beter omgewings vir die laer inkomste groepe in Amerika, 

het sy nie gepoog om die groeiende misdaadkwessie in stedelike gebiede direk aan te spreek nie 

(Meyer & Qhobela 1998:13). 
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Jane Jacobs, 'n tydgenoot van Wood, was gemteresseerd daarin om die strate 'n veilige deel van die 

omgewing te maak (O'Block 1981:300; Jacobs 1970:221). Jacobs het voorgestel dat die stad in 

korter strate opgedeel moet word sodat <lit beter waargeneem kon word (Newman 1973:127). Sy 

het die noodsaaklikheid besefvan informele metodes, wat gebruik word om sosiale beheer met die 

hulp van diverse landgebruik toe te pas, en <lit na vore gebring (Meyer & Qhobela 1998:13). Jacobs 

(Davidson 1981:82) het dan ook die mening gehuldig dat die publiek, eerder as die polisie, die 

kritieke faktor in misdaadbeheer is. 

Meyer en Qhobela (1998:14) verwys ook na Schlomo Angel wat, deur sy publikasie van 

"Discouraging crime through city planning" in 1968, die eerste persoon was wat stadsontwerp 

deterministies benader het. Hy het ook die konsep van 'n "aandvierkant" voorgestel. Dit is 'n 

veeldoelige spasie wat bedags en snags benut word. Meyer en Qhobela (1998:14) se dat, alhoewel 

Schlomo Angel se benaderings in retrospeksie as simplisties beskou kan word, hy 'n groot bydrae tot 

omgewingsontwerp in sy tydvak gelewer het. O'Block (1981: 18) beskou Oscar Newman, C Ray 

Jeffery en Richard A Gardiner egter as die hoofteoretici wat misdaad aan die fisiese omgewing 

verbind het. Carter en Hill (1979:69) se dat Newman die eerste persoon was wat die wenke in 

verband met omgewingsontwerp opgeneem het en ook uitgebrei het op hulle implikasies van die 

voorkoms van misdaad. 

3.4 Uiteensetting van die teorie 

3.4.1 Ontstaan van die teorie 

Newman (1973:1) wys daarop dat die begrip weerbare ruimte sy oorsprong het in die lente van 1964 

by die Universiteit van Washington in St. Louis. 'n Groep, wat die studie oor ghettolewe in die 

publieke behuisingsprojek Pruitt-Igoe gedoen het, het begin vrae vra oor die moontlike effek wat die 

argitektuele omgewing op die algemene afuame in sosiale welsyn (sosiale ongesteldheid) van die 

gemeenskap en die oormatige aanwesigheid van misdaad en vandalisme gehad het. 

Hierdie groep het bestaan uit twee sosioloe: Lee Rainwater en Roger Walker; twee argitekte: Oscar 

Newman en Roger Montgomery en lede van die St. Louis Polisie Akademie. Hulle het 'n poging 

aangewend om die fisiese kenmerke te identifiseer of te isoleer wat, te midde van sosiale disintegrasie 

en vrees, 'n veilige woonarea skep (O'Block 1981:300; Newman 1973:1). Die planne van 
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gersoleerde, goed funksionerende groeperings van woonstelle binne-in die Pruit-Igoe kompleks is 

bestudeer om te bepaal watter fisiese bestanddele hulle werkbaar gemaak het. Die werkgroep het tot 

die slotsom gekom dat iets in die posisionering van die beperkte aantal eenhede die inwoners 

aangemoedig het om die gedeelde spasie buite hulle woonstelle te beskerm. Hierdie houding het gelei 

tot die onderhouding en beveiliging van die area (Newman 1973:1). 

Op enige ander plek in die Pruit-Igoe projek is die woonstelle of wooneenhede op so 'n manier 

geplaas dat die gange, wat voor die wooneenhede verbygaan, deur die inwoners en indringers beskou 

is as publieke areas en onder niemand se beheer nie. Privaatheid het begin aan die binnekant van die 

familie se deur van die woonstel - die ander ruimtes was bloot nie as verdedigbaar beskou nie 

(Newman 1973:1). 

In die vroee sewentigerjare het die "New York University Project for Security Design in Urban 

Residential Areas " die aard, patroon en ligging van die misdaad in die stedelike woongebiede regoor 

die hele land bestudeer. Hulle (lede van die New York Project) het tot die gevolgtrekking gekom dat 

die nuwe fisiese vorm van die stedelike omgewing 'n sterk medewerker in die misdadiger se 

viktimisasie van die samelewing vorm (Newman 1972:2). Die grootste konsentrasie van populasie 

in die metropolitaanse gebiede het 'n stedelike vorm geproduseer wat die inwoners onwillige 

slagoffers maak. Dit het Oscar Newman (1972:2) daartoe genoop om te gaan kyk na die 

ontwikkeling van die menslike habitat deur die eeue heen, sowel as die subtiele ontwerpe wat daarin 

opgesluit is. Argitektuele ontwerp kan, deur middel van fisiese uitleg, die gedeelde verlengings van 

die private terrein van 'n groep individue uitwys. 

3.4.2 'n Verdedigbare ruimte 

Om 'n groep in staat te stel om die normes van gedrag, en die aard van toelaatbare aktiwiteite, binne 

'n bepaalde plek te bepaal, is dit noodsaaklik om beheer uit te voer oor wat daar (in die plek) kan 

plaasvind, sonder dat dit bevraagteken kan word. Ontwerp kan beide die inwoner en die vreemdeling 

in staat stel om waar te neem dat 'n gebied onder die onbetwisbare beheer van 'n spesi:fieke groep 

is en dat hierdie groep enige aktiwiteite wat daar plaasvind voorskryf asook ~ die area mag gebruik. 

Hierdie aspekte kan so duidelik aan inwoners gestel word dat hulle selfvertroue kry en selfs verplig 

voel om die beweging van persone te bevraagteken. Hierdie tendens sal die voortgesette veiligheid 

van gedefinieerde areas verseker. Daar word by indringers so 'n sterk verwagting geskep dat hulle 
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teenwoordigheid bevraagteken sal word dat misdadigers daarvan weerhou sal word om selfs die 

betreding van 'n gebied te oorweeg (Newman 1972:2-3). 

Conklin (1995:377) beskryf ook dan verdedigbare ruimte as die onderverdeling en ontwerp van 

behuising wat inwoners toelaat om tussen vreemdelinge en bure te onderskei. Die ontwerp van 

behuising kan dus geleenthede vir die waarneming van 'n gebou en sy omliggende omgewing skep 

of verbeter deurdat inwoners se gevoel van territorialiteit en eiendomsreg na vore gebring word. 

Misdaad kan dus nou op 'n informele wyse verminder word. Die doel van weerbare ruimte is om alle 

ruimtes in die stad onder een of ander vorm van observasie en plaaslike beheer te plaas. Dit sal 

geleentheidsmisdade inhibeer of verminder op alle plekke in die stad (Newman 1973:127). 'n 

V erdedigbare ruimte bestaan uit verskeie elemente wat 'n gemeenskaplike doelwit het. Die 

gemeenskaplike doelwit is om die verborge of latente gevoelens van territorialiteit en 

gemeenskapsgevoel in inwoners om te skakel na verantwoordelikheid om sodoende die veiligheid, 

produktiwiteit en instandhouding van 'n leefruimte te verseker (Newman 1972:3). Die potensiele 

misdadiger beskou s6 'n ruimte as onder die beheer van die inwoners, wat tot gevolg het dat hy 

maklik raakgesien en gekonfronteer kan word (Newman 1972:3). 

Verdedigbare ruimte handel aan die een kant oor die kwesbaarheidsvermindering van die teiken - die 

tradisionele doel van sekuriteitsontwerp (soos die ontwerp van slotte en sluitmeganismes). Aan die 

ander kant handel verdedigbare ruimte kortliks oor die inwoner wat weer persoonlik betrokke 

gemaak word by die beveiliging van die gemeenskap. Oscar Newman (1972:3) stel dit as volg: 

"When people begin to protect themselves as individuals and not as a community, the battle against 

crime is effectively lost." 

Newman (1972:3) wys verder daarop dat die middelklasbuurt die handhawing van sy veiligheid 

hoofsaaklik aan die polisie oorlaat, terwyl die hoer inkomste groepe - veral in wolkekrabbers -

deurwagte in plaas van die polisie gebruik. Die vorm van geboue, sowel as hulle groepering, kan 

persone aanmoedig of ontmoedig om aktief deel te neem aan polisiering terwyl hulle besig is met hulle 

daaglikse besigheid. 

Verdedigbare ruimte is 'n surrogaatterm vir 'n reeks meganismes, naamlik: regte en simboliese 

hindemisse; sterk gedefinieerde gebiede of areas van invloed en die verbeterde geleenthede tot 

toesighouding of observasie. 

54 



Hierdie reeks meganismes werk saam om die omgewing onder die beheer van die inwoner te plaas 

(Newman 1972:3). 

Die ruimtelike uitleg van 'n multi-familie wooneenheid, wat wissel van die rangskikking van die 

gronde rondom 'n gebou tot die interne groepering van wooneenhede, bereik verdedigbare ruimte 

status wanneer inwoners alle aktiwiteit wat binne die area plaasvind maklik kan waarneem en beheer 

(Newman 1972:4). De gedagte is egter nie dat inwoners sake in eie hande moet neem en persoonlik 

selftoegang aan vreemdelinge moet weier nie (Newman 1972:4). 

Op die gebied van misdaadvoorkoming het fisiese ontwerp tradisioneel die van meganiese ontwerp 

ingeneem, en die struktuur van motiverings en houdings in plek gelos het en uiteindelik gelei het tot 

die kriminele daad (Newman 1972:4). 

Verdedigbare ruimte as 'n misdaadvoorkomingsmaatreel 

Daar is drie benaderings tot misdaadvoorkoming naamlik: korrektiewe -, strawwende en meganiese 

voorkoming en word as volg uiteengesit (Newman 1973:3; Carter & Hill 1979:65). 

Korrektiewe voorkoming 

Programme vir korrektiewe voorkoming gaan vanaf die standpunt uit dat misdadige gedrag die 

gevolg is van verskeie sosiale, psigologiese en ekonomiese faktore. Korrektiewe voorkoming is dus 

daarop gerig om hierdie oorsake te verstaan en te elimineer voordat die gevolge van die oorsake die 

individu na misdaad lei. Faktore wat beskou word as die wat misdadige gedrag verhaas is: 

ekonomiese onstabiliteit, 'n geskiedenis van gesinsprobleme, gebrek aan geleenthede vir die deelname 

aan die aanvaarde leefwyse van die samelewing en 'n persoonlike vatbaarheid of geneigdheid tot 

dwelmafbanklikheid (Newman 1973:3; Carter & Hill 1979:65). 

Strawwende voorkoming 

In teenstelling met korrektiewe voorkoming sluit strawwende voorkoming pogings van die owerheid 

in om misdaad te voorkom deur strafoplegging en gevangeneming. Die bedreiging wat straf bied en 

die moontlikheid om gevange geneem te word, word deur die owerheid beklemtoon om misdaad te 
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voorkom. Wanneer dit prakties uitgevoer word beteken dit dat die volgende verbeter moet word: 

die implementering van strenger en nuwe wetgewing, die vermindering van die tyd wat verloop tussen 

die inhegtenisname en die verhoor, en die verbetering van die beskuldigingsproses (Newman 1973 :3). 

Daar moet egter nie vergeet word van Black en Orsagh (Carter & Hill 1979:65) wat daarop wys 

empiriese data suggereer dat misdaad voorkom word deur die sekerheid van straf, eerder as die 

intensiteit van die straf. 

Meganiese voorkoming 

Programme van meganiese voorkoming konsentreer weer op die plaas van struikelblokke in die 

oortreder se pad. Die siening wat op hierdie stadium aanvaar word is dat misdadigers, hul modus 

operandi en hulle slagoff ers altyd sal bestaan. Programme word dus daarop ingestel om 

misdaadteikens meer weerbaar te maak deur hulle ontoeganklik te maak vir die misdadiger (Newman 

1973:3). Die geleentheid vir misdaadpleging word dus verminder (Carter & Hill 1979:65). Dit word 

gedoen deur veilige versperrings daar te stel in die vorm van beter hardeware en meer personeel. 

Opererende meganismes sluit in om die teiken meer weerbaar te maak, risiko vir gevangenisneming 

te verhoog en die oortreder laastens van hierdie risiko's bewus te maak (Newman 1973:4). 

Basiese maniere om meganiese voorkoming te verbeter sluit die volgende in: die verhoging van 

mannekrag in die vorm van polisiebeamptes, veiligheidswagte, deurwagte, patrollies deur inwoners 

en honde. Daar moet ook gekyk word na meganiese en elektroniese toestelle in die vorm van meer 

of beter slotte, alarms asook elektroniese, visuele en gehoorsensors en laastens gemotoriseerde 

voertuie wat die mobiliteit en waarnemingsvermoe van die personeel verhoog (Newman 1973 :4). 

Verdedigbare ruimte as misdaadvoorkomingstrategie is oorspronklik eers as deel van meganiese 

misdaadvoorkoming beskou. Newman (1973:4) se studie het twee jaar geduur, en soos wat dit 

gevorder het, het hulle agtergekom dat wanneer hulle formulerings geiinplementeer word dit as deel 

van korrektiewe voorkoming <lien. Alhoewel Verdedigbare ruimte ontwerp dus van meganiese 

voorkoming gebruik maak, fokus <lit ook op die formulering van 'n argitektuele model vir 

korrektiewe voorkoming (Newman 1972:4). Van die meganismes kan hydra tot die verligting of 

versagting van sommige van die kemoorsake van misdadige gedrag (Newman 1973 :4). 
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Daar word in die Verdedigbare ruimte ontwerp teruggekeer na die produktiewe gebruik van publieke 

areas net buite die deure van individuele wooneenhede: die gange, voorportale, gronde en omliggende 

strate. Hierdie is areas wat op tans buite die beheer van inwoners val (Newman 1972:8). 

Verdedigbare ruimte kan ingestel word om in 'n ontwikkelende hierargie van vlak tot vlak uit te brei 

vanaf die wooneenheid tot op die straatvlak (Newman 1973:9). 

Oscar Newman (1972:8) stel dan die gebruik van gemiddelde of medium behuising as alternatief voor 

wat, deur middel van sy fisiese ontwerp, inwoners in staat stel om hulle lewensruimte te beheer en 

nie die omgewing se slagoff ers te word nie. 

Meganismes om verdedigbare ruimte te bewerk 

Daar is vier meganismes in die fisiese ontwerp wat gesamentlik of afsonderlik hydra tot die 

ontwikkeling van veilige omgewings (Newman 1972:8 & 1973:2). Die vier meganismes is: 

territoriale definisie van ruimte, toevallige waarneming, die beeld ofindruk wat die gebou wek en die 

ligging van die gebou. 

Territoriale definisie van ruimte 

Dit behels die onderverdeling van die residensiele omgewing in sones, waartoe aangrensende 

inwoners maklik eiendomsreg- of eienaarskaphoudings ontwikkel. 

(* Dit wat <lien om die sones van territoriale invloed te definieer deur die opdeel van woonareas in subsones, 

waarin die inwoners maklik houdings van eiendomsreg kan aanneem.) 

Toevallige waarneming 

Die plasing van wooneenhede se vensters moet op so 'n wyse gedoen word <lat die inwoners in staat 

gestel word om die inteme en eksteme areas van hulle lewensruimtes op 'n natuurlike wyse waar te 

neem. 

(* Dit wat die natuurlike vermo~ van waarneming van inwoners oor die eksteme en inteme publieke areas van 

hulle woonomgewing verbeter) 
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Beeld of indruk wat die gebou wek 

Die aanneem van gebouvorms en idiome wat verhoed dat die stigma van buitengewoonheid ontstaan, 

wat weer toelaat dat ander die kwesbaarheid en isolasie van inwoners waarneem. 

(*Die oordeelkundige gebruik van boumateriaal, samestelling van argitektuur en beplanning van die bouperseel 

wat die persepsie van eienaardigheid, kwesbaarheid, isolasie en die stigma van behuisingsprojekte en hul 

inwoners verminder.) 

Ligging van die gebou 

Die gebou se veiligheid kan verhoog word deurdat residensiele ontwikkelinge in funksioneel 

simpatieke stedelike gebiede direk aangrensend tot aktiwiteite, wat nie 'n deurlopende bedreiging 

verskaf nie, geplaas word. 

(* Dit wat die veiligheid van aangrensende areas verhoog deur die gebruik van strategiese geografiese ligging van 

intensief gebruikte gemeenskapsfasiliteite.) 

Hierdie bovermelde meganismes kan dus hydra tot die skep van verdedigbare ruimtes. 

Navorsing wat by woonstelblokke gedoen is 

Oscar Newman het sy model gaan toepas op die probleme wat gerdentifiseer is in die 

behuisingsprojekte wat hy bestudeer. Newman (1972:22) verwys na vyf tot ses fisiese kenmerke van 

tipiese behuisingsprojekte wat kriminele gedrag kan versterk, naamlik: 

+ Die gronde waarop die gebou geplaas is. 

+ Plasing van die ingang en voorportaal van die gebou. 

+ Plasing van wooneenhede binne-in die gebou self. 

+ Plasing van brandtrappe in die gebou. 

+ Plasing van hysbakke in die gebou. 

+ Die grootte en hoogte van die behuisingsprojek. 

Die tipiese behuisingsprojek, soos gevind deur Oscar Newman in New York, bestaan binne uit 'n 

dubbelloopgang, met ander woorde 'n gang wat sentraal in die gebou gelee is, met wooneenhede aan 
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beide kante en die hysbakke in die middel van die gang. Om te voldoen aan veiligheidsregulasies 

bevat hierdie wolkekrabbers twee tot vier stelle brandtrappe, waarvan elke stel trappe op die 

grondvlak van die gebou uitloop, net buite die area van die voorportaal. Die voorportaal van hierdie 

gebou kyk gewoonlik uit op die binnekant van die projekgronde en bevat posbusse en 'n ry hysbakke. 

Die strate reg rondom die gebou van die behuisingsprojekte is gewoonlik afgesluit vir verkeer en het 

'n superblok tot gevolg wat 'n hele aantal woonstelblokke bevat (Newman 1972:23). 

In die eerste plek is dit vir die inwoners van die woonstelblokke onveilig om vanaf die publieke straat, 

deur die niemandsland tussen die geboue (waar hy maklik aangeval kan word) tot by die voorportaal 

van sy gebou te loop wat buite die sig van die straat geplaas is (Newman 1972:25). 

Strate kan 'n gebou beveilig, veral as die voorportaal van 'n gebou aan die kant van die straat gelee 

is. Mense wat in en uit die gebou beweeg kan vanaf die straat waargeneem word deur voetgangers 

en verbygaande voertuie (Newman 1972:25). Hierdie sigbaarheid sal hydra tot die veiligheid van die 

gebou se inwoners. Oscar Newman (1972:25) het in sy studies 'n vergelyking getref tussen die 

misdaad wat in 'n voorportaal en hysbak van 'n gebou plaasgevind het. In een gebou het die 

voorportaal op die straat uitgekyk en in 'n ander gebou was die voorportaal en hysbak aan die 

binnekant van die gronde gelee. Laasgenoemde se misdaadsyfers was hoer as die van die 

eersgenoemde. Dit is dus veiliger vir 'n inwoner om direk vanaf die straat, in sy gebou in te loop, as 

om deur die projekgronde, wat as niemandsland beskou word, om die gebou te loop tot by die ingang 

van sy gebou (Newman 1972:25). Die voorportaal, trappe en hysbakke word as publieke gebied 

beskou, waar enige iemand mag beweeg. Anders as in 'n gewone straat, is daar niemand wat die 

heeltyd kan dophou wat in hierdie drie areas gebeur nie. Dit veroorsaak dat hierdie drie areas 'n 

niemandsland van vrees en misdaad word (Newman 1972:27). 

Aansluitend hierby het Newman (1972:27) ook in sy ondersoek bevind dat hoe hoer 'n gebou is, hoe 

hoer is die misdaadsyfer. Die grootte van die behuisingsprojek beinvloed ook die misdaadsyfer. Dit 

wil se hoe hoer die geboue en hoe groter die behuisingsprojek is, hoe meer misdaad sal daar 

voorkom. In die wolkekrabber wooneenhede dra die geforseerde disasosiasies van die lewe, wat in 

hierdie wooneenhede en op die speel- en rekreasie gronde voorkom, by tot die anonimiteit en 

potensiele gevaar van die wooneenhede en omliggende gebiede (Newman 1972:25). 

Oscar Newman (1972) het in sy boek "Defensible space. Crime prevention through urban design" 
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die meganismes wat kan hydra tot die daarstelling van verdedigbare ruimte gaan uitbrei en beskryf 

aan die hand van die navorsing wat hy gedoen het by woonstelblokke. 

3.5 Territorialiteit 

Territorialiteit voorsien twee basiese elemente wat nodig is vir 'n gesonde leefwyse naamlik: sekuriteit 

en identiteit (Built Environment ... s.a.:2). Lymen en Scot (Schure 1995:1) onderskei dan ook tussen 

vier vlakke van territorialiteit naamlik: (1) publieke vlak (parke en binnehowe ), (2) interaksionele vlak 

(areas waar sosiale byeenkomste kan plaasvind), (3) huislike en (4) liggaamlike vlak (persoonlike 

ruimte). Volgens Gardiner (O'Block 1981:18) is die konsep van territorialiteit die mees erkende 

teorie wat die fisiese omgewing met misdadige aktiwiteite verbind. 

Die konsep van territorialiteit moet ten minste die volgende toestande vervat: 

+ alle inwoners moet 'n opregte belangstelling en 'n bepaalde hoeveelheid verantwoordelikheid 

vir 'n area he wat verder as hulle eie voordeur strek; 

+ inwoners moet gewillig wees om tot aksie oor te gaan as hulle voel dat die gebied bedreig 

word; 

+ die twee bovermelde faktore moet sterk genoeg wees om potensiele oortreders te laat besef 

dat hulle maklik waargeneem sal word (O'Block 1981:18). 

Newman (1973:13) beweer ook verder dat stede deurtrek word deur misdaad, en dit kan grootliks 

toegeskryf word aan die erosie of verwering van territoriaal gedefinieerde spasie wat 'n medewerker 

is in die stryd om sosiale orde te handhaaf. Davidson (1981 :82) beklemtoon die territorialisering van 

gebiede as 'n noodsaaklikheid omdat plekke wat n6g as publiek n6g as privaat beskou word veral 

deur misdaad getref word. 

As ons territorialiteit wil bewerkstellig moet ons inligting inwin oor faktore soos die slagoffer se plek 

van verblyf asook die plek van verblyf of bron van die oortreder sowel as die plek van die oortreding. 

Hierdie inligting sal beide die geografiese omgewing waarin die misdaad plaasgevind het, sowel as 

die rede waarom die oortreder en slagoffer in kontak met mekaar gekom het, verskaf. Die kriteria 

vir die herontwerp van die fisiese omgewing moet so vasgestel word dat dit die ontwikkeling van 

individuele- en groepterritorialiteit aanmoedig (O'Block, 1981:18). 
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Opsigself gesien maak die enkel familie huis op sy eie 'n eis van territorialiteit. Die eienaarskap word 

duidelik aangedui deur 'n integrale sruk grond, gebuffer teen bure en die openbare straat (Newman 

1972:51 ). Soos ons beweeg van digte na digter behuising, soos skakelhuise, duplekse en woonstelle 

in wolkekrabbers, word die geleentheid vir individuele en kollektiewe pogings om 'n gebied te 

definieer toenemend moeilik. Die meeste families wat tans in woonstelblokke leef ervaar die ruimte 

net buitekant hulle wooneenhede as openbare gebied (Newman 1972:52). 

Oscar Newman (1972:52-53) het behuisingsprogramme bestudeer wat beter funk:sioneer as die res. 

Dit dui daarop <lat dit vir die argitek moontlik is om, deur die ontwerp van die eksterne perseel en 

die interne gebou, 'n hoedigtheidsprojek te onderverdeel sodat inwoners, sowel as buitestaanders, 

<lit (die behuisingsprojek) beskou as onder die beheer van spesifieke groepe inwoners. Verder is <lit 

ook moontlik om hierdie onderverdeling hierargies te doen, sodat die vlak van behuisingsprojekte en 

die gronde onderverdeel kan word in trosgeboue, en die vlak van die wooneenhede as drie tot vier 

woonstelle saamgegroepeer word met 'n algemeen gedefinieerde ingang wat gedeel word. 

Die volgende literatuur handel oor die verskillende meganismes wat gebruik kan word om 'n 

hoedigtheid residensiele korfbehuising in territoriaal, onderverdeelde en identifiseerbare subeenhede 

afte breek (Newman 1972:53). 

3.5.1 Eksterne meganismes 

Eksterne meganismes word gebruik vir die onderverdeling van woonbuurte om 'n spesifieke gebou 

se sones van invloed te definieer, en word as volg uiteengesit (Newman 1972:53): 

Perseel ontwerp 

Oscar Newman (1972:53) beweer <lat 'n hoe gebou of toringgebou op so 'n wyse geplaas kan word 

dat die gronde rondom die gebou gedefinieer is en verband hou met die spesifieke gebou. Dit dien 

dan as 'n territoriaal beperkende ofbegrensende gebied. Hierdie gedefinieerde gebiede, buitekant die 

anonieme toringgeboue, gee aan inwoners en vreemdelinge 'n sterk aanduiding dat die gronde, sowel 

as die gebou, daar is vir die private gebruik van die inwoners (Newman 1972: 54; Napier et al. 

1998:42 ). 
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Die definieering van die gronde kan op so 'n wyse gedoen word dat dit natuurlik geskied, deurdat 

'n toringgebou op "vest-pocket" persele gebou word, met antler woorde gebou word op klein persele 

wat omring word deur die gemiddelde digtheid van die reeds bestaande stad (Newman 1972:54). 

Benaderings tot die ontwerp van 'n perseel 

Oscar Newman (1972:59-60) onderskei tussen twee soorte ontwerpmetodologiee wat deur argitekte 

gebruik word, naamlik (a) die samestellingsbenadering soos gebruik in die Pruitt-Igoe projek en (b) 

die organiese benadering wat in die Breukelen projek gebruik is. 

a. Die samestellingsbenadering is wanneer die argitek daaroor begaan was dat elke gebou as 'n 

voltooide, aparte en formele entiteit daargestel moes word. Dit sluit enige inagneming van 

die funksionele gebruik van gronde, in verhouding tot 'n gebou, teenoor die grondgebied wat 

dit deel met antler geboue, uit. Min pogings is deur die argitek van die Pritt-Igoe projek 

aangewend om verhoudings tussen geboue en die aktiwiteite wat op die grond plaasvind daar 

te stel. Eers nadat die samestelling van die gebou gedoen is, is daar toegangspaaie, 

speelapparaat en sitareas ingevoeg om die gebou te bedien (Newman 1972:59). 

b. Die organiese benadering tot die ontwerp van 'n geboukompleks, soos byvoorbeeld die 

Breukelenkompleks, produseer 'n territoriaal ongeskonde projek. Dit beteken dat die geboue 

en gronde as onderling verbandhoudende geheel beskou word. Die primere kommer 

verbonde aan hierdie ontwerpstyl is die wyse waarop die gebou die gronde waarop dit geplaas 

word definieer en opbreek. Die verhouding tussen die gebou se ingange en die territoriaal 

gedefinieerde gronde; en die vertikale toegangsisteme tot ingangareas geniet ook primere 

oorweging in die perseelplan. Die rangskikking van die wooneenhede volg organies op die 

resultate van die inisiele perseelplan en is gerig op die vorming van verhoudinge tussen 

eenhede en die skep van gedeelde ingangsgebiede of -areas, net soos die gebou die gebruik 

van die gronde waarop <lit geplaas is definieer (Newman 1972:59-60). 

Straatuitleg 

Bestaande strate in die stad kan onderverdeel word om sodoende territoriaal gedefmieerde blokke 

en gebiede te skep (Newman 1972:60). Oscar Newman (1972:60) het ook gevalle gevind waar die 
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assosiasie van privaathuiseienaars gedeeltes van 'n straatsisteem beperk het vir die hoofsaaklike 

gebruik van die inwoners van 'n enkele blok. Die beweging van voertuie is nie gestop nie maar 

eerder ingeperk. Hierdie onderskeiding is belangrik, omdat voertuigtoegang 'n vorm van 

voortdurende natuurlike waarneming is, en dit skep ook die geleentheid vir formele patrollering deur 

polisiebeamptes. Oscar Newman (1972:60) en sy taakgroep het nog nie die sukses van hierdie 

metode om misdaad, vandalisme en onderhoudskoste te verminder gemeet nie. Daar is egter van die 

inwoners wat beweer dat die strate nou op 'n antler wyse as vroeer benut word, byvoorbeeld: kinders 

wat in die strate speel en vreemdelinge wat makliker as sulks herken word (Newman 1972:61). 

In ander gevalle is die middel van die straat op so 'n wyse verander dat dit verkeer stadiger deurlaat. 

Die middel van die straat is omskep in speel en gemeenskaplike gronde met simboliese poorte aan die 

einde van die straat. lnwoners is nou meer betrokke by die skoonmaak, instandhouding en beveiliging 

van die straat. Volgens die inwoners vind daar minder huisbrake plaas en vermy dwelmslawe die 

straat (Newman 1972:61). Newman (1972:62) het tydens onderhoude met hierdie inwoners gevind 

dat daar 'n nuwe groepskohesie tussen die persone wat in dieselfde straat bly ontstaan het, sowel as 

'n parallelle belangstelling in die onderhouding van die fisiese omgewing en sosiale aktiwiteite. 

White, Beaven, Brantingham (Eck s.a.:27) se navorsing suggereer dat gebiede met maklike toegang 

hoer misdaadsyfers het as gebiede waar die straatuitleg maklike toegang verhoed. Oscar Newman 

(Eck s.a.:27) het in die vroee tagtigerjare gerapporteer dat daar wel 'n assosiasie bestaan tussen die 

voorkoms van misdaad en strate wat privaat besit word en beperkte toegang het. Hy het die strate 

van 'n St. Louis buurt vergelyk met die van naburige publieke strate waarvan die toegang onbeperk 

was. Hy het wel bevind dat die privaatstrate laer misdaadsyf ers getoon het. 

Projekte is by die Fins burg Parke en Streatham-buurte van stapel gestuur om prostitusie te verminder. 

In albei gevalle is die toemaak van strate en die gebruik van ompaaie saam met die verhoging in 

polisie betrokkenheid germplementeer. Waarneming van die gebied, Finsburg Park, het getoon dat 

die meeste prostitute die gebied verlaat het en nie verskuif het na die aangrensende woonbuurte nie. 

By Streatham was daar 'n vermindering in prostitusie aktiwiteite, alhoewel sommige van die 

aktiwiteite verplaas is na die aangrensende woonbuurte (Eck s.a.:28). 

Vanaf 1990 het die Los Angeles Polisie departement "Operation Cul-De-Sac" ingestel, waartydens 

verkeershindernisse in veertien van die suidsentrale strate van 'n Los Angeles woonbuurt opgerig is. 
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Hierdie woonbuurt het 'n hoe vlak van dwelmaktiwiteite, skietvoorvalle en manslag gehad. Tydens 

die twee jaar wat die hindemisse in plek was het die manslag met 65% afgeneem, met slegs 'n enkele 

moord in die gebied. Ander geweldsmisdade het ook afgeneem. Na die verwydering van die 

hindernisse het die aantal geweldsmisdade weer geweldig gestyg, teenoor die omringende buurte se 

misdaadvlak wat in die tydperk konstant gebly het. Strate wat toegemaak is bemoeilik dus die 

ontvlugting van oortreders (Eck s.a.:28). 

Oortreders wat rondry om prostitute op te laai of wat vanuit 'n bewegende voertuig op hulle teiken 

skiet sal gewoonlik 'n sirkelvormige bestuurspatroon volg, op soek na hulle teikens. Deurdat 

sirkelvormige bestuurspatrone bemoeilik word en die kans dat oortreders hulself in 'n doodloopstraat 

kan bevind, groter word, word moontlike misdadige gedrag gedwarsboom (Eck s.a.:28). Mathews 

(Eck s.a.:29) veronderstel dan ook dat die toemaak van strate en die verhoging van polisie 

betrokkenheid, gesamentlik, meer e:ffektief misdaad kan bekamp, as wanneer hierdie metodes apart 

toegepas word. Hierdie taktiek kan dus, onder bepaalde omstandighede, gebruik word in oop 

stedelike areas, om geweld te verminder. 

Kritici se dat die toemaak van strate die ontwikkeling van agterbuurtes tot gevolg het, en dat dit die 

noodvoertuie in hulle werksaamhede belemmer. Spoedhobbels kan egter ook as altematief gebruik 

word om dwelmhandel te beheer (Oklahoma ... 1995:2-5). 

3.5.2 Definierende meganismes 

Definierende meganismes word gebruik om grense te skep. Dit defnieer 'n hierargie van 

vermeerderende private sones - van openbare straat tot private wooneenhede (Newman 1972:63). 

Simboliese hindernisse en fisiese hindernisse 

Daar is simbole wat grense definieer en/of 'n aanspraak op 'n stuk grond aandui. Hierdie 

definieerders van grense is onderbrekings in die vloei van beweging langs toegangspaaie en skep ook 

waarneembare sones van oorgang vanaf 'n publieke tot 'n private ruimte (Newman 1972:63). 

Die simbole kan opgedeel word in fisiese en simboliese hindernisse. Fisiese hindemisse is soos U

vormige geboue, hoe mure en heinings, en geslote hekke en deure. Simboliese hindernisse is weer 
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oop hekpoorte, beligting, 'n kort stel trappies plantegroei, en veranderinge in tekstuur van die loop

oppervlak. Beide het 'n gemeenskaplike doelwit, naamlik: om 'n persoon in te lig dat hy besig is om 

vanaf 'n openbare ruimte te beweeg, waar sy teenwoordigheid nie bevraagteken sal word nie, deur 

'n hindernis, tot in 'n private ruimte waar hy sy teenwoordigheid sal moet verduidelik (Newman 

1972:63). 

Die sukses van die simboliese hindemisse en fisiese hindemisse hang af van vier voorwaardes, 

naamlik: 

+ die indringer se vermoe om die bedoeling van die simbole reg te lees; 

+ die inwoners van die inteme gedefinieerde ruimte se vermoe om beheer te handhaaf, en die 

simboliese ruimte se definisie te versterk, deur middel van waameming; 

+ dit moet binne die vermoe van die intern gedefinieerde gronde wees om die indringer te dwing 

om sy bedoelings te ontbloot, met antler woorde die ruimte moet 'n lae toleransie vir 

twyfelagtige gebruik he; en 

+ die vermoe van die inwoners en/ofhulle agente om onmiddellik en gepas op te tree, indien 

nodig (Newman 1972:63-64). 

Gesamentlik het hierdie voorwaardes 'n suksesvolle hindernis tot gevolg. Volgens O' Block 

(1981 :308) berus die effektiwiteit van 'n fisiese hindernis egter op die tydperk wat dit 'n "aanval" kan 

weerstaan. Hoe langer die hindernis 'n aanval kan weerstaan, hoe groter word die moontlikheid dat 

die oortreder aangekeer gaan word en die misdaad voorkom kan word. Die tipe hindernis wat 

gebruik gaan word hang ook af van die omgewing en eiendom wat beskerm moet word. 

Oscar Newman (1972:71) het ook gevind dat die wooneenhede wat saam gegroepeer word en 'n 

kollektiewe gedefinieerde grondgebied het, en die beperking van die aantal geboue wat 'n 

behuisingsprojek bevat, belangrike faktore is in die suksesvolle skepping van 'n verdedigbare ruimte. 

3.6 Toevallige waarneming 

3.6.1 Die aard van toevallige waarneming 

Verbetering in die waamemingsvermoe - die vermoe om publieke areas injou eie residensiele of 

woonomgewing waar te neem en deurgaans te voel dat jy onder observasie van ander inwoners is, 
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terwyljy op die projekgronde, en binne die publieke areas aan die binnekant van die gebou beweeg

kan 'n besliste invloed he om die omgewing vir vreedsame aktiwiteite te beveilig (Newman 1972:78; 

Conklin 1995:378). Die omgewing kan dus verskeie geleenthede vir informele waarneming hied 

(Davidson 1981:84). 

Die vermoe om misdadige aktiwiteite waar te neem verseker nie opsigself dat die waarnemer sal 

beweeg om die persoon of besittings wat geviktimiseer word by te staan nie. Die besluit om op te 

tree hang afvan die teenwoordigheid van die volgende voorwaardes (Newman 1972:78-79): 

+ Die omvang waartoe die waarnemer se sin vir persoonlike- en eiendomsregte ontwikkel is en 

hoe gewoond hy/sy daaraan is om dit te verdedig. 

+ Die mate waartoe die waarnemer of observeerder verstaan dat die waargenome aktiwiteit 

besig is om plaas te vind in ~ sfeer van invloed. 

+ Die identifisering van waargenome gedrag as abnormaal binne die gebied waarin dit gebeur 

en dat optrede of 'n respons daarom genoodsaak word. 

+ Die waarnemer moet die gedrag identifiseer as vandalisering van die slagoffer en/of eiendom, 

of die steel van eiendom. 

+ Die mate waartoe die waarnemer voel dat hy die verloop van die gebeure wat hy waarneem 

affektiefkan verander, (hetsy deur individuele ofkollektiewe respons). 

Die algemene verskonings wat deur waarnemers aangebied word vir hulle gebrek aan optrede tydens 

'n insident wat plaasgevind het is eerstens; dat hulle die slagoffer nie geken het nie, en tweedens; dat 

die voorval in 'n openbare straat plaasgevind het (Newman 1972:78). Die mate waartoe persone 

visuele kontak met 'n ruimte het, en ofhulle teenwoordigheid sigbaar is, sal bepaal ofhulle optree 

en dan ook net as hulle veilig voel (Napier et al. 1998:41 ). Die effektiwiteit van waarneming berus 

dus daarby of die waamemer horn- ofhaarselfvereenselwig ofidentifiseer met die slagoffer en of 

hy/sy die deel van die openbare straat waarin die voorval plaasvind ag as deel van sy eienaarskap en 

gevolglik ook sy verantwoordelikheid (Newman 1972:79). 

Oscar Newman (1972:79) se ook dat die beskikbaarstelling van waarneming nie beskou moet word 

as universele panasee vir komplekse probleme nie. 

Oscar Newman (1972:79-80) het 'n reeks meganismes geidentifiseer wat gebruik kan word in die 
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ontwerp van gronde- en semi-publieke areas binne 'n behuisingsprojekontwikkeling, om sodoende 

die natuurlike visuele en klank of gehoor van aktiwiteit wat in hierdie vermelde plekke plaasvind te 

fasiliteer. 

In behuisingsprojekte vind die meeste misdaad in die visueel gestremde semi-publieke areas binne-in 

die geboue plaas; die voorportale, gange, hysbakke en brandtrappe. Dis egter moontlik om deur die 

relatiewe naasmekaarstelling van wooneenhede se vensters met trappe en gange, sowel as met die 

buitekant, te sorg <lat alle publieke en semi-privaat areas onder voortdurende - en natuurlike -

waarneming van die behuisingsprojek se inwoners val (Newman 1972:79-80). 

Dit is Oscar Newman (1972:80) se hipotese <lat die daarstelling van sulke waarnemingsgeleenthede 

'n belangrike afskrikmiddel vir misdaad is, wat die angs van inwoners baie verminder, en 'n 

geheelbeeld van 'n veilige omgewing skep. Nog belangriker is die feit dat die potensiele misdadiger 

nie meer die gebied as 'n maklike teiken beskou, soos wat hy moontlik eers gedink het nie. 

Glasuring, beligting en die plasing van openbare gebiede en toegangspaaie is meganismes wat binne 

en buite geboue gebruik kan word om sodoende hulle waarneming deur inwoners en formele gesag 

te fasiliteer (Newman 1972:80). Toevallige waarneming hang, volgens Napier et al. (1998:41 ), ook 

af van faktore soos vensters, deure en ander openinge, die afstand tussen geboue, die grootte van 

openbare ruimtes, en <lit waarvoor die gebou gebruik word. Hy onderskei 'n verdere kategorie van 

waarneming naamlik; aktiewe waarneming. Aktiewe observasie of waarneming word deur 

polisiebeamptes of enige antler agent, wie se taak dit is om 'n bepaalde gebied te polisieer, uitgevoer. 

3.6.2 Eksterne uitleg 

Vroeer is behuisingsprojekte so ontwerp dat <lit hoofsaaklik na binne gerig was, wat beteken het dat 

inwoners nie op die aangrensende strate kon uitkyk nie. In mediumdigtheid skakelhuise ontmoet 

slegs die punte van die langwerpige gebou die aangrensende strate, en wys hulle ingange en vensters 

na die binnekante van die projekgronde. Omdat die aangrensende strate nie onder voortdurende 

observasie of waarneming van inwoners val nie word hierdie strate nou as onveilig geag deur 

projekinwoners en lede van die omringende gemeenskap. Formele patrollering van hierdie areas is 

onmoontlik, alhoewel ''New York City projects" die probleem in 'n mate aanspreek deurdat hulle 

privaat polisiemanne die gronde op "scooters" of bromponies polisieer (Newman 1972:80). Napier 
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et al. (1998:75) wys daarop dat in ag geneem moet word dat waarneming deur voetgangers meer 

effektiefis as die waarneming deur verbygaande motors. Mense se gedrag word direk bemvloed deur 

die teenwoordigheid van ander. 

Inwoners beskou ook die inteme kronkelpaadjies wat tussen die geboue deurloop (op die 

projekgronde) as baie onveilig, veral in projekte waar die gebou se ingang aan die binnekant van die 

projekgronde gelee is. Kronkelpaadjies na hierdie geplaaste ingange word nog gevaarliker gemaak 

deurdat dit praktyk is om bosse op die draai van die paadjies te plant. Dit mag esteties wees, maar 

dit veroorsaak visuele hindemisse wat natuurlike wegkruipplekke aan voomemende misdadigers hied 

Inwoners is baie bang om van hierdie kronkelpaadjies gebruik te maak, maak nie saak hoe goed die 

beligting in hierdie areas is nie (Newman 1972:82). 

Hierdie probleem kom nie voor in 'n behuisingsprojek wat verder af in die straat gelee is en op die 

tradisionele ry-huis patroon gebou is nie. Sy ingange is slegs 'n paar tree van die openbare straat af 

gelee. Dit het tot gevolg dat inwoners die terrein wat hulle wil betree eers kan deurkyk en in 'n 

relatiewe reguit lyn vanaf die relatiewe veiligheid van die straat tot die goed beligte voorportaal van 

hulle geboue kan beweeg (Newman 1972:82-83). Waarneming word dus verbeter wanneer daar 

reguit lyne van sig is. Sigbaarheid word deur Napier et al. (1998:41) beskryf as die graad waarin 'n 

omgewing sigbaar gemaak word deur elemente soos beligting en ononderbroke lyne van sig. Donker 

of kronkelende strate, lanings of ingange kan di en as skuilplek aan voomemende misdadigers en sal 

inwoners en besoekers se vrees vir misdaad verhoog. 

Die tradisionele huise wat in rye in die straat gebou is word deur inwoners sowel as polisie as 'n beter 

ontwerp geag as die van die superblok konfigurasie. Die voorste ingange van die huise loop uit op 

die straat en het elkeen sy eie lig wat dit vir die polisie en verbygangers moontlik maak om enige 

aktiwiteite wat plaasvind op 'n voortdurende basis waar te neem. Inwoners het ook die geleentheid 

om op 'n voortdurende basis verbygangers te observeer (Newman 1972:80-81). 

O'Block (1981 :314) onderskei tussen twee maniere waarop beligting misdaad kan voorkom. Eerstens 

is die moontlikheid <lat misdaad waargeneem kan word, verhoog. Tweedens word 'n lee struktuur 

in staat gestel om die illusie van bewoning deur te gee. Beligting is baie effektief in die voorkoming 

van sekere misdade soos vandalisme, inbrake en wurgroof ("muggings"). Eksteme beligting is 

belangrik vir die verligting van struike wat by strategiese punte soos ingange en sypaadjies geplaas 
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1s. Dit is egter nie nodig om elke struik of boom te verlig nie. Donker stegies en parkeerareas moet 

ook goed verlig word. Lig kan op so 'n wyse geplaas word, rondom 'n struktuur, dat die 

veiligheidsgraad amper met die van dagtoestande kan ooreenstem. Huiseienaars en besighede kan 

ook beligting as voorsorgmaatreel gebruik om moontlike hofsake te vermy. 

Spreiligte en straatligte is die mees algemene voorbeelde van eksteme beligtingsisteme. 'n Eiendom 

wat vatbaar is vir vandalisme sal ook groot voordeel put uit die korrekte aanwending van spreiligte. 

Straatligte verminder ook die vrees vir misdaad, veral in woongebiede. Straatligte skakel egter nie 

die vrees vir viktimisasie uit nie want misdade vind bedags ook plaas. In die "Street Lighting 

Projects" (O'Block 1981 :316) wat in die VSA gedoen is, is die volgende voordele van straatbeligting 

gei'dentifiseer: 

+ Die voorkoming of vermindering van voetganger- en motorongelukke. 

+ Verskaffing van visuele inligting aan voetganger- em motorvoertuig verkeer. 

+ Bevordering van sosiale interaksie. 

+ Bevordering van besigheid en industrie. 

+ Bevordering van 'n positiewe visuele beeld saans. 

+ Verskaffing van 'n aanvaarbare dagvoorkoms. 

+ Verskaffing van inspirasie vir gemeenskapsgees en -groei. 

In Glascow, Skotland is daar gedurende 1991 'n studie gedoen om die verhouding tussen 

misdaadvoorkoming en straatbeligting te bepaal. Huiseienaars en voetgangers is voor en na die 

oprigting van beligting in die gebiede ondervra. Daar is bevind dat misdaadvlakke gedaal het, 

voetganger getalle tydens die aand toegeneem het en direkte en indirekte vlakke van vrees afgeneem 

het (Ditton & Nair 1994: 125-131 ). 

Oscar Newman (1972:83) en sy taakgroep het hulle teorie, naamlik dat die ligging van 'n gebou 

misdaad bei'nvloed, getoets deur New York se bestaande behuisingsprojekte op te deel in drie 

kategoriee, naamlik: 

+ Geboue wat uitkyk op die straat en binne 50 tree vanaf die straat is. 

+ Geboue wat uitkyk op die straat en binne 50 tree vanaf die straat is en oor goeie sigbaarheid 

in en om die voorportaal beskik (groot vensterarea) - Subkategorie van kategorie 1. 
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+ Projekte waar minder as 30% van die gebou uitkyk op die straat en 50 tree vanaf die gebou 

gelee is. 

Die totale aantal misdrywe en oortredings is vir al hierdie projekte bepaal. Daar is bevind dat die 

laagste misdaadsyfer by kategorie 2 (optimum waarnemings is moontlik) voorgekom het. Die 

hoogste misdaadsyfer het in kategorie 3 voorgekom waar die meeste geboue die swakste 

waarnemingsgeleenthede gebied het. Klaarblyklik het die orientasie van die gebou tot die straat, 

sowel as die oop ontwerp van die voorportaal, 'n direkte invloed op die aantrekkingskrag wat dit vir 

kriminele elemente het (Newman 1972:83). 

Parkering 

Meredith en Paquette (1992:166) het gedurende 1986 tot 1988 'n studie oor misdaadvoorkoming by 

hoe wolkekrabberwoonstelle in die "Heron Gate Apartment Complex" in Ottowa, Kanada gedoen. 

Heron Gate bestaan uit vyf wolkekrabberwooneenhede wat wissel van agt tot twintig vloere wat te 

huur is. Groot ondergrondse parkeergarages, wat oor die algemeen twee verdiepings beslaan, verskaf 

parkering aan die inwoners. Toegang tot hierdie parkeergarages word verkry deur middel van 

outomaties geaktiveerde deure. Hierdie parkeerfasiliteite word saans ook gepatrolleer deur Minto 

personeel. Daar is ook uitgebreide opelugparkering en gemerkte besoekersparkering beskikbaar, wat 

ook deur die Minto personeel beveilig word. Om die probleem van diefstal vanuit en die beskadiging 

van motors in die ondergrondse parkeergarages aan te spreek is die volgende stappe geneem: 

+ Die tydsduur wat garagedeure oopgehou word se tydmeganismes is na dertig sekondes 

verminder. 

+ Skakelaars wat deur sleutels geaktiveer word is geinstalleer om die toegang tot die garages 

te beheer. 

+ Borde wat voomemende oortreders waarsku dat hulle vervolg sal word is oral in die garages 

opgeng. 

+ Die kragtoevoer na die garagedeure is aangepas sodat dit peuterbestand is. 

+ Garagemure is gedeeltelik af gewit om donker hoekies uit te sny waar van dale moontlik kan 

skuil. 

Mary Smith (1996: 1) is dan ook van mening dat parkeer fasiliteite 'n groter waarskynlikheid het vir 
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die voorkoms van geweld- en eiendomsmisdade as enige ander vaste eiendom, behalwe huise. Braga 

en Clarke (1994:155) wys daarop <lat motors baie maal op straat en in parkeerterreine sonder enige 

formele of informele waameming, parkeer word. Dit hied gulde geleentheid aan voomemende 

oortreders om motors te vind wat nie in die teenwoordigheid oftoesig van 'n bevoegde bewaarder 

is nie. 

Sekuriteit is dus 'n belangrike oorweging by die bestuurders en eienaars van parkeerterreine (Smith 

1996:1). Omdat parkeerfasiliteite bestaan uit groot gebiede waar relatieflae vlakke van beweging 

voorkom, is die waarskynlikheid dat 'n gewelddadige misdaad kan voorkom soveel groter as by enige 

antler kommersiele fasiliteit. 'n Tipiese voorstedelike winkelkompleks het dan gewoonlik 

parkeerfasiliteite wat 1,5 maal groter is as die verhuurbare persele in die kompleks self. Die 

waarskynlikheid <lat 'n persoon in die parkeerterrein geYsoleer en 'n teiken kan word is groot, omdat 

slegs 'n fraksie van die totale aantal persone wat 'n winkelkompleks besoek op 'n gegewe tydstip in 

die parkeerterrein is. Nog kenmerke van 'n parkeerterrein, wat bydra tot die sekuriteitsprobleem, is 

die geparkeerde motors wat skuilplek aan voomemende oortreders kan hied, en die eweredige 

verspreiding van lig wat gebreek word. Meeste parkeerfasiliteite is dan ook oop vir publieke gebruik. 

Laastens sal die motor van 'n oortreder nie maklik opgemerk of onthou word in 'n parkeerarea nie 

(Smith 1996:2). 

Die toenemende voorkeur van multivlak parkeergarages, teenoor die gebruik van grondvlak 

parkeerpersele dra ook by tot die sekuriteitsprobleme van parkeerfasiliteite. Hierdie tendens word 

toegeskryf aan die hoe koste van grond, veral in stedelike gebiede. Dit is eenvoudig te duur om 

morge grond afte staan aan grondvlak parkering. Parkeergarages wat gedeeltelik often volle bo die 

grondvlak verhoog is bied baie minder geleentheid vir toevallige waameming as 'n enkelvlak 

pakeerarea met dieselfde kapasiteit (Smith 1996:2). Natuurlike waameming en sigbaarheid word dan 

ook deur Smith (1996:2) en Napier et al. (1998:155) aangedui as een van die belangrikste 

sekuriteitsmaatreels by enige soort parkeerfasiliteit. 

Dit word dan ook aanbeveel <lat multivlak parkeergarages, indien moontlik, eerder aan al vier kante 

oop gebou moet word om die optimale geleentheid vir waameming te hied, as die voorgeskrewe 

twee. By ondergrondse parkering kan die eerste vlak weer oop gebou word en voorsien word van 

lugskagte wat natuurlike lug en lig deurlaat na die onderste vlak. Die toepassing van toegangsbeheer 

word dan ook as 'n noodsaaklikheid beskou (Smith 1996:2). Oop, grondvlak parkeerterreine kan 
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weer beveilig word deur omheinings wat bestaan uit deursigtige strukture soos ogiesdraad en 

plantegroei. Hierdie soort parkering moet ook goed belig word en in sig van 'n straat gebou word. 

Toegangsbeheer kan oorweeg word, sowel as die oprigting van bemande wagtorings. Die oprigting 

van wagtorings moet egter met groot omsigtigheid gedoen word sodat <lit inpas by die res van die 

omgewing en nie die vrees vir misdaad verhoog nie. Aktiewe en toevallige waarneming sal dus op 

hierdie wyses bevorder word (Napier et al. 1998:119). 

3.6.3 Interne Areas 

Die inteme areas van wolkekrabbers bestaan uit 'n voorportaal, gange, brandtrappe en hysbakke. 

Hierdie gebied is openbare gebied en is oop vir die gebruik van al die inwoners van die gebou. 

Hierdie sones verskil egter van antler openbare areas, soos byvoorbeeld 'n straat, omdat daar nie 

voortdurende observasie plaasvind in die vorm van verbygangers, inwoners of patrollies wat gehou 

word nie. Dit sou verkiesliker gewees het as al die inteme areas op so 'n wyse ontwerp kon word 

dat dit maklik van buite die gebou waargeneem kan word (Newman 1972:86). 

Voorportaal 

Die ontwerp van die voorportaal leen dit daartoe dat <lit van buite die gebou waargeneem kan word. 

Dit is dus moontlik om die voorportaal op so 'n wyse te ontwerp <lat alle inteme aktiwiteite, soos 

byvoorbeeld die uithaal van pos en die wag op die hysbak, vanaf die straat waargeneem kan word 

(Newman 1972:87). 

Brandtrappe 

In wolkekrabbers se brandtrapstelsels is daar gewoonlik geen geleentheid vir die waarneming of 

aanhoor van aktiwiteite wat binne-in plaasvind nie. Veranderings in die brandkode regulasies vereis 

dat die brandtrappe, in geboue met hysbakke, afgeseel word in 'n brandbestande skag. Hierdie 

regulasie het gelei tot die wydverspreide gebruik van die skertrap ontwerp (Newman 1972:88). 

Die trap, wat lyk soos 'n oopgevoude sker, met antler woorde <lit het 'n sigsag vorm, het tot gevolg 

dat die brandtrappe afgesny word van die mees gebruikte areas in die gebou. Die algemene gebruik, 

om die brandtrappe van soliede beton te bou en toe te rus met swaar, brandbestande deure as enigste 
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toegang, veroorsaak baie probleme. Aktiwiteite wat in die brandtrappe plaasvind kan nie maklik 

gehoor of gesien word nie. Inwoners vermy gevolglik hierdie gebied - wat ook die isolering verhoog. 

'n Buitensporige aantal misdade vind in hierdie gebied plaas, soos byvoorbeeld verkragtings. Dit is 

dan ook algemene gebruik dat die aanvaller sy slagoffer bydam in een van die meer gebruikte areas, 

soos die voorportaal, hysbakke of gange, en dan met geweld na die brandtrappe neem waar die 

misdaad dan plaasvind (Newman 1972:89). 

In ouer geboue en projekte (wat gebou is voor die implementering van die huidige brand- regulasies ), 

is die brandtrappe toegerus met groter glasareas. In byvoorbeeld die Breukelen Houses is die 

trapportale en groot dele van die trappe vanaf die interne gange, sowel as die gronde en die straat, 

waarneembaar. Groot vensters by die portaalgedeeltes van die trappe verskaf baie daglig aan die 

inteme gedeeltes van die trappe. Hierdie trappe word baie deur die inwoners gebruik. Hulle voel dat 

hulle die heeltyd waargeneem kan word en dat hulle in die geval van nood die hulp van ander persone 

vanaf die straat kan inroep (Newman 1972:89). 

Die probleme van die skertrap ontwerp kan aangespreek word deur geringe modifikasies aan te bring 

op die standaard grondplan. Die geleentheid vir waarneming word verhoog deur die insit van 

vensters aan die einde van elke gang, op elke vloer en by elke oorloop of "landing" van die 

brandtrappe. Dit het tot gevolg dat die offisier of beampte wat op die straat besig is met patrollie, 

baie van die aktiwiteite wat plaasvind in die interne, openbare area van die gebou, kan waarneem 

(Newman 1972:91 ). 

Die implementering van glashysbakke, en trappe in glas omhul, kan ook gebruik word om sig baie 

te verbeter (Oklahoma .. .1995 :5). Smith (Oklahoma ... 1995 :5) erken egter dat glashysbakke meer kos 

en dat die implementering van hierdie hysbakke in reeds bestaande geboue baie duur en selfs moeilik 

is. Sy is egter van mening dat die deursigtigheid wat gebied word 'n groot verskil sal maak. 

Dakportale (die laaste trapportaal van die brandtrap voordat die persoon uitloop op die dak) het 'n 

soortgelyke waamemingsprobleem, omdat hulle gebruik word, deur dwelmverslaafdes, vir 

:-ymekaarkomplekke (Newman 1972:91). 
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3.6.4 Naasmekaarstelling van gebiede 

Aktiwiteitsareas in woonstelle of wooneenhede se binnekante kan met die eksteme, pub Ii eke areas 

naasmekaar gestel word om visuele waameming van binne te fasiliteer (Newman 1972:91). 

Daar is baie ontwerpe wat die waameming van buite-areas van binne die wooneenhede of woonstelle 

vergemaklik. Die wooneenheid kan s6 ontwerp word dat dit persone wat binne is toelaat om 'n 

natuurlike uitsig te he op paaie, ingange, speel- en sitareas wat gemeenskaplik gebruik word, tydens 

die uitvoering van hulle daaglikse huishoudelike take (Newman 1972:91). 

Argitekte het die kombuisvensters van die Breukelen Houses op so 'n wyse geplaas dat dit uitkyk op 

die gebou se ingange, insluitende die speel- en parkeerareas wat langs die ingange gelee is. Omdat 

volwasse inwoners die meeste van hulle tyd in die kombuis- en eetarea deurbring, kan hulle maklik 

hulle kinders wat buite speel dophou. Die beweging van inwoners en vreemdelinge in en uit die 

gebou kan ook gemonitor word (Newman 1972:91). 

Dit is ook moontlik om die wooneenheid s6 te bou dat die inteme publieke areas vanuit die 

wooneenheid selfwaargeneem kan word. Woonstelblokke wat met "enkelbelaaide gange" gebou is, 

skep geleenthede vir natuurlike waameming. 'n Enkelbelaaide gang is wanneer al die wooneenhede 

uitsluitlik aan die een kant van die gebou gelee is en uitkyk op 'n eksteme muur. Hierdie ontwerp 

leen horn daaraan toe dat die inwoners kan uitkyk vanuit hulle kombuis- en eetkamergedeeltes. Die 

enkelbelaaide gang se venstermuur vergemaklik ook die polisie se observasie van die gebou vanaf die 

grondvlak (Newman 1972:92-93). 'n Dubbelbelaaide gang, daarenteen, hied geen geleentheid vir 

observasie nie, tensy die inwoner 'n loergaatjie in sy deur insit. 'n Dubbelbelaaide gang is wanneer 

'n gebou so ontwerp is dat daar 'n gang in die middel van die gebou is, met die wooneenhede aan 

weerskante gelee. Dit is ook onmoontlik om vensters in hierdie gang te sit, omdat dit inbreuk sal 

maak op die inwoners se privaatheid en teenstrydig met brandregulasies sal wees (Newman 1972: 

91-93). 

Dit is daarom maklik verstaanbaar dat geboue met enkelbelaaide gange ~mper niks misdaadprobleme 

het nie, terwyl daar in dubbelbelaaide gange omtrent 20% van al die misdade in die inteme gedeelte 

van die gebou plaasvind (Newman 1972:93). 

74 



Die dubbelsinnigheid van openbare en privaatgebiede, asook paaie in projekte kan venninder word 

ten einde fokus en betekenis aan waameming te gee (Newman 1972:96). Die versoenbare gebruik 

van naasmekaargestelde gebiede in 'n bepaalde ruimte speel volgens Chapman (Cooper 1997:2) 'n 

belangrike rol. As 'n sementfabriek langs 'n woongebied opgerig word, gaan die teenstrydige belange 

van albei partye die kohesie in die woongebied benadeel. 'n Boekwinkel sal weer hydra tot sinergie 

in die gebied. Die verenigbare gebruik sal kohesie venneerder en die territorialiteit van die 

woonomgewing uitbrei. 

Plasing van brantrappe binne 'n gebou 

In baie hoe woonstelblokke vereis brandregulasies dat die brandtrappe nie verder as 100 tree van 

enige woonstel is nie. Daar word aan hierdie regulasie voldoen deur die brandtrappe agter die 

hysbakskagte te plaas. Die brandtrappe moet ook verskillende uitgange he op die grondvlak. Dit het 

tot gevolg dat die voorportaal en die uitgange van die brandtrappe op teenoorgestelde kante van die 

gebou uitloop. Inwoners maak dan om die beurt van die verskillende stelle ingange gebruik, soos wat 

dit vir hulle gerieflik is (Newman 1972:97). Brandtrappe wat op hierdie wyse geplaas is, is onveilig 

vir die inwoners en verskaf aan misdadigers die ideale ontsnaproetes deurdat een polisieman slegs 'n 

50% kans het om die regte branduitgang te beman waar die misdadiger moontlik kan ontsnap 

(Newman 1972:79). 

In die Edenwald Houses (Newman 1972:79) het die argitek egter die twee stelle brandtrappe se 

ingange naas die hoofingang geplaas. Hierdie modifikasie het die volgende drie gevolge, naamlik: 

+ Enige persoon wat agterv'olging wil vryspring, deur middel van enige van die twee stelle 

brandtrappe, sal, ongeag watter roete hy kies, ongeveer by dieselfde punt aan die voorkant 

van die hoof gebou se ingang uitkom. 

+ Beide inwoners en besoekers moet, ongeag die ingang wat hulle kies, dieself de wandelpaaie 

gebruik, en hulle moet almal voor die vooraansig van die gebou, waar mense dikwels sit en 

gesels, verbystap. Hulle is dan maklik waarneembaar en die fasiliteit (gebou) verskaf dus die 

geleentheid vir toevallige waameming. 

+ Die meeste redes waarom die brandtrappe as 'n meer gerieflike roete gebruik kan word 

verdwyn wanneer die toegangsdeure tot die brandtrappe en die hoofvoorportaal naas mekaar 

geplaas word. 
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Die probleem van groot wolkekrabberprojekte is die eenvormigheid van hulle ontwerp en interne, 

saamgegroepeerde doolhowe (Newman 1972: 100). 

3.7 Beeld 

Die bekendstelling van 'n groot groepering nuwe geboue, met diverse hoogtes en teksture in 'n 

bestaande stad, maak dat hierdie nuwe geboue besonderse aandag geniet, wat hulle laat uitstaan. As 

hierdie onderskeidende beeld wat geskep word negatief is, sal die projek 'n stigma ontwikkel en die 

inwoners as sulks gekasty en geviktimiseer word (Newman 1972:102). 

Vervolgens bespreek Newman (1972: 102) die formele bestanddele wat 'n behuisingsprojek negatief 

differensieer van die omliggende woongebiede. 

3.7.1 Verbrekings in die stedelike sirkuiere patroon. 

Daar bestaan 'n gebruik om strate in die stad toe te maak wanneer 'n behuisingsprojek gebou word. 

Dit skep genoeg oop spasie vir die interne projekgronde, wat weer hydra tot die isolasie en stigma 

wat aan die behuisingsprojek verbonde is. Die gewone straatpatroon, met sy voortdurende vloei van 

voertuie en voetgangers, verskaf tog 'n element van veiligheid vir elke wooneenheid (Newman 

1972:103). 

Die ontwerp van 'n groot projek, wat interne strate toemaak en net die toegang van voertuie by die 

grenslyn toelaat, het hierdie areas uitgesonder en hulle kwesbaar gemaak. Hierdie feit, tesame met 

die ooglopende nadele wat volg uit die sluiting van strate, wat as veilige areas beskou word, strem 

verder lae-inkomste behuising (Newman 1972:103). 

3. 7.2 Gebouhoogte, projekgrootte, materiale en aantreklikheid 

Openbare behuising wat opgerig word vervang gewoonlik hoedigtheid agterbuurtes. Alhoewel 

hierdie nuwe behuisingstrukture met 'n hoe digtheid ontwerp word, siaag <lit nie altyd daarin om 

dieselfde digtheid as die van die vroeere agterbuurtes te behaal nie, aangesien hierdie wooneenhede 

baie maal deur dubbele of driedubbele families beset is (Newman 1972:103). Argitekte spreek 

gewoonlik hierdie probleem aan deur hoe wolkekrabbers te ontwerp en sodoende projekgronde oop 
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laat vir ontspanningsaktiwiteite. 

Hierdie wolkekrabbers staan baie duidelik en identifiseerbaar uit van hulle omringende omgewing. 

Tog is daar baie gevalle waar wolkekrabbers wat gebou is vir mense met 'n bogemiddelde inkomste, 

in skerp kontras met ouer, laer digtheid ontwikkelings staan, en 'n meer positiewe beeld uitdra. Dit 

is dus belangrik om te verstaan wat presies, in die vorm van 'n behuisingsprojek, hierdie verskille 

duidelik maak (Newman 1972:103). 

Hoe digtheid wolkekrabbers vir persone met 'n bogemiddelde inkomste word selde in meer as drie 

geboue saam gegroepeer. Dit vorm 'n kontras met openbare behuisingsprojekte, wat tien tot dertig 

torings kan insluit. Eersgenoemde behuising word met hoe gehalte materiaal gebou en dikwels 

voorsien van balkonne. By die laasgenoemde boustyl word die boukoste egter sover as moontlik 

gesny. Tog, as daar op die kostes ingegaan word, is die boukoste van altwee tipe behuising, per 

vierkante meter, dieselfde (Newman 1972:103-105). 

3. 7.3 Binnenshuise-versiering en afronding 

Dit is die beleid van behuisingsowerhede dat geboue s6 ontwerp en afgewerk moet word dat dit teen 

die gebruikers daarvan en vandalisme bestand is. Die teels en beligting wat in hierdie soort 

behuisingsprojekte gebruik word is soortgelyk aan die wat in hospitale en gevangenisse gebruik word. 

Dit skep egter die atmosfeer van 'n inrigting. In plaas daarvan dat inwoners 'n gevoel van trots in 

hulle woonomgewing ontwikkel, daag hulle woonomgewing hulle uit om die uithouvermoe daarvan 

te toets, wat hulle dan ook wel doen (Newman 1972:105). Shaftoe (s.a.:1) is van mening dat die 

beboude omgewing sterk genoeg moet wees, ajhoewel hy daarop wys dat dit terselfdertyd aanpasbaar 

genoeg moet wees om veranderlike sosiale dinamika en demografie te akkommodeer. Hy wys daarop 

dat goedkoop afwerkings en massa oplossings op die lange duur baie duur uitwerk op die finansiele 

en kriminologiese gebied. Die gebruik van goeie gehalte materiaal toon respek teenoor die bedoelde 

gebruikers, en hierdie respek word gewoonlik beantwoord en terug betoon deur die gebruikers. 

3. 7.4 Aanduiding vap lewenstyl deur middel van ontwerp 

Onderhoude wat Oscar Newman (1972: 106) en sy span medewerkers met inwoners gevoer het, het 

daarop gedui <lat wooneenhede nie slegs op grond van grootte en beskikbare gerief of aantreklikheid 
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beoordeel word nie, maar dat inwoners ook kyk na die lewenstyl wat dit simboliseer en beweer om 

aan te bied. 

Volgens 'n ongeskrewe reel ("gentleman's agreement") mag publieke (staats)behuising nooit luuks 

voorkom nie, alhoewel dit duurder, per vierkante meter as luukse geboue, kan wees om te bou. Die 

eersgenoemde behuising moet die beeld van 'n instituut behou. Ongelukkig plaas hierdie ongeskrewe 

reel die arm persoon op sy plek en bring terself dertyd hulle kwesbaarheid onder die aandag van antler 

(Newman 1972:106-107). 

Omdat die inwoners nie daartoe in staat is om hulle identiteit weg te steek nie, oorreageer hulle soms 

op hulle omstandighede. Hulle behandel hulle woonplekke op dieselfde wyse as wat gevangenis die 

tronke waarin hulle aangehou (of gehuisves) word, behandel. Hulle toon geen belangstelling in die 

versorging of onderhouding van die geboue of die dekorasie en verfraaiing van hulle wooneenhede 

met verf of gordyne nie (Newman 1972: 107). 

Oscar Newman en sy werkgroep beveel die estetiese uitleg van gange en wooneenhede nie net vir 

dekoratiewe redes aan nie. Die wyse waarop die estetiese indruk van 'n gebou die omgewing 

definieer en onderverdeel is belangrik en bernvloed ook die sielkundige staat van die inwoner. 'n 

Inwoners, wat nie meer omgee hoe hulle onmiddellike omgewing lyk nie, begin aanvaar dat hulle nie 

die vermoe het om hulle omstandighede te verander nie. So 'n persoon sal nie tussenbeide tree 

wanneer iemand 'n slagoffer van rnisdaad word nie. Hy sal homself nie eers teen rnisdade beskerm 

nie (Newman 1972:108). 

3.8 Milieu 

As sekere stedelike gebiede, - strate of paaie herken word as veilig, trek aangrensende gebiede 

voordeel uit hierdie veiligheid in die ware sin van die woord as gevolg van assosiasie. Dit is moontlik 

om die veiligheid van residensiele areas te verhoog deur hulle publieke sones en ingange so te plaas 

<lat hulle uitkyk op gebiede wat veilig beskou word (as gevolg van verskeie redes) (Newman 

1972:108 -109; Davidson 1981:82). 

Gebiede wat gewoonlik as veilig gerdentifiseer word is openbare strate wat swaar verkeer dra en 

vertakkings wat beide swaarvoertuig en voetganger verkeer dra (Newman 1972: 109; Jacobs 
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1970:223). 'n Gebied wat teen so 'n straat gelee is baat by hierdie veiligheid. Die naasmekaarstelling 

van residensiele gebiede met ander "veilige" funksionele fasiliteite; kommersieel, institusioneel, 

industrieel en vermaak kan ook die eersgenoemde gebied bevoordeel (Newman 1972:109). 

Newman (1972: 110) wys daarop dat parke en speelgronde wat in woongebiede opgerig word baie 

keer die teelgrond vir misdaad is en nie aan die verwagtinge van die beplanners en inwoners voldoen 

nie. Die rede hiervoor is dat die gebiede gewoonlik apart en gersoleerd van die res van die 

woongebied opgerig is, en daar geen moontlikheid vir toevallige waarneming deur inwoners bestaan 

nie. 0 'Block (1981 :319) stel voor dat pub Ii eke fasiliteite, soos byvoorbeeld parke, met sorg ontwerp 

moet, word omdat die beplanner nie net sekuriteit in ag moet neem nie maar ook die ontspanning en 

wenslike omgewings kenmerke. Parke moet daarom so ontwerp word dat daar moontlikheid bestaan 

vir waarneming deur die privaatsektor en toeganklikheid vir polisie patrollies (Block 1981 :319). 

Wanneer daar geleentheid vir waarneming vanaf omliggende geboue en roetes bestaan, kan die 

gebruik van oortreders om oop ruimtes as skuilplek te gebruik, verminder (Napier et al. 1998:59). 

Parke moet dus in "veilige omgewings" geplaas word en oor wenslike omgewingskenmerke soos 

voldoende beligting, toegang en sigbaarheid beskik (O'Block 1981 :319). 

Dimensies van gebiede wat naasmekaar gestel is speel ook 'n belangrike rol. As die dimensies van 

'n gebied, soos byvoorbeeld 'n park, baie groot is, sal die naasmekaarstelling met veilige publieke 

strate selfs tot gevolg he dat die buitenste parameter van die park veilig sal wees. Die proporsie en 

dimensie van die park beperk die vermoe van die omliggende inwoners, voetgangers en voertuie om 

die aktiwiteite wat binne-in plaasvind waar te neem (Newman 1972:114-115). Napier et al. 

(1998:91) se dat groot, oop areas ook baie maal onveilig voel, tensy daar baie mense teenwoordig 

is en 'n ontspanne atmosfeer heers. Hierdie besige tye word egter slegs tot naweke en sekere tye van 

die dag beperk. Hulle stel eerder die gebruik van kleiner parkies wat verbind is met die straatnetwerk 
/ 

in woongebiede voor omdat dit persone toelaat om deur te loop, te stop en met antler te gesels. 

3.9 Evaluering van die model 

3.9.1 Toepassing van die verdedigbare ruimte model in die praktyk 

Conklin (1995:379) verwys na voorbeelde in die praktyk waar persone begin het om die beginsels 

van verdedigbare ruimte toe te pas. In 'n artikel in die New York Times van 1991, "Crime Draws 

some of the Lines in Blueprints for Schools", word verwys na die ontwerpers van nuwe skoolgeboue 

wat die beginsels van verdedigbare ruimte in ag neem het in die ontwerp van skole. Deesdae werk 
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argitekte, sekurteitskenners en skooldistrik- administrateurs saam om van die skool 'n veiliger 

omgewing te maak. Die grondplanne van die skole is baie eenvoudiger, en die badkamers wat in die 

ouer skole 'n probleemgebied was, word nou in sentrale plekke geplaas waar leerlinge, onderwysers 

en administrateurs dit kan dophou. Bepaalde gebiede in die skole word nou ook onder die beheer 

van verskillende groepe in die skool geplaas. 

In 1986 het Jeffery, Hunter en Griswold (Hunter 1990:3) winkelrowe in Tallahassee, Florida vanuit 

'n omgewingsperspektief ondersoek. Hulle hipotese was dat die misdaad en misdadige gedrag 'n 

produk ofkenmerk van die oortreder en die omgewing in interaksie met mekaar was. Tonele van 

misdaad moet dus volgens hulle fisiese kenmerke geanaliseer word. Hierdie fisiese kenmerke moet 

dan aangepas word om toekomstige misdade te verhoed. Jeffery, Hunter en Grisswold (Hunter 

1990:6) het dan ook in hulle studie bevind dat die rooftogte by hierdie soort winkels baie goed 

reageer op beide inteme en eksteme fisiese en geografiese kenmerke. Hierdie kenmerke sluit die 

ontwerp van die winkel en die eksteme omgewing in. In 1990 is die studie herhaal op 26 van die 

oorspronklike 34 winkels wat oorgebly het. Die volgende bevindings is gemaak: 

Ligging van die kassier 

Winkels waar die kassier sentraal geplaas is, is minder geroof as winkels waar die kassier aan die kant 

van die winkel sit. 

Aantal klerke 

Winkels met meer as een klerk staan 'n kleiner kans om geroof te word as winkels met slegs een 
/ 

kl erk. 

Sigbaarheid binne-in 

Winkels met onbelemmerde sig binne-in die winkel staan 'n kleiner kans om geroofte word. 

Sigbaarheid buite 

Winkels wat vensters en rakke bevat wat nie die uitsig belemmer nie en 'n skoon uitsig op die 

binnekant van die winkel bied staan 'n kleiner kans om geroofte word. 
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Perseel gebruik 

Winkels wat langs 'n kommersiele eiendom gelee is, staan 'n kleiner kans om geroof te word as 

winkels·naby 'n residensiele gebied. Winkels wat naby 'n residensiele gebied gelee is staan weer 'n 

kleiner kans om geroofte word as winkels wat langs 'n lee perseel ofbeboste gebied gelee is. 

Toegang tot winkel 

Winkels met versteekte toegang en ontsnappingsmoontlikhede staan 'n groter kans om beroof te 

word. 

Eksterne beligting 

Winkels wat beskik oor goeie eksteme beligting het 'n kleiner kans om die slagoffer van roof te word. 

Kommersiele aktiwiteite saans 

Winkels wat naby kommersiele aktiwiteite gelee is wat saans voorkom het 'n kleiner kans om beroof 

te word. 

Brandstofpompe 

Winkels wat wel brandstofpompe aan die voorkant van hulle besigheid het, het 'n kleiner 

moontlikheid om die slagoffer van 'n misdaad te word as diegene wat nie brandstofpompe het nie. 
,---

Hantering van geld 

Winkels wat 'n goeie hanteringstyl van geld handhaaf, soos vervat in vasgestelde riglyne en 

waameembare kluise, het 'n kleiner kans om geroof te word. 

Die twee studies wys dan daarop dat misdaadvoorkoming deur middel van omgewingsontwerp 

suksesvol is. Daar is egter ook bewys dat die invloed van omgewingsfaktore tydgebonde is. 

Misdaadvoorkomingstrategiee moet dus op 'n voortdurende basis verbeter en op datum gehou word 

(Hunter 1990:8-11). 
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LaVigne (Eck s.a.:11) het egter getuienis gelewer dat die aantal klerke nie verband hou met die 

voorkoms van rooftogte nie. Dit is dus nie 'n voldonge feit dat meer as een klerk 'n roof sal 

voorkom nie. Eck (s.a: 11) wys daarop dat hierdie soort studies oor die algemeen drie wetenskaplike 

foute het. Eerstens maak hulle gewoonlik gebruik van 'n klein steekproef om 'n groot verskeidenheid 

van winkelkenmerke te toets. Aangesien hierdie kenmerke gewoonlik met mekaar korreleer is dit 

moeilik om te bepaal ofhierdie kenmerke verband hou met rooftogte. Tweedens word die kenmerke 

van die winkel en die rooftogte omtrent dieselfde tyd gemeet. Dit is dan onduidelik of die kenmerke 

van die winkel voor die roof teenwoordig was en die moontlikheid van 'n roof beinvloed het. 

Laastens het die meeste algemene handelaar se winkels geen rooftogte gehad nie, teenoor 'n klein 

aantal winkels waar daar altyd rooftogte voorkom. 

3.9.2 Voordele 

Die positiewe sy van omgewingsekuriteit is dat dit gewelddadige misdaad afskrik en die stedelike 

areas red (O'Block 1981 :302). 

Jeffery (1977:33) sien die verdedigbare ruimte model as voordelig, omdat so 'n program ingestel kan 

word voordat die misdaad gepleeg is. Die hele gemeenskap word betrek by hierdie program en kan 

dus wyer toegepas word as programme wat op die individu gerig is. Die program is meer ekonomies 

as individu-gerigte programme en op die koop toe meer effektief. Hierdie programme kan ook vinnig 

geimplementeer word en het 'n onmiddellike effek op die vermindering van misdaad (Cisneros 

1995 :2). Daar word gekyk na die fi,siese omgewing waar die misdaad gepleeg word, en die program 

is ook gerig op die direkte beheer van gedrag. Laastens is die verdedigbare ruimte model interdissi

pliner georienteerd en dit kan maklik geevalueer word om te bepaal of dit doeltreffend is (Jeffery 
,---

1977:33). 

Omgewingsekuriteit kan volgens O'Block (1981:303) die volgende gevolge he: 

+ Die uitvoeringstyd van 'n misdaad word verleng. 

+ Daar is 'n verlenging in tyd wat waarneming en betrapping betref. 

+ Dit vermeerder rapportering- en aanmeldingstyd. 

+ Dit verminder die responstyd van die polisie. 

Omgewingsekuriteit is effektief teen misdade soos straatmisdade, vrees vir misdaad, of roof (O'Block 

1981:302). Taylor, Gottfredson en Brower (Atlas & LeBlanc 1997:2) het die sterk- en swakpunte 
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van die verdedigbare ruimte teorie ondersoek. Hulle het bevind dat die teenwoordigheid van fisiese 

en simboliese hindernisse verbind kan word met laer vlakke van misdaad en vrees. 

Poyner (Built ... s.a.: 10) stem saam met die oortuiging van Newman dat die beboude omgewing baie 

te doen het met misdaad. Hy kies egter toegang as die hoofkenmerk van misdaad, en nie 

territorialiteit nie. Toegangsroetes word deur die slagoffer, sowel as die oortreder, gebruik (Napier 

et al. 1998:42). Die ligging van sekere tipe misdade word ook dikwels spesifiek deur die oortreders 

gekies, voor die oortreding, op grond van maklike toegang tot ontsnaproetes. Motorkapings word 

dikwels so beplan dat die oortreder vinnig kan wegkom. Die uitleg van vervoerroetes en 

naasmekaarstelling van verskillende tipes ruimtes beinvloed ook die maklikheidsgraad van toegang 

en ontsnapping. Ontvlugtingsareas wat duidelike ontsnappingsroetes hied, na die pleeg van 'n 

misdaad, is 'n veilige toevlugsoord vir misdadigers. Oop stukke veld naby 'n woonbuurt, waar 

gesteelde goedere versteek word, dien as 'n voorbeeld (Napier et al. 1998:42). 

Newman en Fink (Conklin 1995:379) onderskryf navorsing wat 'n hersiene weergawe van die 

verdedigbare ruimte teorie ondersteun. Die navorsing dui daarop dat die hoogte en toeganklikheid 

van 'n gebou, wat die verwagte effek op die houdings en gedrag van inwoners in behuisingsprojekte 

het, weer die verwagte effek op die misdaadvlak het. 

Taylor, Gottfredson en Brower (Conklin 1995:379) wys daarop dat die navorsing oor verdedigbare 

ruimte gedoen is op behuisingsprojekte en dat hulle nie weet of dit op antler leefruimtes toepaslik is 

nie. Een navorser beweer dat die model vandalisme en inbrake in binnemuurse publieke areas van 

woonstelblokke voorkom, maar nie antler tipe misdade in antler areas nie. Booth (Conklin 1995:3 79) 

se dat selfs die impak op die vermindering van vandalisme en inbrake min, alhoewel konstant is. 

Baldwin (Conklin 1995:379) en Reid (1994:200) wys daarop dat sommige idees van Newman oor 

verdedigbare ruimte moeilik toetsbaar is, omdat dit moeilik operasioneel definieerbaar of -

verstaanbaar is. In die algemeen gesien benodig die idee dat 'n verdedigbare ruimte misdaad kan 

verminder empiriese ondersteuning. Met die implementering van die verdedigbare ruimte konsep 

word misdaad dikwels net na 'n ~'ider plek verplaas, eerder as wat misdaad voorkom word (Conklin 

1995:379). Baldwin (Reid 1994:200) wys egter daarop dat daar baie Britse navorsers is wat 

Newman se siening steun dat die "grensblokke", woonstelle op die grense van die behuisingsgebiede, 

meer vatbaar is vir inbrake as inteme blokke. 
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3.9.3 Kritiek teen die model 

Meyer en Qhobela (1998:15) het die kritiek teen Newman se benadering as volg saamgevat: 

+ Die oorsaaklike verband tussen verdedigbare ruimte modifikasie en die vermindering van 

misdaad is nog nie direk gedemonstreer nie. 

+ Die model kan nie onafhanklik van antler sosiale en ekonomiese faktore funksioneer nie. 

+ Newman se studie is slegs van toepassing op openbare behuisingsprojekte. 

+ Die idee dat spasies verdeel en privatiseer moet word, om territorialiteit te bewerkstellig, kan 

nie toegepas word in openbare stedelike gebiede, wat toeganklik vir groot hoeveelhede mense 

moet wees, nie. 

+ Aanvanklik het die teorie van Newman nie die konsep van vrees vir misdaad in berekening 

gebring nie. 

+ Daar is gefokus op die vermindering van eiendomsmisdade, sonder dat die geweldsmisdade 

op openbare plekke in ag geneem is. 

+ Die idee dat kenners geraadpleeg, en die aanbevelings geYmplementeer is, is as kitsoplossing 

deur eiendomontwikkelaars, kontrakteurs en eienaars van geboue verkies. Die plaaslike 

gemeenskap en inwoners van geboue is egter vervreem. 

+ Sy benadering ignoreer die behoefte van alle belanghebbendes om betrokke te raak, sowel 

as die langtermyn opbouing van die gemeenskap. 

Omgewingsekuriteit sal geen ofbykans geen effek op witboordjie misdade soos geldverduistering, 

rekenaarmisdaad, dobbelary en verskeie tipes bedrog he nie (O'Block 1981 :302). Niemand ( ook nie 

die voorstaanders van die konsep) het beweer dat die verdedigbare ruimte of enige ander enkele 

tegniek die enkele oplossing viral die probleme is nie. Die gebruik van multi-dimensionele strategiee 
----

is noodsaaklik in elke geval, en die aggressiewe toepassing van verdedigbare ruimte as deel van sulke 

strategiee sal die voorkoms van misdaad help verminder (Cisneros 1995:11). 

Poyner (Naude 1988:24) wys daarop dat fisiese misdaadvoorkoming misdaad voorkom in die geval 

van ekonomiese en straatmisdade, maar minder effektief is in die geval van geweldsmisdade en 

verkragting, waar die slagoffer en die oortreder dikwels aan mekaar bekend is. By hoogs emosionele 

misdade, soos moord, sal fisiese hindernisse in minder of geen mate 'n invloed op die oortreder he 

nie. Die oortreders dink tydens die pleeg van die misdaad glad nie aan wat hulle kan wen of verloor 

nie. Dikwels is daar nie voldoende fondse om 'n bestaande gebied effektief en ekonomies te beveilig 

me. 
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Poyner (Naude 1988:22) en Conklin (1995:379) wys daarop dat die implementering van die 

verdedigbare ruimte konsep, misdaad dikwels net na 'n ander plek verplaas wat nog nie oor dieselfde 

maatreels beskik nie, eerder as om misdaad te voorkom . Dit wil se, as die omgewing verander word, 

die misdaad nie verminder nie, maar slegs verplaas, omdat potensiele misdadigers elders gaan. Dit 

is egter baie moeilik of selfs onmoontlik om hierdie verplasingsproses te meet (Reid 1994:200). 

Bestaande misdaadvoorkomingsmaatreels word eenvoudig omseil deur altematiewe misdaadtegnieke 

wat ontwikkel word (Naude 1988:22). 

Wright (Naude 1988:24) meen egter dat die probleem oorkom kan word deurdat die 

misdaadvoorkomingstegnieke net soos die misdaadtegnieke voortdurend aangepas word. Cisneros 

(1995:11) argumenteer <lat die ruimtelike rondskuif van 'n misdaad (in die sin dat die probleem 

verminder word in 'n gebied waar <lit maklik is om die misdaad te pleeg) opsigself 'n voordeel is. As 

al die woongebiede in 'n stad gebuk gaan onder die "gebroke venster" scenario, en daarom kwesbaar 

is, sou die polisie se taak feitlik onbegonne gewees het. Deur die tegniek van verdedigbare ruimte 

van woongebied tot woongebied te begin toepas sal die risiko vir misdadigers verhoog word en sal 

<lit lei tot 'n afname in hulle aktiwiteite. 

"The National Commision on the Causes and Prevention of Violence" (McCormick 1973:26) dui 

daarop <lat, alhoewel die gebruik van die stedelike omgewing as verdedigingmeganisme die plek en 

die tipes misdaad kan beheer, dit nie die oorsake van misdaad aanspreek nie en selfs tot die oorsake 

kan bydra. 

Die belangrikste tekortkoming van Newman se teorie is dat dit aandag skenk aan die fisiese 

ontwerpkenmerke, maar <lat dit sosiale veranderlikes ignoreer of afmaak. Die teorie ignoreer 

byvoorbeeld demografiese eienskappe van persone wat in behuisingsareas leef. Ander sosiale aspekte 

waaraan die model ook min aandag gee is, die buurt se stabiliteit, hoeveelheid persone wat werk het 

en rasse-integrasie (Conklin 1995:379). 

Heinzelmann (Conklin 1995:380) wys daarop <lat die teorie beweer dat misdaad beheer word deur 

die omgewing se invloed op inwoners se gedrag, maar :;0ver dui die bewyse daarop dat die beboude 

omgewing misdaad verminder deurdat die geleentheid om misdaad te pleeg beperk word. 

'n Kritikus stel 'n hersiene Verdedigbare ruimte model voor, waar die mees onlangse verbeterings oor 

die studie van menslike territorialiteit ingesluit word. Hierdie model sal onder andere kyk na sosio-
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kulturele kenmerke wat territoriale gedrag bemvloed, byvoorbeeld of'n homogene buurt meer invloed 

sal uitoefen as 'n homogene buurt. Die hersiene model sal nie net kyk na die fisiese ontwerp nie, maar 

ook die eienskappe van diegene wat territoriale beheer gaan uitoefen, en die wyses waarop sosiale 

netwerke gevorm word en territoriale beheer be'invloed word (Conklin 1995:380). Taylor, 

Gottfredson en Brower (Conklin 1995:380) se ook <lat hierdie hersiene model konkrete bewyse, van 

hoe die fisiese omgewing die gedrag en die persepsies van optrede be'invloed. 

3.10 Slotbeskouing 

Die inhoud van hierdie hoofstuk kan diagrammaties soos volg voorgestel word: 

Diagram 3.1 Die kenmerke van die verdedigbare ruimte teorie 

~ Venninder kwesbaarheid Bevorder beveiliging ~ 

t + 
Misdadigers beskou dit Verseker veiligheid, 
as 'n (inwoner/werker) instandhouding en 
beheerde gebied produktiewe gedrag 

i i 
Skep geleenthede Openbare ruimtes is 
vir waarneming onder observasie 

i -f 
Onderverdeling en Ondersteun gevoelens van 

ontwerp van beliuising territorialiteit en eiendomsreg 

... t 
Kan onderskei tussen 

Werksruimtes is onder 

vreemdes en bure / plaaslike (werkende) 
inwoners se beheer 

t t 
YERDEDIGBARE RIHMIE 
Onbetwisbare invloed van groep 
Skryf aktiwiteite daar voor 
Wie mag ruimte betree en wienie 

I 

I I I I Korrektiewe I 
misdaadvoorkoming 

I Strawwende I 
misdaadvoorkoming 

I Meganiese I 
misdaadvoorkoming 

I ; I 
I 

jBewerkstellig soos volg: j 
I 

I I I I 

Ruimtes I I Waarnemingsj I Voorkoms I I Lii.rning I 
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Hierdie diagram kan soos volg verduidelik word: 

Die teorie van verdedigbare ruimte om misdaad te voorkom is van mening dat twee doelwitte 

bewerkstellig moet word om misdaad te voorkom, naamlik: kwesbaarheid moet verminder word en 

beveiliging moet opgeskerp word. 

K wesbaarheid kan word verminder deur die gebied so in te rig <lat die oortreders dit as 'n gebied 

beskou waarin hulle maklik vasgevat sal kan word omdat die inwoners (of dan die werkers in die 

geval van 'n winkelkompleks) die gebied effektief beheer. Die beheer word uitgeoefen deur 

geleenthede vir waarneming van ongewenste persone te optimaliseer. Dit word op sy beurt bevorder 

wanneer, soos by woongebiede en winkelkomplekse die geval is, eiendomme onderverdeel word en 

die eiendomme (wonings en besighede) s6 ontwerp en geplaas is dat almal maklik kan onderskei 

tussen vreemdes ( ongewensdes = oortreders) of vriende (gewensdes = kopers) wat die gebied betree. 

Beveiliging word weer bevorder wanneer die inwoners, of dan die werkers in die geval van 

Centurionsentrum, betrokke is by die gebruik van die ruimtes wat ter sake is. Beveiliging word 

bevorder wanneer hulle die ruimtes (huise of winkels) in stand hou en gedrag daar openbaar wat pas 

by die omgewing. Hulle woon- of werkruimtes is voortdurend onder observasie. Die feit dat die 

woonruimtes (of werkareas) onder plaaslike (en dus bekende mense) se beheer is, ondersteun 

gevoelens van territorialiteit en eiendomsreg. 

Die vermindering van kwesbaarheid en die bevordering van beveiliging word sterk ondersteun deur 

die onbetwisbare invloed van 'n groep wat die toegelate aktiwiteite voorskryf en bepaal wie is 
/ 

welkom in die gebied en wie nie. 

Die teorie van verdedigbare ruimte sluit korrektiewe, bestrawwende en meganiese misdaadvoor

komingskomponente in en kan dus as sodanig as 'n integrerende misdaadvoorkomingsteorie beskou 

word. V olgens die outeur van die teorie maak die verdedigbare ruimte teorie voorsiening vir 

korrektiewe misdaadvoorkoming, !Jestrawwende misdaadvoorkoming en meganiese misdaad

voorkoming. Dit neem territoriale ruimtes (subsones, eiendomsreg), toevallige waarnemings (deur 

middel van die plasing van vensters wat uitkyk op inteme en eksteme leef- en werkareas), die 

voorkoms van geboue (nie-geYsoleerdheid, nie-kwesbare eienaardighede) en die ligging van geboue 

(funksioneel simpatieke area, wat naby 'n gebied gelee is wat intensief deur die publiek gebruik word) 
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waarin misdade voorkom, in ag. 

Oscar Newman en sy tydgenote het met 'n antler benadering tot misdaadvoorkoming die klem 

verskuif vanaf die misdadiger na die slagoffers se omgewing. Hy en sy mede-ondersteuners van die 

omgewingsontwerp het egter nog nooit voorgegee dat hulle beginsels die enkele antwoord vir alle 

voorkoms van misdaad is nie. Soos Shaftoe (s.s.:2) dit stel "There is no one blue print for a safe 

community but there are many pitfalls to be avoided." Die gebruik van die meganismes van 

verdedigbare ruimte, saam met die inagneming en insluiting van antler faktore, soos die ekonomiese 

en sosiale faktore, kan 'n duidelike impak op die voorkoms van misdaad maak. As die meganismes 

in stand gehou word en voortdurend aangepas word, om met die veranderende modus operandi van 

die misdadiger tred te hou sal daar veral 'n impak op die voorkoms van misdaad wees. 

Die praktiese toepassing van Oscar Newman se model, sowel as die ekstra kategorie wat deur Poyner 

gerdentifiseer is, gaan in die volgende hoofstuk op Centurionsentrum toegepas word. 
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HOOFSTUK4 

DIE MISDAADSITUASIE BY CENTURIONSENTRUM 

4.1 Inleiding 

Die sekerheid van 'n gebou word vasgestel deur 'n risiko-analise, en die bedreiging wat reeds bestaan 

word bepaal (Redelinghuys 1998). Om te bepaal wat die misdadige bedreiging by Centurionsentrum 

as 'n geheel is, is van vraelyste gebruik gemaak. Hierdie vraelyste het sekere van die elemente van 

die verdedigbare ruimte teorie vervat asook vrae oor die misdaadsituasie by Centurionsentrum. 

In hierdie hoofstuk word die misdaadstatistiek, soos ingesamel by Centurionsentrum, uiteengesit aan 

die hand van die daaglikse bechywighede van die besigheid, tipe misdade, beveiliging en kwesbaarheid 

van die besigheid, die sigbaarheid in en om die besigheid asook die bereidwilligheid van personeel in 

besighede om by misdade, wat by nabygelee ander besighede plaasvind, betrokke te raak. 

4.2 Daaglikse bedrywighede van die besighede 

Die daaglikse bechywighede van die besighede is ontleed in terme van die aantal werkers wat by die 

besigheid in <liens is, die dae waarop die besigheid bedryf word en die besigheidsure. Die aantal 

werknemers word eerste bespreek. 

Tabel 4.1 Aantal\Verkneiners 

Opsie Frekwensie Persentasie 

Niemand 4 3,1% 

1 - 3 persone 34 26,8% 

4 - 6 persone 29 22,8% 

7 - 9 persone 16 12,6% 

10 - 12 persone 7 5,5% 

13 - 20 persone 13 10,2% 

21 - 40 persone 14 11% 

41 - 50 persone 3 2,4% 

Meer as 51 persone 7 5,5% 

Totaal 127 100% 
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Die grootste kategorie besighede, naamlik 34 (26,8%), het een tot drie persone wat saam met hulle 

in die besigheid werk. Die tweede grootste kategorie besighede, naamlik 29 (22,8% ), het aangedui 

<lat hulle saam met vier tot ses persone werk. Sestien besighede (12,6%) maak gebruik van sewe tot 

nege werknemers, terwyl 14 besighede ( 11 % ) gebruik maak van 21 tot 40 werknemers. Besighede 

maak dus oor die algemeen gebruik van een tot ses persone (63; 49,6%) om die besigheid te bedryf, 

wat daarop kan dui <lat die besighede van gemiddelde grootte is. 

Tabel 4.2 Dae waarop besigheid gedoen word 

Opsie Frekwensie Persentasie 

Maandag tot Vrydag 19 15% 

Maandag tot Saterdag 55 43,3% 

MaandagtotSondag 53 41,7% 

Totaal 127 100% 

Die grootste kategorie besighede, naamlik 55 (43,3%) bedryfhulle besighede vanafMaandag tot 

Saterdag alhoewel baie van die besighede (53; 41,7%) die hele week oop is virbesigheid. Die minste 

aantal besighede, naamlik 19 (15%) het aangedui <lat hulle van Maandag tot V rydag besigheid bedryf. 

Tabel 4.3 Besigheidsure tydens die week 

Opsie Frekwensie Perse II 

Slegs soggens . . 

Soggens en smiddae 48 37,8% 

Slegs smiddae 1 0,8% 

Slegs saans . . 

Van soggens tot saans 76 59,8% 

Van die middag tot die aand 2 1,6% 

Totaal 127 100% 

Meer as die helfte van die besighede, naamlik 76 (59,8%) is van soggens tot saans, op weeksdae oop. 

Daar is ook 48 (37,8%) van die besighede wat soggens en smiddae hulle kliente bedien. Slegs 2 

(1,6%) van die besighede is oop vanaf die middag tot die aand met die minste aantal besighede, 

naamlik 1 (0,8%) wat slegs in die middag besigheid doen. Besighede se besigheidsure op weeksdae 

is dus hoofsaaklik van soggens tot saans. 
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Tabel 4.4 Besigheidsure tydens naweke 

Opsie Frekwensie Persentasie . 
Slegs soggens 31 28,7% 

Soggens en smiddae 49 45,4% 

Slegs smiddae 2 1,8% 

Slegs saans . -
Van soggens tot saans 26 24,1% 

Van die middag tot die aand - -
Tota al 108 100% 

Tydens naweke bedryf die grootste enkele kategorie besighede, naamlik 49 (45,4%), sake in die 

oggend en in die middag. Daar is ook 'n beduidende kategorie besighede, naamlik 31 (28,7%), soos 

byvoorbeeld banke, wat net tydens die oggend besigheid bedryf, terwyl slegs 2 besighede (1,8%) 

net in die middae oop is. 

Vervolgens word 'n uiteensetting gegee van die tipe misdade wat by Centurionsentrum plaasgevind 

het toe die ondersoek geloods is. 

4.3 Tipe misdade 

Vir die doeleindes van die navorsing is slegs ses tipes misdade wat aan besighede verwant is, 

geselekteer, naamlik: diefstal, gewapende roof, inbraak, saakbeskadiging, bedrog en aanranding. Die 

resultate was: 

Tabel 4.5 Misdade teen die respondente gepleeg 

Oosie Diefstal Gewapende roof lnbraak Saakbeskadb?in2 Bedro2 Aanrandin2 

Ja 78 (61,4%) 7 (5,5%) 58 (45,7%) 31 (24,4%) 29 (22,8%) 12 (9,4%) 

Nee 49 (38,6%) 120 (94,5%) 69 (54,3%) 96 (75,6%) 98 (77,2%) 115 (90,6%) 

I Totaal I 121000%) I 127 (100%) I 121 (100%) I 127 (100%) I 121 ~100%) I 121 poo%) I 

Uit die 127 respondente wat aan die navorsing deelgeneem het, was die grootste kategorie 

respondente, naamlik 78 (61,4%), al slagoffers van diefstal. Die tweede grootste kategorie 

respondente, naamlik 58 ( 45, 7% ), was al slagoffers van inbrake. Een-en-dertig respondente (24,4% ), 

het aangedui dat hulle al slagoffers van saakbeskadiging was en 29 respondente (22,8%) was ook al 

slagoffers van bedrog. 'n Minderheid respondente was al slagoffers van gewelddadige misdade soos 
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Tabel 4.6 Misdaad in besighede 

Opsie Diefstal Gewapende roof In brake Saakbeskadi2in2 Bed roe: Aanrandine:s 

Ja 59 (46,5%) 4 (3,1%) 15 (11,8%) 13 (10,2%) 34 (26,8%) 4 (3,1%) 

Nee 68 (53,5%) 123 (96,9%) 112 (88,2%) 114 (89,8%) 93 (73,2%) 123 (96,9%) 

Totaal 127 (100%) 127 (100%) 127 (100%) 127 (100%) 127 (100%) 127 (100%) 

I Hoeveel keer I 
1-4 keer 21 (16,5%) 4 (3,1%) 11 (8,7%) 9 (7,1%) 13 (10,2%) 1 (0,8%) 

5- 9 keer 2 (1,6%) - - - 1 (0,8%) 1 (0,8%) 

10-14 keer - - - - 1 (0,8%) -
15 -19 keer 1 (0,8%) - - - - -
40- 99 keer 1 (0,8%) - - 1 (0,8%) - -
100 en meer - - - - - -

Onseker 34 (26,8%) - 4 (3,1%) 3 (2,4%) 18 (14,2%) 2 (1,6%) 

Nie van toepassing 68 (53,5%) 123 (96,96/o) 112 (88,2%) 114 (89,9%) 94 (74%) 123 (96,9%) 

Totaal 127 (100%) 127 (100%) 127 (100%) 127 (100%) 127 (100%) 127 (100%) 

I Wanneer I 
Soggens 7 (5,5%) 1 (0,8%) 2 (1,6%) 1 (0,8%) - I (0,8%) 

Smiddae 11 (8,7%) - - 1 (0,8%) - -
Saans 7 (5,5%) 2 (1,6%) 9 (7,1%) 5 (3,9%) - 2 (1,6%) 

Naweke 13 (10,2%) 1 (0,8%) 3 (2,4%) 3 (2,4%) - 1 (0,8%) 

Onbekend 21 (16,5%) - 1 (0,8%) 3 (2,4%) - -
Nie van toepassing 68 (53,5%) 123 (96,9%) 112 (88,2%) 114 (89,9%) - 123 (96,9%) 

Totaal 127 (100%) 127 (100%) 127 (100%) 127 (100%) - 127 (100%) 
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gewapende roof (7 of 5,5%) en aanrandings (12 of9,4%). Daar moet ook in gedagte gehou word 

dat van die respondente ook slagoffers van meer as 1 kategorie misdaad kan gewees het. Die resultate 

het getoon dat respondente wat slaggoffers van misdaadwas nie beduidend meer voorsorgmaatreels 

by hulle onderskeie besighede getref het teen misdaad as diegene wat nie slagoffers van misdaad was 

me. 

Tabel 4.6 

(Sien bladsy 89) 

Diefstal (59; 46,5%) het die meeste voorgekom van al die misdade wat deur besighede aangedui is. 

Hierdie syfer sluit ook gewone winkeldiefstal in. Die meerderheid besighede wat al slagoffers van 

diefstal was, naamlik 34 (26,8% van al die besighede) kon egter nie aandui hoeveel keer diefstal al 

plaasgevind het nie. Hierdie onsekerheid kan toegeskryf word aan winkeldiefstalle wat deel van die 

diefstalsyfer vorm. Die voorkoms van winkeldiefstal word dikwels eers ontdek wanneer daar 'n 

voorraadopname gedoen word, of wanneer die besigheid sluit aan die einde van die dag. Dit is dan 

moeilik om te bepaal wanneer (21; 16,5%) die goedere gesteel is en of alles op een slag weggedra 

is of by verskeie geleenthede. Die grootste enkele kategorie van diefstalle het egter oor naweke (13; 

10,2%) plaas gevind, wanneer meeste mense hulle inkopies doen en daar 'n ontspanne luim heers. 

W anneer die gerdentifiseerde diefstalle wat gedurende die oggende, middae en in die aande (op 

weeksdae)plaasvind, bymekaargetel word, is die totaal 25 (19,7%). Uit tabel 4.3 is daar dan ook 

bepaal dat die meeste besighede (76; 59,8%) van soggens tot saans oop is. Dit wil se diefstalle vind 

plaas wanneer besighede sake doen. Daar word dan voorgestel dat besighede hulle eie interne 

sekuriteits-reelings opskerp, veral oor naweke. 

Bedrog het die tweede meeste voorgekom en 34 besighede (26,8%) was al daardeur geraak. Hierdie 

getal is egter 'n swak weerspieeling van die werklike syfer, omdat baie banke in Centurionsentrum 

weens interne redes nie aan die ondersoek deelgeneem het nie. Die oorgrote meerderheid van 

besighede aanvaar tjeks en kredietkaarte as betaalmiddels, wat altyd die geleentheid skep vir die 

pleging van bedrog. Bedrog vind slegs een tot vier maal (13; 10,2%) plaas en dan word die modus 

operandi herken en die personeel of eienaar van die besigheid word nie weer met dieselfde slap riem 

gevang nie. Dit is egter vir meerderheid van besigheidseienaars (18; 14,2%), wat getref is deur 

bedrog, moeilik om aan te toon hoeveel keer bedrog al plaasgevind het. Baie gevalle van bedrog 

word eers gemerk wanneer die werklike uitbetaling van tjek- ofkredietkaartaankope moet geskied. 
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Vyftien besighede (11,8%) was al een tot vier keer (11; 8, 7%) die slagoffer van inbrake. 'n Besigheid 

sal gewoonlik na 'n inbraak sy veiligheidsmaatreels verskerp by die plek waar die inbraak plaasgevind 

het. Dit kan verklaar waarom een besigheid 'n klein aantal kere die slagoffer van inbrake is. lnbrake 

vind hoofsaaklik tydens die aand plaas (9; 7, 1 % ) wanneer die sig rondom besighede aansienlik minder 

is, asook die hoeveelheid mense by die sentrum. 

Die misdaad wat die minste voorkom is die van saakbeskadiging en slegs 13 (10,2%) voorvalle is 

tydens die ondersoek by Centurionsentrum ondervind. Saakbeskadiging vind hoofsaaklik in die aand 

(5; 3,9%) plaas wanneer daar 'n afname in die hoeveelheid persone is wat by die sentrum 

rondbeweeg. 

Die hoeveelheid aanrandings ( 4; 3, 1 % ) wat voorkom is minimaal. Hierdie syf er reflekteer egter nie alle 

voorvalle van aanrandings wat in die oop gebiede van Centurionsentrum kan plaasvind, soos 

byvoorbeeld by die parkeerterreine of wandelroetes nie. Die geYsoleerde aantal gevalle van aanrandings 

wat wel voorgekom het en deur respondente aangeteken is het op verskeie tye plaasgevind alhoewel 2 

(1,6%) aanrandings in die aand voorgekom het. 

Daar is slegs 4 (3,1 %) gevalle van gewapende roof aangemeld. Strobl (1978: 20) wys egter daarop dat, 

alhoewel rowe die minste verlies aan geld teweeg bring, in vergelyking met ander gewone misdade, dit 

die grootste gevaar vir die slagoffers inhou. In 95% van alle rowe is die misdadiger gewoonlik gewapen. 

Die beveiligingsmaatreels wat die besighede tydens die navorsing gelinplementeer het, word vervolgens 

ontleed. 

4.4 Beveiliging 

4.4.1 Sekuriteitsmaatreels 

Respondente moes aandui of hulle van die volgende sekuriteitmaatreels in hulle besigheid gebruik 

gemaakhet: 
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Tabel 4.7 Sekuriteitmaatreels 

Opsie 

Sekuriteitmaatreels Ja Nee Totaal 

Waghonde 1 (0,8%) 126 (99,2%) 127 (100%) 

Eie Sekuriteitpersoneel 14 (11%) 113 (89%) 127 (100%) 

Privaat Sekuriteitmaatskappy 51 (40,2%) 76 (59,8%) 127 (100%) 

Centurion Business Watch 26 (20,5%) 101 (79,5%) 127 (100%) 

Voetpatrollies 23 (18,1%) 104 (81,9%) 127 (100%) 

Spreiligte rondom die besigheid 13 (10,2%) 114 (89,8%) 127 (100%) 

Straatlampe naby die besigheid 44 (34,6%) 83 (65,4%) 127 (100%) 

Vertoonvensters van veiligheidsglas 30 (23,6%) 97 (76,4%) 127 (100%) 

Vertoonvensters van versterkte glas 21 (16,5%) 106 (83,5%) 127 (100%) 

Metaal diefwering voor die vensters 6 (4,7%) 121 (95,3%) 127 (100%) 

Metaalverklikkers by ingange van besigheid 8 (6,3%) 119 (93,7%) 127 (100%) 

Tydvertragingslotte 8 (6,3%) 119 (93,7%) 127 (100%) 

Geslotebaantelevisie 5 (3,9%) 122 (96,1%) 127 (100%) 

Monitors verbind met videokameras 8 (6,3%) 119 (93,7%) 127 000%) 

Die grootste enkele kategorie besighede (51; 40,2%) maak gebruik van privaat sekuriteitmaatskap

pye. Veertien ( 11 % ) van die besighede maak ook gebruik van hulle eie sekuriteitspersoneel. 

Centurion Business was ook 'n gewilde keuse. Ses-en-twintig (20,5%) van die besighede het dit 

ondersteun. Drie-en-twintig (18, 1 % ) van die besighede het ook van voetpatrollies as sekuriteit

maatreel teen misdaad gebruik gemaak. Dit is ook opmerklik dat 30 (23,6%) vertoonvensters van 

veiligheidsglas en 21 (16,5%) vertoonvensters van versterkte glas as misdaadvoorkomingsmaatreel 

toegepas is. 

Kruistabulering van die data het aan die lig gebring dat 31 (53,3%) van die respondente wat manlik 

is teenoor 20 (20,9%) wat vroulik is, eerder privaat sekuriteitsmaatskappye vir die beveiliging van 

hulle besighede verkies het. Die gegewens was statisties hoogs betekenisvol Cx2 = 7,84708; Df= 1; 

Prob. 0,00509). Hierteenoor was daar meer vroue as mans wat van Centurion Business Watch 

gebruik gemaak het. Die verskille was ook statisties hoogs beduidend (X2 = 6, 72527, Df = 1; Prob. 

0,00951). 
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Die afleiding kan gemaak word dat vrouens verkies om gebruik te maak van Centurion Business 

Watch, terwyl mans 'n privaat sekuriteitsmaatskappy verkies. Die eienaars van geboue maak 

voorsiening vir die algemene sekerheid van die gebou en kantore deur van sek:uriteitsfirmas gebruik 

te maak, wat deur hulle ingekontrakteer is. Elke besigheid bly egter vir sy eie inteme sekuriteit 

verantwoordelik. 

Slegs 6 (16,5%) besighede het metaal diefwering voor hulle vensters (tabel 4. 7). Hierdie lae syfers 

kan toegeskryfword aan die lae inbraaksyfers, naamlik 15 (11,8%), of die feit dat baie besighede in 

gange of geboue gelee is wat saans gesluit word. 

Statisties betekenisvolle verbande is ten opsigte van bedrgg en metaalverklikkers by die ingange van 

winkels geregistreer, asook tussen diefstal en metaalverklikkers by die ingange van winkels. Dit gaan 

nou in meer besonderhede bespreek word. 

Metaalverklikkers kan in besighede gebruik word om te verhoed dat goedere, wat onwettig bekom 

is, die besigheid verlaat. Metaalverklikkers word deur 8 (6,3%) besighede as sekuriteitmaatreel 

gebruik by hulle ingange (tabel 4.7). In tabel 4.8 en 4.9 is daar gekyk of daar 'n verband tussen die 

gebruik van metaalverklikkers en die voorkoms van bedrog en diefstal bestaan. 

Tabel 4.8 Bedrog versus metaalverklikkers by ingange 

Metaalverklikkers by ingange 

Bedrog Ja Nee 

Ja 6 (75%) 8 (23,5%) 

Nee 2 (25%) 91 (76,5%) 

Totaal 8 (100%) 119(100%) 

X
2 = 10 12971·Df=1·Prob=0 00146 

' ' ' ' 

Waar bedrog gedurende 1997 voorgekom het maak besighede wel van metaalverklikkers as 

sekuriteitmaatreel gebruik. Daarenteen maak besighede wat nie tydens 1997 deur bedrog geraak is 

nie, glad nie gebruik van metaalverklikkers nie. Hierdie tendens herhaal homselfby tabel 4.9 waar 

besighede al slagoffers van diefstal was. 
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Tabel 4.9 Diefstal versus metaalverklikkers by ingange 

Metaalverklikkers by. ingange 

Diefstal Ja Nee 

Ja 6 (75%) 53 (44,5%) 

Nee 2 (25%) 66 (55,5%) 

Totaal 8 (100%) 119(100%) 

x.2 = 2 79642· Df= 1·Prob=0 09448 
' ' ' ' 

Binne-in die besighede self word daar van tydvertragingslotte (8; 6,3%) en geslote baan televisie (5; 

3,9%) gebruik gemaak. Laastens maak van die besighede 8 (6,3%) ook gebruik van monitors wat 

aan videokameras verbind is, om hulle besighede te beveilig (tabel 4.7). In tabel 4.10 en 4.11 is 

getoets of daar wel 'n verband bestaan tussen die voorkoms van misdaad en diefstal en die gebruik 

van monitors wat aan videokameras verbind is. 

Tabel 4.10 Misdaad versus monitors wat met videokameras verbind is 

Monitors verbind met videokameras 

Misdaad Ja Nee 

Ja 5 (62,5%) 38 (31,9%) 

Nee 3 (37,5%) 81 (68,1%) 

Totaal 8 (100%) 119(100%) 

x.2 = 3,12756; Df= 1; Prob= 0,07698 

Volgens tabel 4.10 het die meeste misdaad in 1997 voorgekom by besighede wat nou gebruik maak 

van monitors wat aan videokameras verbind is. Monitors word die minste gebruik by besighede wat 

nie slagoffers van misdaad was nie. 

Tabel 4.11 Bedrog versus monitors verbind met videokameras 

Monitors verbind met videokameras 

Bedrog Ja Nee 

Ja 5 (62,5%) 28 (23,5%) 

Nee 3 (37,5%) 91 (76,5%) 

Totaal 8 (100%) 119(100%) 
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x2 = 5,55927; Df= 1; Prob= 0,01838 

Uit tabel 4.11 kan gesien word <lat monitors die meeste gebruik word in besighede wat al onder 

bedrog deurgeloop het. Die gebruik van monitors wat met videokameras verbind is, word dan ook 

meer algemeen gebruik in besighede wat al wel slagoffers van misdaad en bedrog was, as andersins. 

Die voorkoms van misdaad en bedrog kan makliker waargeneem en opgevolg word as <lit op 

videokameras vasgele is. 

Vervolgens word die data wat verkry is insake die toegangsbeheer van die besighede, verder beskryf. 

4.4.2 Toegangsbeheer 

Ten opsigte van toegangsbeheer is verskeie sake vir die doel van die ondersoek nagegaan. Die klem 

is geplaas op die toepassing van toegangsbeheer al dan nie, en die wyse waarop <lit gedoen is. Die 

volgende gegewens is tydens die navorsing verkry: 

Tabel 4.12 Toepassing van toegangsbeheer 

I Oesie I Frekwensie I Persentasie I 
Ja 42 33,1% 

Nee 85 66,9% 

I Tota al I 127 I 100% I 

Slegs 'n derde (42; 33,1 %) van die besighede pas aktiewe toegangsbeheer toe in hulle besighede. 

Hierdie besighede bestaan uit juwelierswinkels, banke, klerewinkels en boekwinkels. 

Tabel 4.13 Wyse van toegangsbeheer 

Opsie 

Toegangsbeheermaatreels Ja Nee Nie van Totaal 

toepassin2 

Eie sekuriteitswag by besigheid se ingang/uitgang 18 (14,2%) 24 (18,9%) 85 (66,9%) 127 (100%) 

Metaal verklikkers by ingang/uitgang van besigheid 7 (5,5%) 35 (27,6%) 85 (66,9%) 127 (100%) 

Permanente veiligheidshek by ingang/uitgang 11 (8,7%) 31 (24,4%) 85 (66,9%) 127 (100%) 

Geslote baan televisie 3 (2,4%) 39 (30,7%) 85 (66,9%) 127 (100%) 
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Van die 42 besighede wat aktieftoegangsbeheer toepas maak die meeste, 18 (42,9%), gebruik van 

hulle eie sekwiteitswagte om die in- en uitgange te bewaak. Elf besighede (26,2%) maak gebruik 

van 'n permanente veiligheidshek as toegangsbeheer-maatreel. Die minste, slegs 7 (16,5%) uit die 42 

besighede maak van metaalverklikkers gebruik. In tabel 4.14 is bepaal of daar wel 'n verband tussen 

die voorkoms van bedrog en die gebruik van metaalverklikkers as toegangsbeheermaatreel bestaan. 

Tabel 4.14 Bedrog versus metaalverklikkers as toegangsbeheermaatreel 

Metaalverklikkers as toegangsbeheermaatreel 

Bedrog Ja Nee 

Ja 4 (57,1%) 7 (20%) 

Nee 3 (42,9%) 28 (80%) 

Totaal 7 (100%) 35 (100%) 

X
2 = 4 16305· Df= l ·Prob= 0 04131 

' ' ' ' 

W aar bedrog wel gedurende 1997 voorgekom het maak besighede van metaalverklikkers as 

toegangsbeheermaatreel gebruik. In teenstelling daarmee maak besighede, wat nie gedurende 1997 

deur bedrog geraak is nie, glad nie van metaalverklikkers gebruik nie. Hierdie bevindings stem dan 

ook ooreen met tabel 4.8. 

Tabel 4.15 Enige ander wyse van toegangsbeheer 

Opsie Frekwensie Persentasie 

Ja 7 5,5% 

Nee 24 18,9% 

Nie van toepassing 96 75,6% 

I Totaal I 127 I 100% I 
Die minste besighede, slegs 7 (5,5%) maak van antler maniere as die in tabel 4.13 uiteengesit, 

gebruik. Die maniere is as volg saamgevat: 

Sentrumwagte of sekuriteit (aangestel deur Anglo Amercian of Sanlam). 

Wag by ingang van die gebou. 

Alarmstelsels. 

Alarmstelsel gekoppel aan eksteme sekwiteitsmaatskappye en/of Suid-Afrikaanse 

Polisiediens. 
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Veiligheidshek met knoppie. 

Ge bed. 

Plaaslike polisie en Blitspatrollie besoek op ongereelde ure. (Reeling met bevelvoerders.) 

Sekuriteitsplaatjies op al die goedere. 

Baie slotte. 

Tabel 4.16 Plakkers op besigheidsvensters 

Opsie Frekwensie Persentasie II 
Ja 23 18,1% 

Nee 98 77,2% 

Nie van toepassing 6 4,7% 

Totaal 127 100% 

Slegs 23 (18,l %) uit 127 besighede maak gebruik van plakkers op hulle vensters wat byvoorbeeld 

aandui <lat hulle lid van Business Watch is. Hierdie vraag is gestel om te bepaal ofbesighede ook van 

simboliese hindernisse gebruik maak om voomemende oortreders afte skrik. 

Tabel 4.17 Afskrikkingswaarde van plakkers 

Opsie Frekwensie Persentasie 

Ja 19 15% 

Nee 48 37,8% 

Onseker 28 22% 

Nie van toepassing 32 25,2% 

Totaal 127 100% 

Meer as 'n derde van die respondente, naamlik 48 (37,8%), is van mening <lat die gebruik van 

plakkers op die besigheid se vensters geen waarde as afskrikkingsmiddel sal he nie. Agt-en-twintig 

(22%) is onseker oor die invloed wat die plakkers op die gedrag van voomemende oortreders sal he. 

'n Minimum van net 19 (15%) respondente is van mening <lat die plakkers 'n positiewe afskrikkings

waarde besit. 
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4.5 Kwesbaarheid 

Die kwesbaarheid van die besighede is ook ondersoek. Dit is gedoen aan die hand van aspekte soos 

die sigbaarheid van die besigheidsvloer van die bedieningstoonbak af, die hoeveelheid in- en uitgange 

na die bogenoemde perseel, oop ruimtes, tralies voor vensters, toegangsroetes. Die kwesbaarheid 

van 'n besigheid word ook bemvloed deur die gebiede weerskante van die besigheid, publieke strate 

se ligging, en die algemene gevoel van veiligheid wat die persoon beleef. Hierdie aspekte is ook 

tydens die navorsing nagegaan. Die resultate was soos volg: 

Tabel 4.18 Sigbaarheid van besigheidsvloer vanaf toonbank 

Opsie Frekwensie Persentasie 

Ja 72 56,7% 

Nee 55 43,3% 

I Totaal I 127 I 100% I 

Net meer as die helfte, <lit is 72 (56,7%), van die respondente kan die hele besigheid se vloer 

oppervlakte sien. Uitsig oor die hele vloeroppervlakte verhoed <lat voornemende oortreders buite 

sig kan skuil, en oortree. Die kwesbaarheid van die besigheid word op hierdie wyse verminder. 

Sommige groot kettingwinkels het dan ook die gebruik om vierkantige toonbanke 'n halwe meter van 

die grond af te lig en sentraal in elke afdeling te plaas. Hierdie metode verseker <lat die hele 

besigheidsvloer onder optimale waarneming is. 

Tabel 4.19 Hoeveelheid ingange en uitgange 

Opsie Frekwensie Persentasie 

Een 98 77,2% 

Twee 18 14,2% 

Drie 7 5,5% 

Vier 2 1,6% 

Vyf 1 0,8% 

Meer as vyf 1 0,8% 

Totaal 127 100% 

Die meeste besighede naamlik 116 (91,4%) het slegs twee of minder ingange. Die kwesbaarheid van 
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'n besigheid word verhoog wanneer hy meer as twee ingange of uitgange het. Hoe minder ingange 

en uitgange 'n perseel het hoe makliker is dit om toegangsbeheer tot die besigheidsperseel op 'n 

natuurlike wyse reguleer. Een of twee ingange word deur die navorser as ideaal beskou. 

Tabel 4.20 Besigheid in oop ruimtes 

Doen besigheid in oop Maak gebruik van sigbare afskorting Tipe afskorting 

ruimte rondom ooo ruimte 

Ja 19 (15%) Ja 6 (4,7%) Tralies 1 (0,8%) 

Nee 108 (85%) Nee 11 (8,7%) Reining 4 (3,1%) 

Totaal 127 (100%) Nie van toepassing 110 (86,6%) Ketting 1 (0,8%) 

I Totaal I 127 ~100%) I Nie van toepassing 121 (95,3%) 

I Totaal I 127 ~100%~ 

Uit 19 (15%) van die besighede wat ook hulle besigheid vanuit 'n oop ruimte bedryf maak die minste, 

naamlik 6 (4,7%) besighede van sigbare afskortings gebruik. Vier (66,8%) van hierdie besighede 

maak gebruik van heinings om die oop gebied af te sper. Die heel minste, net twee van die besighede 

maak van tralies of kettings, onderskeidelik, gebruik. Die meerderheid besighede by Centurion

sentrum doen dus hulle besigheid vanuit vaste strukture binne geboue. 

Tabel 4.21 Tralies voor vensters 

Teenwoordigheid van Kan tralies weg skuif tydens Beveilig tralies teen misdaad? 

tralies voor vensters besi2heidsure 

Ja 4 (3,1%) Ja 2 (1,6%) Ja 2 (1,6%) 

Nee 123 (96,9%) Nee 2 (1,6%) Nee 1 (0,8%) 

I Totaal I 121000%~ I Nie van toepassing 123 (96,9%) Onseker 1 (0,8%) 

Totaal 127 (100%) Nie van toepassing 123 (96,9%) 

Totaal 127 (100%) 

Die minste besighede, slegs 4 (3,15) in Centurionsentrum, maak van tralies voor hulle vensters 

gebruik. By 2 (1,6%) besighede kan hierdie tralies tydens besigheids-ure weggeskuifword. Net 2 

(50%) van die 4 besighede beskou die gebruik van tralies as 'n effektiewe manier om misdaad te 

verhoed. Hierdie tendens is verstaanbaar as dit in ag geneem word dat slegs 15 (11,8%) inbrake 

tydens 1997 voorgekom het (tabel 4.6). Baie van die besighede is ook in gange en geboue gelee wat 

saans deur sekuriteitswagte gesluit word. 
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Tabel 4.22 Toegangsroetes 

I Oesie I Traeee I Hxsbakke I Roltraeee I 
Ja 39 (30,7%) 49 (39,6%) 22 (17,3%) 

Nee 78 (61,4%) 69 (54,3%) 97 (76,4%) 

Onseker 10 (7,9%) 9 (7,1%) 8 (6,3%) 

Totaal 127 (100%) 127 (100%) 127 (100%) 

Afstand vanaf besieheid se ineane 

Minder as 10 meter 17 (13,4%) 15 (11,8%) 4 (3,1%) 

11-20 meter 11 (8,7%) 17 (13,4%) 7 (5,5%) 

21- 40 meter 4 (3,1%) 8 (6,3%) 3 (2,4%) 

41- 60 meter 3 (2,4%) 4 (3,1%) -
61- 80 meter 2 (1,6%) 2 (1,6%) 3 (2,4%) 

Verder as 80 meter 2 (1,6%) 3 (2,4%) 4 (3,1%) 

Nie van toepassing 88 (69,3%) 78 (61,4%) 106 (83,5%) 

Totaal 127 (100%) 127 (100%) 127 (100%) 

Word toegangsroetes gereeld deur lede van die publiek gebruik? 

Ja 32 (25,2%) 44 (34,6%) 20 (15,7%) 

Nee 6 (4,7%) 1 {0,8%) -
Onseker 1 (0,8%) 3 (2,4%) -

Nie van toepassing 88 (69,3%) 79 (62,2%) 107 (84,3%) 

Totaal 127 (100%) 127 (100%) 127 (100%) 

Nege-en-veertig (39,6%) van die besighede is naby 'n hysbak wat minder as 20 meter (32; 25,2%) 

van die ingang gelee is. Die grootste enkele kategorie van hierdie besighede wat naby 'n hysbak gelee 

is, naamlik 44 (34,6% van al die besighede) is dan ook van mening dat lede van die publiek gereeld 

gebruik maak van hierdie toegangsroete. 

Nege-en-dertig (30,7%) besighede is naby trappe wat nie verder as 10 meter (17; 13,4%) van hulle 

gelee is nie. Die grootste kategorie van hierdie besighede wat naby trappe gelee is, naamlik 32 

(25,2% van al die besighede), ondervind dat lede van die publiek gebruik maak van die trappe. 

Slegs 22 (17,3%) van die besighede wat aan die ondersoek deelgeneem het is naby roltrappe gelee. 

Daar is slegs twee stelle roltrappe in Centurionsentrum gelee by die Opelug gang (figuur 5.1) en die 

Lakeside Mall (links). Vir 7 (5,5%) van hierdie besighede is die roltrappe sowat 11-20 meter vanaf 
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hulle ingange gelee. Twintig besighede (15,7% van al die besighede) is dit eens dat lede van die 

publiek gereeld gebruik maak van die roltrappe. 

Alhoewel gemaklike toegangsroetes 'n noodsaaklike voedingsaar vir besighede se ekonomiese 

welvaart is, hied dit terselfdertyd ook verskeie ontsnappingsroetes aan die oortreder. 

Tabel 4.23 Die aard van die gebiede aangrensend aan die besigheid 

Opsie 

Omskrvwine Ja Nee Totaal 

Besighede en winkels 105 (82,7%) 22 (17,3%) 127 (100%) 

Kan tore 32 (25,2%) 95 (74,8%) 127 (100%) 

Parkeerterrein 30 (23,6%) 97 (76,4%) 127 (100%) 

Publieke straat 26 (20,5%) 101 (79,5%) 127 (100%) 

Sypaadjie 28 (22%) 99 (78%) 127 (100%) 

Stegie 13 (10,2%) 114 (89,8%) 127 (100%) 

Die meeste besighede, 105 (82, 7% ), het ander besighede en winkels aan weerskante van hulle. Uit die 

aard van die saak verminder dit hulle kwesbaarheid vir misdaad aansienlik omdat dit die moontlikheid 

dat oortreders ongesiens kan wegkom - of die perseel ongesiens betree - minimaliseer. 

Tabel 4.24 Diefstal versus publieke straat langs die besigheid 

Publieke straat langs besigheid 

Diefstal Ja Nee 

Ja 8 (30,8%) 51 (50,5%) 

Nee 18 (69,2%) 50 (49,5%) 

Totaal 26 (100%) 101 (100%) 

X
2 = 3 23450· Df= 1·Prob=0 07210 

' ' ' ' 

Volgens tabel 4.24 het diefstal meer voorgekom by besighede wat nie langs 'n publieke straat gelee 

is nie. Diefstal het die minste voorgekom by besighede wat wel 'n publieke straat aan weerskante van 

hulle het. Die naasmekaarstelling van 'n besigheid met 'n veilige gebied soos 'n publieke straat het 

dus die gevolg dat misdaad minder by hierdie besighede voorkom. 
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Tabel 4.25 Veiligheidsgevoel verskaf deur gebied aan weerskante van besigheid 

Oosie Frekwensie Persentasie II 
Ja 74 58,3% 

Nee 41 32,3% 

Onseker 12 9,4% 

Totaal 127 100% 

Meer as die helfte van die besighede (74; 58,3%) is van mening <lat die strukture wat aan weerskante 

van hulle gelee is, hydra tot 'n gevoel van veiligheid. Meeste besighede is tussen ander winkels en 

besighede gelee (tabel 4.23) wat sorg <lat daar 'n voortdurende toeloop van die publiek, en 

teenwoordigheid van ander werknemers, tydens besigheidsure is. 

Tabel 4.26 Gebied agter besigheid gelee 

Opsie 

Omskrywine: Ja Nee Totaal 

Besighede en winkels 52 (40,9%) 75 (59,1%) 127 (100%) 

Kant ore 19 (15%) 108 (85%) 127 (100%) 

Parkeerterrein 43 (33,9%) 84 (66,1%) 127 (100%) 

Publieke straat 19 (15%) 108 (85%) 127 (100%) 

Sypaadjie 7 (5,5%) 120 (94,5%) 127 (100%) 

Stegie 26 (20,5%) 101 (79,5%) 127 (100%) 

Twee-en-vyftig besighede (40,9%) het, direk agter hulle, ander besighede en winkels. Die parkeer

terrein is ook agter 43 (33,9%) van die besighede gelee sowel as stegies wat by 26 (20,5%) van die 

besighede gevind kan word. 

Tabel 4.27 Ervaring van gebied agter besigheid gelee 

Oosie Frekwensie Persentasie 

Veilig 9 7,1% 

Baie veilig 77 60,6% 

Onveilig 31 24,4% 

Baie onveilig 10 7,9% 

Totaal 127 100% 
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Die strukture wat agter besighede gelee is word deur die meeste respondente, naamlik 86 (67,7%), 

as baie veilig tot veilig beskou. Net 41 (32,3%) beskou hierdie strukture as onveilig tot baie onveilig. 

In tabel 4.28 en tabel 4.29 is getoets hoe die voorkoms van diefstal en saakbeskadeging die houding 

van 'n respondent jeens die gebied wat direk agter sy gebied gelee is bernvloed. 

Tabel 4.28 Diefstal versus veiligheidsgevoel van gebied agter besigheid 

Veiligheid van gebied 

Diefstal Ja Nee 

Ja 35 (40,7%) 24 (58,5%) 

Nee 51 (59,3%) 17 (41,5%) 

Totaal 86 (100%) 41 (100%) 

X
2 = 3 55191·Df=1·Prob=0 05948 

' ' ' ' 

Volgens tabel 4.28 beskou respondente die omgewing agter sy besigheid as onveilig wanneer 

diefstalle al voorgekom het. Die omgewing word as veilig beskou by die besighede waar die minste 

diefstalle voorgekom het. 

Tabel 4.29 Saakbeskadiging versus veiligheidsgevoel van gebied agter besigheid 

Veiligheid van gebied 

Saakbeskadiging Baieveilig Onveilig 

Ja 6 (7%) 7 (17,1%) 

Nee 80 (93%) 34 (82,9%) 

Totaal 86 (100%) 41 (100%) 

x.2 = 3,08016; Df= 1; Prob= 0,07925 

W aar gevalle van saakbeskadegings voorgekom het, beskou respondente die omgewing agter sy 

besigheid as onveilig. Die teenoorgestelde gevoelens word ervaar waar die minste gevalle van saak

beskadegings voorgekom het. Tabel 4.28 en tabel 4.29 wys hoe persone se gevoelens oor die gebied 

waarin hulle besigheid gelee is negatief bei'nvloed word wanneer hulle besigheid deur misdaad getref 

is. 
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Tabel 4.30 Veiligheid by toesluit van besigheid 

I O~sie I Frekwensie I Persentasie I 
Veilig 13 10,2% 

Baie veilig 70 55,1% 

Onveilig 38 29,9% 

Baie onveilig 6 4,7% 

Totaal 127 100% 

W anneer respondente in die aand hulle besighede toesluit voel die meeste van hulle, naamlik 83 

( 65,3% ), baie veilig tot veilig. Slegs 44 (34,6%) van die respondente het aangetoon dat hulle onveilig 

tot baie onveilig voel. By tabel 4.31 is gaan kyk of die voorkoms van diefstal ook die respondent se 

mening oor die veiligheid van die oop en toesluit van die besigheid sal beYnvloed. 

Tabel 4.31 Diefstal versus veiligheidsgevoel by die toesluit van die besigheid 

Toesluit van besigheid 

Diefstal Baie veilig Onveilig 

Ja 31 (37,3%) 28 (63,6%) 

Nee 52 (62,7%) 16 (36,4%) 

Totaal 83 (100%) 44 (100%) 

X
2 = 7 98830· Df= I· Prob= 0 00471 

' ' ' ' 

Tabel 4.31 wys daarop dat wanneer daar al diefstalle by hulle besighede voorgekom het, respondente 

onveilig voel wanneer hulle hulle besighede toesluit. Respondente beskou die toesluit van hulle 

besigheid as veilig in gevalle waar die minste diefstalle voorgekom het. Die voorkoms van diefstal 

het dus 'n negatiewe invloed op die veiligheidsgevoel van respondente. 

Tabel 4.32 Veiligheid tussen werk en vervoer geleentheid 

Opsie Frekwensie Persentasie 

Veilig 11 8,7% 

Baie veilig 75 59,1% 

Onveilig 32 25,2% 

Baie onveilig 9 7,1% 

Totaal 127 100% 
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Die meeste respondente, 86 (67,8%) van hulle, voel baie veilig tot veilig wanneer hulle tussen hulle 

werk en vervoer geleentheid soos byvoorbeeld die bus, taxi, motorvoertuig of saarnrygeleentheid 

beweeg. Daarenteen voel minder, 41 (32,3%), van die respondente dat hulle onveilig tot baie 

onveilig is. 

Tabel 4.33 Diefstal versus veiligheidsgevoel tussen werk en vervoer geleentheid 

Veiligheid van werksplek na huis 

Diefstal Baie veilig Onveilig 

Ja 34 (39,5%) 25 (61%) 

Nee 52 (60,5%) 16 (39%) 

Totaal 86 (100%) 41 (100%) 

X
2 = 5 13102· Df= I· Prob= 0 02350 

' ' ' ' 
Waar die meeste diefstalle al voorgekom het voel respondente onveilig wanneer hulle vanafhulle 

werksplek na hulle vervoer geleentheid beweeg. Respondente beskou die omgewing as veilig waar 

die minste diefstalle voorgekom het. 

Respondente se veiligheidsgevoel word weereens bemvloed deur die voorkoms of afwesigheid van 

misdaad in die besigheid. Vervolgens word sigbaarheid toegelig. 

4.6 Sigbaarheid 

Vir die doel van die ondersoek is die waarneming beperk tot die uitsig wat 'n persoon vanaf die 

toonbank op die hele besigheidsvloer het en die hoeveelheid ingange, uitgange en vensters wat daar 

is. Die volgende gegewens is verkry: 

Tabel 4.34 Sigbaarheid van die hele besigheidsvloer vanaf die toonbank 

Opsie Frekwensie Persentasie 

Ja 72 56,7% 

Nee 55 43,3% 

Totaal 127 100% 

Napier et al. (1998:41) se dat reguit lyne van waarneming of sig, die geleentheid tot toevallige 

waarneming verbeter. Twee-en-sewentig (56,7%), meer as die helfte van die besighede wat aan die 
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ondersoek deelgeneem het, het sigbaarheid oor die hele besigheidsvloer vanafhulle toonbank. 

Tabel 4.35 Hoeveelheid ingange en uitgange 

Opsie Frekwensie p . II 

Een 98 77,2% 

Twee 18 14,2% 

Drie 7 5,5% 

Vier 2 1,6% 

Vyf 1 0,8% 

Meeras vyf 1 0,8% 

Totaal 127 100% 

Die meeste winkels het slegs een uitgang (98; 77 ,2%) wat die toegangsbeheer tot die wink:el verhoog, 

asook die feit dat net een ingang dopgehou moet te word. (Kan slegs problematies gevind word in 

die geval van gewapende roof.) Die algemene beweging van persone in en uit die winkel hoef slegs 

op enkele uitgange gefokus te word. Hierdie uitgange sluit nie nooduitgange in nie. 

Tabel 4.36 Vensters 

Bet besie:heid V ensters? Afstand sie: vanuit vensters 

Ja 121 (95,3%) Minder as 10 meter 13 (10,2%) 

Nee 6 (4,7%) 11 - 20 meter 30 (23,6%) 

Totaal 127 (100%) 21 -40 meter 14 (11%) 

Kan deur vensters van die besie:heid sien 41- 60 meter 14 (11%) 

Ja 113 (89%) 61 - 80 meter 10 (7,9%) 

Nee 8 (6,3%) Verder as 80 meter 31 (24,4%) 

Nie van toepassing 6 (4,7%) Nie van toepassing 15 (11,8%) 

Totaal 127 (100%) Totaal 127 (100%) 

Die meerderheid besighede (121; 95,3%) wat deelgeneem het aan die navorsing het wel vensters. 

Uit hierdie 121 besighede is dit vir die meeste, 113 (89%), moontlik om uit hulle vensters na buite 

te kyk. Die afstande wat hulle kan sien is onderskeidelik verder as 80 meter (31; 24,4%) of 11 tot 

20 meter (30; 23, 6%). Die meerderheid van die besighede se argitektuur hied dus baie geleenthede 

vir toevallige waarneming deur die werknemer en lede van die publiek, van binne en buite die 

besigheid. 
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Tabel 4.37 Uitsig vanuit besigheid se vensters 

Opsie 

Uitsig op: Ja Nee Nie van Totaal 

toepassine: 

Ander winkels 89 (70,1%) 29 (22,8%) 9 (7,1%) 127 (100 

Diemeer 24 (18,9%) 95 (74,8%) 8 (6,3%) 127 (100%) 

Parkeerarea 67 (52,8%) 53 (41,7%) 7 (5,5%) 127 (100%) 

Publieke straat 61 (48%) 59 (46,5%) 7 (5,5%) 127 (100%) 

Binnekant van oorkantste besigheid 62 (48,8%) 50 (39,4%) 15 (11,8%) 127 (100%) 

Binnekant van aangrensende besighede 35 (27,6%) 83 (65,4%) 9 (7,1%) 127 (100%) 

Baie besighede (89; 70, 1 % ) het uitsig op antler winkels en besighede wanneer hulle uitkyk by hulle 

vensters. 'n Gemiddelde aantal van 67 (52,8%) besighede kyk op 'n parkeerarea uit. 'n Verdere 

aantal van 62 ( 48,8%) van hierdie besighede is weer in staat om te sien wat in die binnekant van die 

oorkantste besigheid aangaan. In tabel 4.38 sal gekyk word of daar 'n verband bestaan tussen die 

voorkoms van diefstal en 'n besigheid wat 'n uitsig op 'n parkeerarea het. 

Tabel 4.38 Diefstal versus die uitsig op 'n parkeerarea 

Sien ander parkeerarea 

Diefstal Ja Nee 

Ja 24 (35,8%) 31 (58,5%) 

Nee 43 (64,2%) 22 (41,5%) 

Totaal 67 (100%) 53 (100%) 

x2 = 6,12557; Df= 1; Prob= 0,01332 

Volgens tabel 4 .3 8 het diefstal die meeste plaasgevind by winkels wat ~ 'n uitsig op 'n parkeerarea 

het nie. Diefstal het die minste voorgekom by besighede wat wel 'n uitsig op 'n parkeerarea het. 

Hierdie tendens het homself herhaal by besighede wat 'n uitsig op 'n publieke straat het. Die 

moontlikheid dat diefstal in 'n besigheid sal plaasvind word verminder wanneer daar 'n uitsig op 'n 

publieke area soos 'n straat en parkeerarea is, aangesien daar die moontlikheid van waarneming 

bestaan. 
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Tabel 4.39 Diefstal versus die uitsig op 'n straat vanaf die besigheid 

Sien straat 

Diefstal Ja Nee 

Ja 17 (27,9%) 38 (64,4%) 

Nee 44 (72,1%) 21 (35,6%) 

Totaal 61 (100%) 59 (100%) 

X
2 = 16 12779· Df= 1·Prob=0 00006 

' ' ' ' 

Volgens tabel 4.39 het diefstalle die meeste plaasgevind by winkels wat ~ 'n uitsig op 'n publieke 

straat het nie. Diefstal het die minste voorgekom by besighede wat wel 'n uitsig op 'n publieke straat 

het. 

Tabel 4.40 Tyd van diefstalpleging versus die uitsig op 'n straat, vanaf die besigheid 

Wanneer diefstal plaasgevind bet 

Sien publieke straat Besigheidsure Sa ans Naweke Nie van toepassing 

Ja 5 (31,3%) 5 (71,4%) 3 (23,1%) 48 (57,1%) 

Nee 11 (68,8%) 2 (28,6%) 10 (76,9%) 36 (42,9%) 

Totaal 16 (100%) 7 (100%) 13 (100%) 84 (100%) 

x2 = 8,98839; Df= 3; Prob= 0,02945 

Uit Tabel 4.40 is <lit duidelik <lat besighede wat 'n uitsig op 'n publieke straat het, meestal saans 

(71,4%;5) slago:ffers van diefstalle was. Die diefstalle vind dus plaas wanneer daar nie meer so baie 

verbygangers op straat is wat hulle (potensiele misdadiger) aktiwiteite toevallig kan waarneem nie. 

Besighede wat nie 'n uitsig op 'n publieke straat het nie, se diefstalle vind hoofsaaklik tydens besig

heidsure (68,8%;11) en naweke (76,9%;10) plaas. 

In die laaste plek word die besighede se bereidwilligheid om by misdade wat op antler besigheids

persele plaasvind betrokke te raak, statisties beskrywend ontleed. 

4. 7 Verdedigbaarheidsbetrokkenheid 

Daar is drie stelle vrae aan die respondente gestel om te bepaal wat hulle moontlike optrede sa1 wees 
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indien iets (1) binne hulle eie sone van verantwoordelikheid gebeur (naamlik eie besigheid), (2) die 

volgende sone (net voor hulle besigheid) en (3) die buitenste sone (antler besighede in hulle omtrek). 

Dit bepaal die aard en diepte van hulle betrokkenheid by verdedigbaarheid. Die volgende data is 

ingesamel: 

Tabel 4.41 Misdaad in besigheid 

Opsie 

Bereidwilli2heid tot optrede Ja Nee Totaal 

Suid-Afrikaanse Polisiediens kontak vir hulp 118 (92,9%) 9 (7,1%) 127 (100%) 

Hulp van winkelkompleks sekuriteit inroep 75 (59,1%) 52 (40,9%) 127 (100%) 

'n Siviele arrestasie maak 49 (38,6%) 78 (61,4%) 127 (100%) 

U winkelsekuriteit stuur om op te tree 41 (32,3%) 86 (67,7%) 127 (100%) 

Die meeste respondente, naamlik 118 ( 92,9%), is bereid om die Suid-Afrikaanse Polisiediens te 

kontak vir hulp wanneer 'n misdaad in hulle eie besigheid plaasvind. Meer as die helfte van die 

respondente (75; 59,1 %) sal ook die winkel se sekuriteit inroep om te help wanneer 'n misdaad 

plaasgevind het. 

Nege-en-veertig (38,6%) respondente is ook bereid om 'n siviele arrestasie te maak. Die minste, 

net 41 (32,3%) besighede sal hulle eie winkelsekuriteit stuur om op te tree. Hierdie lae syfer kan 

daaraan toegeskryfword dat slegs 51 (40,2%) respondente gebruik maak van 'n privaat sekuriteits

maatskappy. Daar is ook net 14 besighede (11 % ) wat wel hulle eie sekuriteitspersoneel aanhou 

01 ergelyk tabel 4. 7). 

Tabel 4.42 Persoon beroof voor die besigheid 

Opsie 

Bereidwilligheid tot optrede Ja Nee Totaal 

Suid-Afrikaanse Polisiediens kontak vir hulp 106 (83,5%) 21 (16,5%) 127 (100%) 

Hulp van winkelkompleks sekuriteit inroep 93 (73,2%) 34 (26,8%) 127 (100%) 

U winkelsekuriteit stuur om op te tree 40 (31,5%) 87 (68,5%) 127 (100%) 

'n Siviele arrestasie maak 39 (30,7%) 88 (69,3%) 127 (100%) 

Wanneer 'n persoon reg voor die besigheid beroofword sal die meeste, 106 (83,5%) respondente, 

die Suid-Afrikaanse Polisiediens se hulp inroep. Drie-en-negentig (73,2%) sal die winkelkompleks 
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se sekuriteit inroep vir hulp. Eie winkelsekuriteit sal deur 40 (31,5%) respondente uitgestuur word 

om te gaan help. Die minste, slegs 39 (30,7%) van die respondente, sal self ingaan om 'n siviele 

arrestasie uit te voer. 

Tabet 4.43 Roof in omliggende besigheid 

Opsie 

Bereidwillhzheid tot optrede Ja Nee Totaal 

Suid-Afrikaanse Polisiediens kontak vir hulp 124 (97,6%) 3 (2,4%) 127 (100%) 

Hulp van winkelkompleks sekuriteit inroep 90 (70,9%) 37 (29,1%) 127 (100%) 

'n Siviele arrestasie maak 25 (19,7%) 102 (80,3%) 127 (100%) 

U winkelsekuriteit stuur om op te tree 24 (18,9%) 103 (81,1%) 127 (100%) 

Die meeste, 124 (97,6%) respondente, is bereid om die Suid-Afrikaanse Polisiediens se hulp in te 

roep indien 'n roof in die omliggende besighede plaasvind. Negentig (70,9%) respondente sal ook 

die winkelkompleks se sekuriteit inroep. 'n Minimum van slegs 25 (19,7%) en 24 (18,9%) 

respondente onderskeidelik sal self 'n siviele arrestasie maak ofhulle eie winkelsekuriteit stuur om 

op te tree. Hierdie tendens kan toegeskryf word aan die gevaarlike element wat gepaard gaan met 

'n roof. In baie gevalle is wapens soos messe of vuurwapens by roofbetrokke, wat dit baie onveilig 

maak vir die persoon om self op te tree. In al drie gevalle (tabel 4.41 - 4.43) is respondente gewillig 

om die hulp van die SAPD of die winkelkompleks se sekuriteit in te roep. 

Tabet 4.44 Optrede van mede-besigheidseienaars 

Sal mede-besigheidseienaars optree as Frekwensie Persentasie 

u besigheid beroofword? 

Ja 59 46,5% 

Nee 12 9,4% 

Onseker 53 41,7% 

Nie van toepassing 3 2,4% 

Tota al 127 100% 

Die grootste kategorie van respondente, naamlik 59 (46,5%), is van mening dat hulle mede

besigheidseienaars sal optree indien hulle beroof word. Die tweede grootste kategorie van 

respondente, naamlik 53 ( 41, 7% ), is egter onseker oor die optrede van antler besighede. Hierdie hoe 

onsekerheid kan moontlik verklaar word aan die hand van: (1) of die mede besigheidseienaars die roof 

113 



opgemerk het, (2) hoe gevaarlik die roof is en (3) hoe goed die besigheidseienaars mekaar ken. 

4.8 Slotbeskouing 

Die ontleding van die misdaadsituasie by Centurionsentrum het die volgende aan die lig gebring: 

Die besighede is van gemiddelde grootte met 1 - 6 persone in <liens. Hulle bedryfhulle besighede van 

Maandag tot Saterdag, oggend, middag en aand. Naweke bedryf besighede omtrent een derde van 

die tyd besigheid. Diefstal kom die meeste voor, gevolg deur bedrog, inbraak, saakbeskadiging en 

aanranding. Die meeste besighede gebruik privaat sekuriteitsmaatskappye, gevolg deur Centurion 

Business Watch en voetpatrollies om hulle besighede teen misdaad te beveilig. Slegs een derde van 

die besighede het toegangsbeheer. Sigbaarheid van die hele besigheidvloer is 'n probleem, maar 

vensters gee baie geleentheid vir toevallige waarneming. Tralies voor die vensters is nie gewild as 

'n beveiligingsmaatreel nie. Die ligging van en aard van die toegangsroetes tot die besighede is 

voordelig vir moontlike oortreders. Nietemin bevorder die baie antler omliggende besighede die 

gevoel van veiligheid by die ondememers. Die meerderheid van die sakemanne het aangedui <lat hulle 

die Suid-Afrikaanse Polisiediens of die Centurionsentrum se sekuriteitspersoneel sal aktiveer tydens 

'n misdaad - maar minder as die helfte sal betrokke raak as hy waarneem dat 'n ander besigheid 'n 

teiken van misdaad word. 

In die geheel beskou, sonder die inagneming van misdade wat voor besighede of in die parkeer

terreine plaasgevind het, is die misdaadsituasie by Centurionsentrum nie baie kritiek nie, alhoewel 

daar punte is waaraan gewerk kan word. W anneer die voorkoms van diefstal in ag geneem word, 

word dit aanbeveel <lat die meerderheid winkels hulle inteme sekuriteitsmaatreels, volgens hul eie 

behoeftes en weerbaarmaking, teen winkeldiefstal opskerp. Dit word voorgestel <lat sekuriteit oor 

naweke opgeskerp word, omdat die meeste diefstalle oor die naweek plaasvind. Dit kan gedoen 

word deur die aanstelling van ekstra sekuriteitswagte oor die besige periodes en die gebruik van meer 

ervare werknemers wat al bekend is met die modus operandi van voomemende winkeldiewe. 

Toegangsbeheer kan ook toegepas word, soos byvoorbeeld in die vorm van metaalverklikkers, 

aangesien dit ook misdaad sal help voorkom. Bedrog kan ook deur hierdie maatreels voorkom word. 

Dit is verder verstaanbaar <lat besighede traag is om van diefwering gebruik te maak aangesien hulle 

dalk die beeld van onveiligheid aan potensiele klandisie kan oordra. Baie van die besighede is ook 

in groot gange gelee wat in elk geval saans gesluit word. 
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Alhoewel die voorkoms van gewapende roof so laag is, word die opstel van 'n algemene gebeurlik

heidsplan vir elke besigheid voorgestel. Dit sal sorg dat personeel sal weet hoe om op te tree indien 

'n gewapende roof ooit sou plaasvind. 

In hoofstuk 5 gaan die praktiese toepassing van Oscar Newman se model, sowel as die ekstra 

kategorie waat deur Poyner gerdentifiseer is, op Centurionsentrum toegepas word. 
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HOOFSTUK5 

CENTURIONSENTRUM AS VERDEDIGBARE RUIMTE 

5.1 Inleiding 

Winkelsentrums kan in twee hoofgroepe ingedeel word, naamlik: diegene wat deel vorm van die 

omliggende stadsgebied en baie maal 'n hele stadsblok beslaan, soos byvoorbeeld: The Wheel in 

Durban en Sammy Marks in Pretoria, en dan is daar die sentrum wat omring word deur groot 

parkeerareas en in woongebiede geplaas is, soos byvoorbeeld: Centurionsentrum in Centurion 

(Napier et al. 1998:151). 

Centurionsentrum se empiriese data gaan bespreek word aan die hand van die vyf kategoriee soos 

wat <lit in Oscar Newman se teorie voorkom, naamlik: die ligging van die sentrum, die beeld wat die 

sentrum uitstraal, territorialiteit, waarneming en toegangsbeheer. Die beskrywing van Centurion

sentrum word toegelig deur kaarte en foto's wat op die perseel geneem is. In hierdie hoofstuk word 

die sentrum eers in sy geheel bespreek, waarna <lit opgebreek word in kleiner eenhede, soos die 

Sentrale Centurionsentrum en antler geboue wat saam gegroepeer is. (Sien CBD Centurion SSG 

kaart op bladsy 117 vir 'n voorstelling van Centurionsentrum as 'n geheel.) 

5.2 Centurionsentrum 

5.2.1 Ligging van Centurionsentrum 

Centurionsentrum is sentraal gelee en omring deur woongebiede. Dit is maklik toeganklik vanaf die 

hoofsnelwee. Centurionsentrum bestaan uit verskillende besigheidsentrums en geboue wat begrens 

word deur drie hoofstrate en 'n mensgemaakte meer. Gedurende die dag is daar 'n konstante vloei 

van verkeer in hierdie drie strate, sowel as die kleiner straatjies in die gronde self, wat die 

parkeerareas met hierdie drie strate verbind. Newman (1972: 109) se dan ook <lat 'n publieke straat, 

wat swaar verkeer dra, as 'n veilige gebied beskou word, en <lat ander gebiede wat langs hierdie straat 

gelee is, sal baat vind by hierdie veiligheid. Respondente is dan ook gevra of hulle besigheid langs 

'n openbare straat gelee is. Die verband wat tussen diefstal en die naasmekaarstelling van die 

besigheid aan 'n openbare straat gevind is, word volledig in tabel 5.1 uiteengesit. 
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LEGEND 

1. VERWOERDBURGSTAD 

CBD CENTURION SSG 
2. HYPERAMA 
3. UBS BUILDING 
4. MMI 
5. LOUGARDIA 
6. SASOLPENSIOENFONDS 
7. SAGE PROP. LIMITED 
8. OLD MUTUAL 
9. GERHARDSTR. BRIDGE 
10. SANLAMEERZICHT 
11. PIER62 
12. MEERLUS 
13. TUINHOF 
14. MOMENTUM PARK 
15. FEDLIFE 
16. CENTURION MALL 
17. ATLANTIS WATER PARK 
18. 19TH HOLE PUTT 
19. SPOORAL PARK 
20. SAAMBOU FORUM 
21. 90TANO c=-----:J 
22. OUTSPAN HOUSE 
23. CENTURION LAKE HOTEL 
24. DIEANKER , 
25. LAKESIDE CENTRE (SERVAMUS) 
26. PREKOR CENTRE 
27. SUBUARU/SAAB 
28. BIELLACENTRE · 
29. LAKEVIEW LAND ROVER 
30. McCARTHY MOTORS 
31. CAPITAL MOTORS 
32. CENTURION PARK MOTORS 
33. MUNPEN 

18 
34. BUENA VISTA (SAB) 
35. AVITRONICS 
36. OUDE MOLEN 
37. SOUTHLAKE CENTRE 
38. KROG WATERFORNT HOTEL 

17 39. McDONALD'S RESTAURANT 
40. SAAMBOU 
41. STANDARD BANK 
42. ATLANTIS NISSAN 
43. BMW 
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Tabel 5.1 Diefstal versus 'n straat langs die besigheid 

Straat langs besigheid 

Diefstal Ja Nee 

Ja 8 (30,8%) 51 (50,5%) 

Nee 18 (69,2%) 50 (49,5%) 

Totaal 26 (100%) 101 (100%) 

x2 = 3,23450; Df= 1; Prob= 0,07210 

Bogenoemde statistiek dui aan dat daar 'n statisties betekenisvolle verband tussen die tersaaklike 

veranderlikes is. Die altematiewe hipotese, Ha> kan dus aanvaar word, want daar is 'n verband tussen 

die voorkoms van diefstal en die ligging van 'n openbare straat langs respondente se besighede. 

Volgens tabel 5 .1 het diefstal meer voorgekom by besighede wat Dk langs 'n openbare straat gelee 

is nie. Diefstal het die minste voorgekom by besighede wat wel 'n openbare straat aan die een kant 

van hulle het. Deur 'n besigheid naas 'n veilige gebied, soos 'n publieke straat te plaas, is daar dus 

'n gevolglike vermindering van die voorkoms van diefstal. 

Die gebied rondom Centurionsentrum is redelik toegebou en daar is slegs oop ruimtes en onbenutte 

grond aan die oorkant van Suidstraat, wat saans as 'n veiligheidsrisiko beskou kan word, veral as in 

ag geneem word dat die openbare staanplek vir taxi's in die oop stuk grond reg oorkant Southlake 

sentrum gelee is. Hierdie gebied word nie so goed instand gehou soos die res van die sentrum nie 

en versper die uitsig vanaf Suidstraat op die parkeerterreine. 

Tabel 5.2 Misdade soos aangedui vir Centurionsentrum tydens 1997 

Nee 

Totaal 

Meer as die hel:fte van die besighede wat deelgeneem het aan die ondersoek het nie juis onder misdade 

deurgeloop nie. Die enigste misdaad wat redelik hoog gemeet het is diefstalle (59; 46,5%) wat 

winkeldiefstal ingesluit het. Die redelike lae syfer vir bedrog (26; 34,8%) kan toegeskryfword aan 
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die feit <lat die meeste banke in Centurionsentrum op grond van inteme sekuriteitsredes nie aan die 

ondersoek deelgeneem het nie. 

Die lae voorkoms van misdaad word ook toegeskryf aan die totstandkoming van die Centurion 

Gemeenskapsbeskermingsmaatskappy (CGBM) in November 1996. Hierdie artikel 21 maatskappy, 

'n maatskappy sonder winsbejag, is gestig deur ontevrede inwoners en sakemanne wat Centurion 

misdaadvry wil maak. Hulle werksaamhede is beperk tot die polisiewyke van die vier polisiestasies 

in Centurion naamlik: Erasmia, Laudium, Wierdabrug en Lyttelton. Laasgenoemde polisiestasie 

bedien Centurionsentrum. CGBM werk ook saam met die Stadsraad van Centurion en die gemeens

kapspolisieringsforums en hulle fokus is die vermeerderde sigbare polisiering (Centurion News 

1998:5). Die inwoners van die gemeenskap, waarin Centurionsentrum gelee is, is dus redelik 

betrokke by die beveiliging van hulle omgewing. 

5.2.2 Beeld 

Centurionsentrum se doel as besigheidsentrum is om aanloklik en toeganklik vir lede van die publiek 

te wees. Die geboue is van goeie gehalte materiaal gebou en die versierings binne-in die sentrum is 

aantreklik en smaakvol. Die sentrumgronde en die geboue word goed instand gehou en nerens is 

tekens van agteruitgang of verwaarlosing te bespeur nie. Die algemene beeld van die sentrum is dus 

in lyn met die stelling <lat die voorkoms van 'n openbare plek die persepsie van veiligheid beinvloed 

deurdat verwaarloosde en vuil gebiede die afwesigheid van eienaarskap impliseer (Napier et al. 

1998:137). 

Daar is sewe verskillende groepe parkeerterreine wat vir publieke gebruik opgerig is en rondom die 

sentrale gedeelte van Centurionsentrum gerangskik is. Daar is voldoende wandelpaaie wat vir 

voetgangers ingerig is en dit is oor die hele oppervlak van die sentrumgronde versprei. Daar is selfs 

voorsiening gemaak vir voetgangers wat reg rondom die Centurionmeer wil wandel. Daar is ook 'n 

hangbrug wat toegang aan die oorkantste wal verleen, waar piekniekplekke en braaigeriewe opgerig 

is. Die meer self neig egter om onooglik te raak omdat daar geen natuurlike invloei van vars water 

is nie, maar daar word reeds pogings aangewend om die meer op te gradeer en instand te hou soos 

op foto 5.1 gesien kan word. 
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Foto 5.1 

Die instandhouding van die sentrum dra by tot die gevoel van veiligheid wat deur lede van die publiek 

en werkers in die sentrum ervaar word. Eienaars en personeel van 'n besigheid is egter geneig om 

die gebied waarin hulle besigheid gelee is as onveilig te ag wanneer hulle besighede die teikens van 

misdaad geword het. Hierdie neiging het duidelik in die analise van die statistiek na vore gekom. 

Daar is deur middel van Pearson se Chi-kwadraat toets bepaal of daar wel 'n verband bestaan tussen 

'n misdaad wat plaasgevind het, en die respondent se siening van die gebied waarin sy besigheid gelee 

is as veilig of nie. 

Tabel 5.3 Veiligheid versus diefstalle 

Veiligheid van gebied 

Diefstalle .·· Veilig Onveilig 

Ja 35 (35,7%) 24 (58,5%) 

Nee 51 (59,3%) 17 (41,5%) 

Totaal 86 (100%) 41 (100%) 

x2= 3,55191; Df= l; Prob= 0,05948 

Die altematiewe hipotese, Ha. word dus aanvaar, <lit wil se daar is 'n verband tussen die diefstalle en 

die mate waarin die respondent die gebied rondom sy besigheid as veilig ag. Hoe minder veilig die 

respondente die gebied beleef het, hoe meer voorvalle van diefstal het daar voorgekom. 
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Tabel 5.4 Saakbeskadiging versus veiligheid van die gebied 

Veiligheid van gebied 

Saakbeskadiging Veilig Onveilig 

Ja 6(7%) 7 (17,1%) 

Nee 80 (93%) 34 (82,9%) 

Totaal 86 (100%) 41 (100%) 

x2 = 3,08016; Df= 1; Prob= 0,07925 

Ha word dus aanvaar: daar is 'n verband tussen saakbeskadiging en hoe veilig die respondent die 

gebied rondom sy besigheid ag. Volgens tabel 5.4 het die meeste saakbeskadiging voorgekom in 

gevalle waar respondente die omgewing rondom sy besigheid as onveilig ag. Die minste saakbeska

diging het voorgekom in gevalle waar respondente die omgewing as veilig beskou het. 

Die tendens wat voorgekom het ondersteun die mens se natuurlike reaksie om 'n omgewing as 

onveilig te ervaar wanneer hy, of sy besigheid, al die slagoffer van misdade soos diefstalle en 

saakbeskadiging was. Die meeste van die respondente beskou dan ook Centurionsentrum as veilig. 

5.2.3 Territorialiteit 

Alhoewel die samestelling en doelwitte van 'n besigheidskompleks verskil van die privaat verblyf 

waarvoor Oscar Newman sy teorie oorspronklik ontwikkel het, bly die basiese beginsels van 

territorialiteit dieselfde. Die omgewing het nog steeds die vermoe om waargenome sones van territo

riale invloed te skep deur die gebruik van simboliese en fisiese hindernisse. By 'n besigheidkompleks 

moet daar egter deurgaans 'n fyn balans gehandhaaf word tussen die beveiliging van die omgewing 

en die toegankliheid van die sentrum vir lede van die publiek. As 'n gebied oorbeveilig word deur, 

byvoorbeeld fisiese strukture, sal die persone wat van die gebied gebruik maak begin om onveilig te 

voel (Redelinghuys 1998; Napier et al. 1998:159). 

Fisiese hindernisse 

a. Die groot aantal parkeerterreine dien opsigself as 'n fisiese hindernis tussen die besighede en 

die drie hoofstrate wat die sentrum omring. Sommige van die parkeerterreine is ook deur 

middel van houtheinings van die sypaadjie en ander strate, wat binne die sentrum se gronde 
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is, afgesper. (Sien foto 5.2.) 

b. Daar is nie rerig voorsiening gemaak vir parkering net buite die grense van die sentrumgronde 

nie, wat die moontlikheid van ontsnappingsvoertuie beperk. 

c. Daar is nie baie plekke rondom Centurionsentrum self waar openbare vervoer, met op en 

afklim plekke, voorkom nie. Daar is dus nie geleentheid vir mense om rond te staan en niks 

te doen nie. Daar is slegs een openbare staanplek vir taxi's aan die oorkant van die straat ( aan 

die bo-punt van die gronde) gelee. 

d. Die sekuriteitspersoneel wat gedurig die gronde en geboue patrolleer <lien ook as fisiese 

hindernis en sorg terselfdertyd <lat voornemende misdadigers nie kan rondhang om moontlike 

misdade te beplan nie. 

e. Die groot oop areas (parkeerterreine en voetgangerpaadjies) keer <lat mense doelloos kan 

rondhang, omdat hulle van ver af raakgesien sal word. 

Foto 5.2 

Simboliese hindernisse 

Die feit of simboliese hindernisse by Centurionsentrum suksesvol aangewend word, is getoets, deur 

aan respondente te vra of hulle van plakkers op hulle vensters gebruik maak om aan te dui <lat hulle 

lede van 'n groep soos Centurion Business Watch is. 'n Statistiese ondersoek het egter aangetoon 

<lat daar nie betekenisvolle verbande tussen die gebruik van hierdie plakkers en die voorkoms van 

misdaad is nie. 

Simboliese hindernisse bestaan uit verskeie elemente, en selfs die motorwagte wat op 'n gereelde 

grondslag in sommige van die parkeerterreine rondstaan dra by tot die sigbare polisiering van die 

gebied. 
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5.2.4 Waarneming 

Toevallige waarneming 

Die geleentheid vir toevallige waarneming is ondersoek, deur te bepaal of daar wel meganismes 

teenwoordig is wat dit moontlik maak, en indien toevallige waarneming moontlik is, hoe dit toegepas 

word. 

Vensters 

Vensters is een van die belangrike elemente wat nodig is vir toevallige waarneming (Napier et al. 

1998:151). Daar is in die vraelys aan die respondente gevra of daar vensters in hulle besighede is. 

lndien hulle ja geantwoord het, is hulle gevra of hulle by hierdie vensters kan uitsien. Indien hulle 

positief op hierdie tweede vraag geantwoord het, is hulle ook gevra om aan te dui hoe ver hulle kan 

sien. 'n Opsomming van die resultate wat verkry is word in tabel 5.5 uiteengesit. 

Tabel 5.5 Die voorkoms van vensters in besighede. 

Vraag 1. Het u besigheid enige vensters? 

Ja 

Nee 

Totaal 

Vraag 2. Is u in staat om deur vensters van u besigheid na buite te kyk? 

Ja 

Nee 

Totaal 

Vraag 3. Hoe ver kan u sien vanuit die venster? 

Minder as 20 meter 

21- 60 meter 

61 meter en verder 

Totaal 

121 

6 

127 

113 

8 

121 

43 

28 

42 

113 

95,3% 

4,7% 

100% 

93,4% 

6,6% 

100% 

38,1% 

24,7% 

37,2% 

100% 

Uit tabel 5.5 kom mens agter dat die oorgrote meerderheid besighede (121; 95,3%) wel van vensters 

voorsien is en dat 93,4% (113) van hierdie besighede wel na buite kan uitkyk. Vensters, veral die tipe 
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wat gebruik word in winkels, het 'n tweeledige funksie: eerstens laat dit die werknemers en lede van 

die publiek toe om die gebied buitekant die besigheid waar te neem en tweedens hied dit aan die 

verbygangers die geleentheid om die gebeure binne in die besigheid toevallig waar te neem. In tabel 

5.6 is getoets of daar wel 'n verband tussen misdaad, en die uitsig wat 'n besigheid op 'n openbare 

straat het, bestaan. Daar is terselfdertyd in tabel 5. 7 bepaal of die tyd van misdaadpleging ook deur 

die uitsig beinvloed is. 

Tabel 5.6 Diefstal versus die uitsig op 'n straat 

Uitsig op straat 

Diefstal Ja Nee 

Ja 17 (27,9%) 38 (64,4%) 

Nee 44 (72,1%) 21 (35,6%) 

Totaal 61 (100%) 59 (100%) 

x2= 16,12779; Df= 1; Prob= 0,00006 

Volgens die bogenoemde datastel behoort die Ha aanvaar te word. Die statistiese beduidendheid is 

baie hoog. Daar is 'n verband tussen diefstal en die uitsig op 'n openbare straat. Volgens tabel 5.6 

het diefstalle die meeste plaasgevind by winkels wat ~ 'n uitsig het op 'n publieke of openbare straat 

het nie. Diefstal het die minste voorgekom by besighede wat wel 'n uitsig op 'n publieke straat het. 

Hierdie tendens het homself herhaal by besighede wat 'n uitsig op parkeerareas het. Voorvalle van 

diefstal in 'n besigheid word dus verminder wanneer die besigheid 'n uitsig op 'n publieke area soos 

'n straat en parkeerarea het en daar dus 'n moontlikheid vir waarneming geskep word. 

Tabel 5.7 Tyd van diefstalpleging versus die uitsig van 'n besigheid op 'n straat 

Wanneer diefstal plaasgevind bet 

Sien publieke straat Besigheidsure Sa ans Naweke Nie van toepassing 

Ja 5 (31,3%) 5 (71,4%) 3 (23,1%) 48 (57,1%) 

Nee 11 (68,8%) 2 (28,6%) 10 (76,9%) 36 (42,9%) 

Totaal 16 (100%) 7 (100%) 13 (100%) 84 (100%) 

x2= 8,98839; Df= 3; Prob= 0,02945 

Uit tabel 5.7 is dit duidelik dat besighede, wat 'n uitsig op 'n publieke straat het, meestal saans 
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(71,4%) slagoffers van diefstalle is. Die diefstalle vind dus plaas wanneer daar nie meer so baie 

verbygangers op straat is, wat hulle (potensiele misdadiger) se aktiwiteite toevallig kan waameem nie. 

Besighede wat nie 'n uitsig op 'n publieke straat het nie se diefstalle vind hoofsaaklik tydens 

besigheidsure (68,8%) en naweke (71,4%) plaas. 

Oscar Newman (1973 :86) beveel juis aan dat inteme gebiede in geboue, wat meer publiek as privaat 

van aard is, op s6 'n wyse gebou word dat die aktiwiteite van buite die gebou waargeneem kan word. 

Hierdie waamemingsmoontlikhede wat geskep word dra by tot die veiligheid van hierdie inteme 

gebiede. 

Die moontlikheid van waameming word verbeter wanneer daar goeie sigbaarheid is. Sigbaarheid is 

die graad waarin die omgewing sigbaar gemaak word deur elemente soos beligting en ononderbroke 

lyne van sig (Napier et al. 1998:41). 

Die gronde waarop Centurionsentrum gebou is loop stelselmatig afwaarts in die rigting van die meer, 

en die geboue is in reguit lyne opgerig, wat verseker dat daar goeie lyne van sig is. Die sentrum word 

belig deur die straatlampe van die omliggende openbare strate en beligting wat op die gronde self 

aangebring is. Langs die wandelroetes, om die meer, is daar straatlampe opgerig, alhoewel daar 

plekke op hierdie roete is wat buite die normale sig val (Sien foto 5.3). 

Foto 5.3 
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Die inham wat gebou is reg onder die Munpen gebou (foto 5.4), is buite sig van bo-af en laat dus 'n 

gevoel van onveiligheid ontstaan. Selfs bedags word hierdie deel van die wandelroete slegs deur 

skoonmakers, wat die gebied moet skoon maak, en manlike werkers, wat daar ontspan tydens hulle 

etenstyd, benut. Daar is bedags en saans meer voetganger verkeer in die omgewing van die hangbrug 

by die Servamus gebou waar meer reguit lyne van sig voorkom. 

Foto 5.4 

Die effek van beligting op die voorkoms van misdaad word in tabel 5.8 en tabel 5.9 bestudeer en 

omskry£ 

Tabet 5.8 Straatlampe versus misdaad 

Straatlampe 

Misdaad ' Ja Nee 

Ja 10 (22,7%) 33 (39,8%) 

Nee 34 (77,3%) 50 (60,2%) 

Totaal 44 (100%) 83 (100%) 

x2 = 3,72483; Df= 1; Prob= 0,05361 

In tabel 5.8 kan gesien word dat misdaad meer plaasvind by besighede wat nie straatlampe het nie. 

Misdaad vind die minste plaas by besighede wat wel straatlampe het. Die voorkoms van misdaad 

word dus beinvloed deur die teenwoordigheid van beligting. 
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Tabel 5.9 Spreiligte versus diefstal 

Spreiligte 

Diefstal Ja Nee 

Ja 3 (23,1%) 56 (49,1%) 

Nee 10 (76,9%) 58 (50,9%) 

Totaal 13 (100%) 114 (100%) 

x2 = 3,18251; Df= 1; Prob= 0,07443 

Die alternatiewe hipotese, Ha, word dus aanvaar : daar is 'n verband tussen diefstal en die gebruik van 

spreiligte rondom 'n besigheid. Tabel 5.9 wys <lat daar nie diefstal plaasgevind het by die 

meerderheid van besighede wat wel van spreiligte rondom hulle besighede gebruik gemaak het nie. 

Daar het meer diefstalle voorgekom by besighede wat nie van spreiligte rondom hulle besigheid 

gebruik gemaak het nie. Uit hierdie twee tabelle se bevindinge kan duidelik gesien word dat die 

gebruik van beligting baie belangrik is in die voorkoming van misdaad en veral wanneer <lit kom by 

die inhibering van diefstal. 

Aktiewe Waarneming 

Polisiebeamptes van Lyttelton se polisiestasie, en sekuriteitsbeamptes van Stadsraad van Centurion 

ry gereeld in patrollies by Centurionsentrum en omgewing. Daar is ook twee polisiebeamptes wat 

op 'n permanente grondslag die sakesentrum te voet patrolleer. Al die besigheidspersele (binne sowel 

as buite) word op 'n permanente grondslag gepolisieer deur die onderskeie sekuriteitsmaatskappye 

wat deur elke besigheidperseel aangestel is. 

Die motorwagte sien weer toe dat die opelug parkeerterreine onder aktiewe waarneming is. 

5.2.5 Toegangsbeheer 

Parke ring 

Die sewe groepe parkeerareas wat reg rondom die Sentrale Centurion gedeelte (V erwoerdburgstad 

en Hyperama) gelee is word as openbare gebied geag, omdat lede van die publiek vrye toegang 

daartoe het. Hierdie parkeerarea val gevolglik onder die beheer van Centurion se Stadsraad. Daar 
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parkeer min of meer 276 voertuie per uur en daar is sowat 6000 parkeerplekke beskikbaar (Smit 

1998). Daar is twaalf verskillende ingange wat na die onderskeie parkeerarea8 lei. (Die elf de en 

twaalfde ingangsroetes is by die boonste vlak van die Southlake sentrum en le onderskeidelik in Suid

en Lenchen laan Noord.) Daar word slegs toegangsbeheer toegepas by die onderdak parkering, wat, 

teen betaling, verskaf word by Southlake sentrum. Die omheining van hierdie tipe parkeerterrein kan 

van 'n deursigtige hindernis in die vorm van plante of doringdraad gemaak word. Die toegang kan 

beheer word deur middel van 'n bemande valboom (Smit 1998; Napier et al. 1998:119). 

Napier et al. (1998:119) beveel die gebruik van bemande wagtorings aan, indien <lit deel vorm van 

die omliggende omgewing en esteties aanvaarbaar is. Hierdie wagtoring is 'n effektiewe sekuriteits

maatreel wat help om aktiewe waameming te verbeter. Daar is torings in die sentrum se parkeerareas 

opgerig maar Smit (1998) wys egter daarop <lat die spasie bo-in die torings baie beperk is en <lat 'n 

spesifieke leer nodig sal wees om toegang tot die toring verkry. Hierdie torings word dus op hierdie 

stadium glad nie benut nie. (Sien foto 5.5.) 

Foto 5.5 

Daar is egter twee faktore wat moontlik kan hydra tot die sekuriteit van die oop parkeerruimtes, wat 

nie toegespan of beheer word nie, naamlik die motorwassers en die motorwagte. Die motorwas

projek is deur die polisie begin. Daar is skriftelike toestemming van die stadsraad verkry om die 

motorvoertuie in die openbare parkeerareas te was. Hierdie projek is nou oorgeneem deur Stadsraad 

van Centurion en word nou deur hulle bedryf. Daar is sowat sestig motorwassers wat by spesifieke 

parkeerareas ingedeel is met 'n senior persoon wat in beheer is van 'n spesifieke gebied. Elkeen het 

sy eie blou baadjie met 'n nommer op wat deur 'n spesifieke maatskappy geborg is. Hulle is gekeur 

en per kontrak verbind aan reels en regulasies wat byvoorbeeld voorskryf <lat hulle nie hulle baadjies 

mag uitleen aan antler persone nie. Die motorwasser mag ook nie onder die invloed van drank werk 
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nie en word gevra om na enige moontlike kriminele aktiwiteit op te let (Smit 1998). 

Die tweede faktor is die motorwagstelsel wat ontstaan het toe die stadsraad se sekuriteit van 

Centurionsentrum begin onttrek het omdat hulle by die nabygelee plakkerskampe betrokke geraak 

het. "Car secure" is 'n privaat maatskappy en nie by die motorwassers betrokke nie. Hulle gee vir 

elke eienaar van 'n motorvoertuig 'n kaartjie. Wanneer die motoreienaars terugkom, kan hulle vir 

die motorwag 'n donasie gee. Hulle het dan ook 'n stelsel wat bepaal dat, wanneer hulle 'n voertuig 

oppas en 'n wieldop word afgesteel, of daar word by die kar ingebreek, dan betaal hulle die eienaar 

van die motorvoertuig se bybetaling op sy versekering. Car Secure is by die Raad vir Sekuriteits

beamptes geregistreer. Alle sekuriteitsmaatskappye, of diegene wat sekuriteitsdienste lewer, word 

by hierdie raad geregistreer. Dit word gedoen om die misdadige element uit te skakel (Smit 1998). 

Daar is daagliks sowat dertig tot veertig persone wat voertuie oppas. Die hoeveelheid kan egter 

wissel na gelang van die piektye, daar sal byvoorbeeld aan die einde van die maand meer wagte op 

<liens wees. Daar was aanvanklik net 'n dagskof, maar 'n nagskof is ingestel nadat die diefstalle na 

die aande toe verskuif het. Oor die naweke word die restaurante ook tot baie laat besoek, wat nie 

in die week die geval is nie (Smit 1998). 

Die motorwassers en die voertuigwagte het 'n onderlinge ooreenkoms, waar die motorwasser die 

eerste reg het om die lid van die publiek te nader om sy motor te was. As die persoon instem pas die 

motorwasser ook outomaties die voertuig op, want hy het 'n belang daarby. As die persoon egter 

weier dat sy motor gewas word mag die motorwag horn nader en vra of hy sy motorvoertuig wil 

opgepas he. Dit is basies waar die grense tussen die twee le (Smit 1998). In die praktyk is dit egter 

nie onmoontlik dat 'n lid van die publiek die dienste van altwee partye sal aanneem nie. 

Napier et al. (1998:119) se dat daar in beide Durban en Kaapstad al sukses behaal is met beheerde 

motorwagstelsels in oop parkeerterreine, alhoewel die langtermyn sukses van sulke programme nog 

bepaal en geevalueer moet word. Die navorser het ook op grond van persoonlike waarneming bevind 

dat sekere parkeerareas nie te alle tye beman word nie. 

Die Stadsraad van Centurion het nog steeds hulle eie sekuriteitspersoneel wat van tyd tot tyd op 'n 

patrollie deur die parkeerareas ry. Die polisie doen dit ook. Soms is daar voorvalle waar van die 

winkeleienaars wat naby die parkeerareas gelee is (soos die Prekor sentrum met 'n slaghuis en 

drankwinkel), wat kla dat daar leegleers is wat by die drankwinkel rondhang en die mense pla wat 
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by die slaghuis wil inkopies doen. Stappe word dan gedoen om die toestand te normaliseer. 

Die volgende voorstelle word gemaak: 

a. W aar strate reguit is, moet dit so verander word dat dit kronkels en draaie maak, sodat die 

verkeer gereguleer kan word. 

b. Wagtorings kan ook in gebruik geneem word. 

Geboue 

Die Hyperama-gebou word deur Sanlam-eiendomme besit, en ASC is die sekuriteitsmaatskappy wat 

verantwoordelik is vir hierdie gebou se beveiliging. Verwoerdburgstad (no. 1 op CBD-kaart) behoort 

aan Anglo American en is die afgelope twee jaar deur Grey Security beveilig. By hierdie twee 

sentrums word nie aktiewe toegangsbeheer toegepas nie, maar die sekuriteitsbeamptes sal wel optree 

teen ongewenste indringers in die gebied. Alhoewel Verwoerdburgstad en Hyperama (no. 1 en 2 

ondeskeidelik op CBD-kaart) aan aparte maatskappye behoort word dit aanbeveel dat slegs een 

sekuriteitsmaatskappy vir hierdie twee geboue verantwoordelik moet wees (Van Breda 1998). Beter 

polisiering sal geskied omdat hierdie twee geboue saam 'n eenheid vorm. As dit nie moontlik is nie 

word 'n maandelikse vergadering, wat ten minste deur beide partye bygewoon word, aanbeveel. 

Verdere rolspelers kan die eienaars van besighede, Suid-Afrikaanse Polisiediens of Stadsraad van 

Centurion se sekuriteit wees. 

Die wyse waarop die ander geboue toegangsbeheer toepas hang af van die aard van die besighede wat 

hulle huisves. By die Servamus en Anker-gebou word streng toegangsbeheer toegepas omdat hierdie 

geboue as administratiewe kantore uitverhuur word. Die eerste gebou word deur die Suid-A:frikaanse 

Weermag beset en hulle handhaafhulle eie toegangsbeheer. Laasgenoemde gebou maak gebruik van 

elektroniese draaihekke as toegangsmaatreel en 'n sekuriteitstoonbank. 

Besighede 

Die meeste besighede in Centurionsentrum, is self verantwoordelik vir die toegangsbeheer tot hulle 

besighede. Met behulp van die vraelys, wat deur die besighede in die sentrum ingevul is, is daar gaan 

kyk of daar 'n verband bestaan tussen die voorkoms van misdaad gedurende 1997 en die toepassing 

van toegangsbeheer by hierdie besighede. Die resultate word in die volgende tabelle uiteengesit. 
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Tabel 5.10 Diefstal versus Toegangsbeheer 

Toegangsbeheer 

Diefstal Ja Nee 

Ja 21 (50%) 37 (44,7%) 

Nee 21 (50%) 47 (55,3%) 

Totaal 42 (100%) 85 (100%) 

In gevalle waar diefstalle al voorgekom het, is besighede geneig om in meer gevalle van 

toegangsbeheer gebruik te maak. 

Tabel 5.11 Gewapende roof versus Toegangsbeheer 

Toegangsbeheer 

Gewapende roof Ja Nee 

Ja 1 (2,4%) 3 (3,5%) 

Nee 41 (97,6%) 82 (96,%) 

Totaal 42 (100%) 85 (100%) 

In gevalle waar gewapende roof al by besighede voorgekom het maak dieselfde persentasie besighede 

van toegangsbeheer gebruik as besighede wat nie daarvan gebruik maak nie. 

Tabel 5.12 lnbraak versus Toegangsbeheer 

Toegangsbeheer 

lnbraak Ja Nee 

Ja 5 (11,9%) 10 (11,8%) 

Nee 37 (88,1%) 75 (88,2%) 

Totaal 42 (100%) 85 (100%) 

In gevalle waar inbrake al by besighede voorgekom het maak dieselfde persentasie besighede van 

toegangsbeheer gebruik as besighede wat nie daarvan gebruik maak nie. 
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Tabel 5.13 Saakbeskadiging versus Toegangsbeheer 

Toegangsbeheer 

Saakbeskadiging Ja Nee 

Ja 4 (9,5%) 9 (10,6%) 

Nee 38 (90,5%) 76 (89,4%) 

Totaal 42 (100%) 85 (100%) 

In gevalle waar saakbeskadiging al by besighede voorgekom het maak 'n kleiner persentasie 

besighede van toegangsbeheer gebruik as besighede wat nie daarvan gebruik maak nie. 

Tabel 5.14 Bedrog versus Toegangsbeheer 

Toegangsbeheer 

Bedrog Ja Nee 

Ja 11 (26,2%) 23 (27,1%) 

Nee 31 (73,8%) 62 (72,9%) 

Totaal 42 (100%) 85 (100%) 

In gevalle waar bedrog al by besighede voorgekom het maak 'n kleiner persentasie besighede van 

toegangsbeheer gebruik as besighede wat nie daarvan gebruik maak nie. 

Tabel 5.15 Aanranding versus Toegangsbeheer 

Toegangsbeheer 

Aanranding Ja Nee 

Ja 3 (7,1%) 1 (1,2%) 

Nee 39 (92,9%) 84 (98,8%) 

Totaal 42 (100%) 85 (100%) 

In gevalle waar aanrandings al voorgekom het, is daar meer besighede wat van toegangsbeheer 

gebruik maak. 

Kortliks kan gese word dat persone meer van toegangsbeheer gebruik maak waar aanrandings in die 

verlede al voorgekom het. Misdade soos diefstal, gewapende roof, saakbeskadiging, bedrog en 

inbraak het min of meer ewe veel kere voorgekom by besighede wat van toegangsbeheer gebruik 

maak en besighede wat nie daarvan gebruik maak nie. Daar kon egter nie uit die vraelyste wat in 
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Februarie 1998 afgeneem is bepaal word of toegangsbeheer toegepas is voor die misdade wat in 

1997 of daarna voorgekom het nie. 

5.3 Sentrale Centurionsentrum 

5.3.1 Algemene Beskrywing 

Die Sentrale Centurionsentrum bestaan vir die doel van hierdie bespreking uit Verwoerdburgstad 

(nommer 1 op die CBD kaart) en Hyperama (nommer 2 op die CBD kaart). 

Figuur 5.1 M=Meer 

O= Opelug gang 

LR= Lakeside Mall (regs) 

F= Fashion Mall 

RT= Roltrappe 

LL= Lakeside Mall (links) 

B= Boulevard Mall 

Vir die doel van verdere bespreking word daar aan elke gang en toegangsroete 'n naam gegee soos 

<lit in figuur 5.1 aangedui is. Daar is slegs ses toegangsroetes wat toegang tot hierdie sentrum 

''erleen, sodat die verkeer van voetgangers beter beheer kan word. 

Die grootste aantal winkels is aan die binnekant van die sentrum self gelee. Die minste winkels is aan 

die buitekante van die sentrum gelee. Die winkels wat in die gange is, se ingange is ook nie reg 

oorkant mekaar geplaas nie. Dit verhoed <lat 'n oortreder van die een winkel na die oorkantste 
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winkel kan ontvlug. 

Die parkeerterreine, wat reg rondom die sentrum gelee is, dien as 'n fisiese hindernis tussen die 

openbare pad en die sentrum. Verder gaan elke gang en toegangsroete tot die sentrum individueel 

bespreek word, volgens die name wat in figuur 5.1 aangedui is. 

5.3.2 Boulevard Mall 

Toegang vanaf parkeerterrein 

Foto 5.6 

Die parkeerterrein, wat reg oorkant die ingang is, dien as 'n fisiese hindernis. Die stopstraat is 'n 

metode om die verkeer se spoed te verminder. Daar word voorgestel dat spoedhobbels in die pad, 

wat voor hierdie ingang verbyloop, aangebring word. Dit sal die voetoorgang beveilig, en die twee 

banke wat naby die ingang gelee is, deurdat dit die spoed van potensiele ontsnappingsvoertuie 

vertraag. 

Napier et al. (1998:13) beveel aan dat daar geen blinde mure aan die straat se kant opgerig word nie, 

omdat dit die sigbaarheid tussen die besighede en die straat verbreek. 'n Groot deel van die muur, 

wat aan die regterkant van die ingang gelee is, kan as 'n blinde muur beskou word, maar die 

plantegroei wat geplant is tussen die sypaadjie en die muur verhoed egter dat enige persone teen die 

muur kan vir kwaadgeld kan rondhang. (Foto 5.7 wys van naderby hoe die plantegroei en sypaadjie 

lyk.) 
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Daar word dus nie die geleentheid vir potensiele misdadigers geskep om by hierdie ingang te skuil 

en weg te kruip nie. Die muur is wit geverf, wat daartoe hydra dat die ingang helder verlig voorkom. 

Volgens Napier et al. (1998:129) laat duidelik verligte en gemerkte ingange 'n straat veiliger voel. 

Hierdie ingang word ook ongeveer twaalfuur in die aand toegesluit. 

Hierdie ingang kan ook as 'n diensingang beskou word omdat die banke soms van hierdie ingange 

gebruik maak wanneer geld afgelewer word. Daar word dus aanbeveel dat geslote baan televisie

kameras by hierdie ingang aanbring word. 

Foto 5.7 

Binne kant van gang 

Foto 5.8 
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a. Die mure aan die binnekant van die gang is wit geverf en dit dra by tot die sigbaarheid van 

die gang as geheel. Dit veroorsaak <lat mense wat teen die mure rondstaan maklik waar

geneem word. Die geleentheid vir kriminele waarneming word dus beperk. 

b. Winkels word geskei deur middel van mure soos aangedui op die volgende foto. 

c. Soos gesien in foto 5.9 is daar verskeie obstruksies op die hoeke geplaas wat keer dat persone 

nie in hierdie hoeke kan rondstaan nie. 

d. Die hankies wat in die gange opgerig is, is van staal en dra daartoe by dat persone nie vir lang 

periodes daarop wil sit nie. Daar is ook net ses klein hankies in die hele gang wat ook die 

aantal persone wat rondsit beperk. 

Foto 5.9 

e. Die vensters van die winkels vergemaklik waarneming vanuit die winkels, en van buite na die 

binnekant van die winkels toe. Die winkels oorkant mekaar kan mekaar vanuit hierdie 

vensters besigtig. 

f. Die wydte van die gang is gemaklik en veilig vir die hoeveelheid voetgangersverkeer wat dit 

dra. 

g. Die meeste van die winkels wat duursame artikels bevat is meer aan die middel van die gang 

gelee. Die klerewinkels is ook, by hulle ingange, voorsien van metaalverklikkers. 

h. Die enigste eetplek wat laat genoeg oop bly om die slagoffer van 'n gewapende roof te word 

is aan die punt van die gang, aan die kant van die sentrale opelug gang. Dit word aanbeveel 
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dat hierdie eetplek diep genoeg in die winkelsentrum geplaas word, vir veiligheid. 

Openbare toilette 

Foto 5.10 

Die openbare toilette in die Boulevard Mall is in 'n blinde hoek in 'n gang wat doodloop, weg van 

die hoofgang gelee. Hierdie gang is ook redelik nou en laat baie min geleentheid vir toevallige 

waarneming toe. Napier et al. (1998:139) beveel aan dat die ingange van winkelsentrums se 

openbare toilette in besige areas geplaas meet word. Verder beveel hulle ook aan dat die toegang 

tot toilette nie deur middel van lang gange, wat swak belig is, moet geskied nie. 

Die openbare toilette kan deur die volgende maatreels veiliger gemaak word: 

a. Die goedkoopste voorsorgmaatreel is om 'n ronde, tweerigting spieel op die oorkantste muur 

van die doodloopgang, waarin die publieke toilette is, te plaas (Napier et al. 1998:139). 
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b. Die gang se beligting kan verbeter word deur die res van hierdie gang ook wit te verf. 

c. Geslote baan televisiekameras kan ook aangebring word. 

d. Kennisgewings, wat aandui <lat daar geslote baan televisiekameras opgerig is, kan ook opgerig 

word. 

e. Vais vensters met eenrigting spieels kan ook teen die mure aangebring word, om onder 

verbygangers die illusie te skep dat hulle bewegings wel waargeneem word (Coetzer 1998). 

5.3.3 Fashion Mall 

Toegang vanaf parkeerterrein 

Foto 5.11 

Die parkeerterrein, wat teenaan die ingang gelee is, vervul die rol van 'n fisiese hindernis. Daar is ook 

geen straat wat direk voor hierdie ingang verbyloop nie. Die koepel, wat oor die ingang opgerig is, 

belemmer die beligting by hierdie ingang deur die skaduwee wat dit gooi. Hierdie skaduwee skuif 

ook soos wat die son beweeg. By hierdie ingang staan daar soms persone wat bedel en geld vra, en 

stalletjies word ook naby die ingang op gerig. Die drankwinkel by die ingang mag moontlik verhoed 

dat sommige ongewenste elemente binne-in die sentrum selfingaan ofrondhang. Persone wat net 

wil drank koop sal net die drank aankoop en daarna die sentrum verlaat. 

Hierdie ingang en omliggende winkels kan meer weerbaar gemaak word deur die volgende voorstelle 
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na te volg: 

a. By die drankwinkel op die hoek kan daar geslote baan televisiekameras opgerig word, sowel 

as kennisgewings wat aandui dat daar van geslote baan televisiekameras gebruik gemaak 

word. 

b. Konsertina tralies, wat gedurende besigheidsure weggeskuifkan word, kan aan die binnekante 

van die vertoonvensters aangebring word. 

c. Die drankwinkel is 'n moontlike teiken vir gewapende roof omdat dit op die punt van die 

gang, by die parkeerterrein gelee is. 

d. Daar moet ook nie toegelaat word dat stalletjies in die omgewing van die ingang opgerig 

word nie omdat dit die moontlikheid skep vir persone om net daar rond te staan en die 

algemene uitsig, wat nodig is vir toevallige en aktiewe waarneming, belemmer. 

Binnekant van die gang 

a Die gang bestaan fisies net uit glas. Dit veroorsaak dat mense wat teen die glas rondstaan 

maklik waargeneem word. Die geleentheid vir kriminele waarneming word dus beperk. Die 

gang het baie kink.els en draaie wat, as dit van 'n ander materiaal as glas gemaak sou wees, 

tot meer kriminele aktiwiteite kon lei. 

b. Winkels, aan dieselfde kant van die gang, het geen definitiewe skeiding soos die mure in die 

"Boulevard Mall" (in die vorige bespreking) nie. 

Foto 5.12 
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c. Die klein hankies wat in die gange opgerig is, is van hout, wat daartoe hydra dat persone nie 

vir lang periodes daarop wil sit nie. Daar is ook net vier hankies in die hele gang, wat ook 

die aantal persone wat rondsit, beperk. (Sien foto 5.12). 

d. Die voetgangerverkeer word deur die hankies en pilare in die middel van die gang 

"gereguleer". Die navorser het bevind dat baie voetgangers aan die linkerkant van die gang 

loop as hulle in die gang afbeweeg. (Sien foto 5.13). 

Foto 5.13 

e. Die vensters van die winkels vergemaklik waarneming vanuit die winkels en van buite na die 

binnekante van die winkels toe. Die winkels, wat oorkant mekaar is, kan mekaar vanuit hulle 

vensters, besigtig. 

f. Hierdie gang is die breedste van die vier gange wat nie opelug gange is nie. Die wydte van 

die gang is gemaklik en veilig vir die hoeveelheid voetgangers wat daar deur beweeg. 

g. Die meeste van die winkels wat duursame artikels bevat is meer in die middel van die gang 

gelee. Sommige van die klerewinkels het ook metaalverklikkers by hulle ingange . 

h. Daar is twee oop plan areas in hierdie gang, wat op 'n permanente basis te huur is vir 
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uitstallings. Hierdie oop spasies word dus gereeld gebruik vir uitstallings. Hierdie uitstallings 

het ook 'n regulerende effek op die voetganger verkeer soos wat by punt (d) bespreek is. 

(Sien foto 5.14). 

Foto 5.14 

Openbare toilette 

Die openbare toilette in die Fashion Mall is in 'n lang kronkelrige en nou gang, tussen twee winkels, 

gelee. Hierdie gang verhoed amper enige waarneming vanaf die hoofgang en skep 'n onveilige 

gevoel. Dit word spesifiek deur Napier et al. (1998:139) aanbeveel dat daar nie draaie in die gang 

moet wees, wat sigbaarheid belemmer nie. Hierdie toilette word egter al 10:00 in die aand toegesluit. 

Die gang, waarin hierdie toilette is, loop aan die anderkant op 'n afleweringsdok uit, wat verseker dat 

daar gedurende besigheidure 'n voortdurende beweging van persone aan die onderkant van die gang 

is. Die voetgangerverkeer is egter baie hoog in die gang, as gevolg van die populariteit van die 

winkels in die "Fashion Mall". 

Die openbare toilette kan veiliger gemaak word deur die volgende maatreels: 

a. Die aanbring van geslote baan televisie kameras. 

b. Kennisgewings wat aandui dat daar geslote baan televisiekameras opgerig is. 

c. Die teenwoordigheid van 'n wag by die ingang van die mans- en damestoilette, 
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tydens besigheidure, kan ook oorweeg word. 

5.3.4 Die Lakeside Mall 

Die Lakeside Mall se twee gange word saam bespreek, omdat hulle albei kort gange is wat in die 

onderste vlak van die Sentrale Centurionsentrum gelee is, en argitektonies min of meer ooreenstem. 

Toegang vanaf parkeerterrein 

Foto 5.15 

Die parkeerterrein wat teenaan die ingang gelee is verrig die funksie van 'n fisiese hindemis. Daar 

is ook geen straat wat direk voor hierdie ingang verbyloop nie. Die beligting by hierdie ingange is 

baie goed omdat daar natuurlike sonlig van beide kante van die gange af in skyn. By hierdie ingange 

staan daar soms mense rond wat bedel en/of geld vra. Daar is ook by albei gange se baksteenmure, 

wat nie vensters het nie (blinde mure ), openbare telefone . 

Hierdie ingang en omliggende winkels kan meer weerbaar gemaak word deur die volgende voorstelle 

uit te voer: 
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a. Op die hoeke van die gange kan geslote baan televisiekameras opgerig word sowel as 

kennisgewings wat die gebruik daarvan aandui. 

b. Konsertina tralies, wat bedags weggeskuif kan word, kan aan die binnekant van die 

vertoonvensters aangebring word. 

Binnekant van gang 

Foto 5.16 

a. Die gang se beligting is baie goed. 

b. Die teels vorm 'n denkbeeldige streep in die middel van die gang af. Die wydte van die gang 

is gemaklik en veilig vir die aantal voetgangers wat dit gebruik. 

c. Die gang bestaan grotendeels net uit glas. Dit veroorsaak dat mense wat teen die glas 

rondstaan maklik waargeneem kan word. Die gange is opsigself baie korter as die antler 
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twee gange wat reeds bespreek is. Die geleentheid vir kriminele waarneming word dus baie 

beperk. 

d. Winkels aan dieselfde kant van die gang het geen definitiewe skeiding deur middel van mure 

soos in die "Boulevard Mall" (in die vorige bespreking) nie. 

e. Daar is geen hankies of sitplekke in hierdie gange nie. 

f. Die vensters van die winkels vergemaklik waarneming vanuit die winkels en van buite na die 

binnekante van die winkels toe. Die winkels oorkant mekaar kan mekaar, vanuit hierdie 

vensters, besigtig. 

g. Soos gesien in die foto 5.17 is daar verskeie obstruksies op die hoeke geplaas wat keer dat 

persone nie by hierdie hoeke kan rondstaan nie. lndien 'n persoon net langs die blombak 

rondstaan sal hy van binne die winkel raakgesien word. 

Foto 5.17 
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h. Die meeste van die wink:els bevat artikels van gemiddelde waarde. Sommige van die wink:els 

maak ook van metaalverklikkers by hulle ingange gebruik. 

Openbare toilette 

Foto 5.18 

Die openbare toilette wat in die twee gange van Lakeside Malll voorkom, is soos spieelbeelde van 

mekaar uitgele. Altwee se openbare toilette is aan die einde van 'n kort, breerige gang gelee. Die 

mans- en die damestoilette se ingange word struktureel van mekaar geskei deur 'n muurtjie wat 

aangebring is. Die gang vorm 'n T-aansluiting met 'n gang wat aan die buitekante by die 

diensingange van die winkels uitloop. Hierdie gange kom uiteindelik, aan die binnekant, op die 

afleweringstonnel van swaarvoertuie uit, wat reg onder die Sentrale Centurionsentrum gedeelte 

deurloop. Hierdie toilette word saans om twaalfuur gesluit. Wat die beligting en struktuur van 

hierdie twee stelle toilette betref, is hulle veiliger as die boonste kleedkamers, alhoewel die nagtelike 
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ure ook in ag geneem moet word. 

Die openbare toilette kan beveilig word deur geslote baan televisiekameras daar aan te bring. 

4.3.5 Sentrale opelug gang vir voetgangers 

Hierdie gebied, wat in die middel van die sentrum te vinde is, gaan in twee dele bespreek word, 

naamlik: die boonste deel, wat by die parkade begin en eindig by die roltrappe, wat afloop na die 

onderste vlak, en die onderste gedeelte, wat aan die onderpunt van die roltrappe, tussen die geboue 

en die meer se oewer le. 

Boonste opelug voetgangergang 

Toegang vanaf die parkeerterrein 

Die parkeerterrein, wat teenaan die voetganger ingang gelee is, <lien as fisiese hindernis. Daar is ook 

geen straat wat direk voor hierdie ingang verbyloop nie. Die sypaadjie- gedeelte reg voor hierdie 

ingang is baie breer as die van die antler ingange. Daar is ook 'n fontein reg in die begin van die gang 

geplaas, wat die sig in die res van die gang versper. Die sypaadjie-gedeelte aan weerskante van die 

ingang van die gang is ook breer. Daar word ook baie straatverkopers se stalletjies op hierdie 

sypaadjie gevind. Soms is daar ook persone wat geld insamel ofbedel. 

Binnekant van die gang 

Hierdie gang het buiten die spuitfontein by die ingang, nog twee spuitfonteine wat in die 

middel gebou is. Daar is ook verskeie hankies, net na die eerste spuitfontein, opgerig met borne 

tussen hulle vir koelte. 
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Foto 5.19 

a. Daar is ook 'n permanente vlooimarkuitstalling, wat tussen die spasie van die hankies, soos 

genoem by foto 5.20, en die tweede spuitfontein gehou word. 

Foto 5.20 

b. Na die tweede spuitfontein volg 'n ry telefone wat sentraal geplaas is, met vier glaskaste 

waarin klein besighede gehuisves word. 
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c. Die winkels wat aan die weerskante van hierdie gang gelee is, is ver uitmekaar en baie groot. 

Dit bemoeilik die sig van die een kant na die antler kant van die gang. 

d. Daar is genoeg spasie en sitplek in die opelug gang, sodat persone kan sit of rondstaan. Die 

geleentheid word dus vir potensiele misdadigers geskep om in hierdie gebied rond te staan 

en potensiele slagoff ers en geleenthede te soek. 

e. Die volgende misdade sal meer waarskynlikheid in hierdie oop gang gepleeg word as in die 

gange van die sentrums self: winkeldiefstal en sakkerollery. Die mate waarin hierdie misdade 

hier voorkom is egter nie in hierdie ondersoek nagevors nie. 

f. Hierdie gebied skep 'n goeie indruk omdat <lit daagliks onderhou word en geen rommel word 

toegelaat om rond te le nie. 

'n Voorstel om die baie stalletjies te beveilig is om 'n vaste struktuur in die middel van die opelug 

gang te bou, wat die stalletjies sal huisves , soos aangedui in die volgende skets: 

Dit verbeter die waarneming en skep "orde". 

Figuur 5.3 

Huidige 
Struktuur 

0 

/0 

Huldlge 
Struktuur 

Stalletjies "rug-aan-rug" in middel van "opelug" gang wat onderciak kan wees 

Dit verbeter die waarneming en skep "orde". 
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Toegangsroetes 

Die onderste opelug gang of gebied kan deur middel van vyf algemene toegangsroetes bereik word, 

naamlik: die roltrappe, die onderste twee gange en die wandelroete wat reg voor die meer verby loop. 

Die onderste opelug gebied kyk ook uit oor die meer en hied sitplek vir diegene wat na die meer wil 

kyk. 

Foto 5.21 

Binnekant van die gebied 

Die sentrale gedeelte van hierdie gebied het sitplekke met borne wat skaduwee verskaf vir lede van 

die publiek wat na die meer wil kyk, of wat wegneemetes, wat hulle by die sentrum gekoop het, wil 

nuttig. Die rante van hierdie gebied word deur eetplekke beset, wat ook gedeeltes van hulle 

bedieningsareas in die opelug geplaas het. 
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Foto 5.22 

Hierdie gebied word bedags en saans benut omdat die besighede in hierdie omgewing verskillende 

ure besigheid bedryf. Daar is 'n groot verskeidenheid van eetplekke en koffiewinkels wat verskeie 

ure van die dag hulle spitstye beleef en oop is. Daar is ook flieks en 'n video arkade daar naby gelee. 

Napier et al. (1998: 127) beveel juis aan dat 'n gebou verskeie besighede met verskillende funksies 

en tye huisves, sodat dit die ure wat die area gebruik word, verleng. Dit het ten doel om ook die 

geleentheid vir toevallige waarneming te verleng. 

Hierdie gebied word dus as redelik veilig beskou omdat daar voortdurend 'n toeloop en beweging 

van mense in hierdie area is. 
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5.3.6 Swaarvoertuig afleweringstonnel 

Daar is 'n swaarvoertuig afleweringstonnel wat reg onderdeur die Sentrale Centurionsentrum loop. 

Dit is in Embankment straat gelee en word deur afleweringsvoertuie van verskeie winkels en banke 

gebruik. Dit word ook deur sekuriteitsmaatskappye gebruik om geld te vervoer. 

Foto 5.23 

Die twee ingange aan weerskante van die tonnel word saans gesluit. 

Foto 5.24 

Die tonnel se beligting is baie goed, soos aangedui op die foto 5.24. Daar word voorgestel dat 

hierdie ingange strenger bewaak moet word en meer geslote baan televisiekameras opgerig word. 
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5.4 Geboue wat net buite die Sentrale Centurion gedeelte gelee is 

5.4.1 Algemeen 

Verskeie banke het geboue in hierdie areas, waarvan verskeie glad nie inligting wou verskaf, weens 

sekuriteitsredes, nie. Insette van werknemers in antler geboue in die gebied is egter verkry. 

Die volgende voorstelle word gemaak: 

a. Die ingange van die banke moet verkieslik nie aan die buitegrense van Centurionsentrum 

gelee wees nie en terse If dertyd ook nie aan enige van die drie hoofstrate grens nie. 

b. Die kleiner strate rondom hierdie gebou moet dan voorsien word van spoedhobbels, tesame 

met die bogenoemde aanbeveling. 

5.4.2 Privaat parkeerterreine van geboue 

Daar is van die geboue waar privaatparkering aan huurders voorsien word. Geboue soos die 

Lougardia gebou, wat gewone kantore met besighede soos argitekte, dokters en versekerings

maatskappye bevat, maak voorsiening vir die huurders se parkering deur middel van ondergrondse 

parkering. Toegangsbeheer word by hierdie parkeerareas toegepas deur middel van meganies 

beheerde hefbome. 

Foto 5.25 
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Daar is ook 'n stuk privaat omheinde parkering by die Hyperama gebou wat beskikbaar is vir die 

privaatgebruik van werkgewers en werknemers van besighede by Centurionsentrum. (Sien foto 

5.26). 

Foto 5.26 

5.5 Slotbeskouing 

Die volgende is bevind: 

Centurionsentrum is goed gelee. Daar is 'n konstante verkeersvloei deur die drie hoofstrate en ander 

openbare strate, wat misdaad kan verminder, weens die sigbaarheid wat dit bevorder. Die algemene 

beeld van Centurionsentrum bevorder die besigheidspersoneel se gevoel van algemene veiligheid. Dit 

word verder ondersteun deur die baie besighede wat direk aan mekaar grens. Die territorialiteit 

(gevoel) wat die verdedigbaarheid teenoor misdaad bevorder, word deur die opeenhoping van die 

baie besighede en die groot uitgestrekte parkeerareas bevestig. Laasgenoemde dien terselfdertyd ook 

as simboliese en fisiese hindernis - hoewel die parkeerareas ook 'n rol kan speel in ontsnappings. Die 

feit dat daar byvoorbeeld nie taxistaanplekke is nie, bevorder ook die territorialiteitsgedagte .. Die 

simboliese hindemisse soos motorwassers en motorwagte, bevestig die gedagte verder dat hierdie 

gebied beheer word deur mense wat omgee - en dit skrik voomemende oortreders af. Die element 
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van toevallige - en selfs aktiewe waarnemingsvermoe is ook goed by Centurionsentrum. Daar is baie 

vensters in die besighede wat 'n uitsig het op die strate en wandelgange. Die waarnemingsvermoe 

word verder verbeter deur eksteme beligting. Die sigbare polisiering van die Suid-Afrikaanse 

Polisiediens en Centurionsentrum se eie besigheidswag bemoeilik ook die taak van voomemende 

oortreders. Die 30 - 40 motorwagte wat per dag diens doen is ook 'n simboliese hindemis - dit 

suggereer dat die beheer oor die besigheidsperseel reeds by die parkeerareas begin. Slegs 30% van 

die winkels het nog addisionele toegangsbeheer. 

Dit is duidelik <lat die ontwerpers en beplanners van Centurionsentrum die organiese benadering vir 

die ontwerp van 'n gebouekompleks gebruik het. Daar is 'n goeie verhouding tussen die ingangsareas 

en die territoriaal gedefinieerde gronde. Die ontwerpers het dus baie van die elemente van Oscar 

Newman se model in hulle ontwerp ingesluit, alhoewel <lit nie bekend is of <lit per toeval of met opset 

gedoen is nie. Dit wil voorkom asof die gebruik van omgewingsontwerp bydra tot 'n verdedigbare 

ruimte, alhoewel <lit in ag geneem moet word <lat slegs enkele faktore van elke element getoets is. 

Centurionsentrum kan dus beskou word as 'n model besigheidsentrum waar redelike lae vlakke van 

misdaad voorkom. Daar is egter twee faktore wat in ag geneem moet word, naamlik: (1) misdaad 

wat in die parkeerterreine plaasvind is nie in diepte ondersoek nie, (2) die beoogde oprigting van 

Centurion Mall wat Centurionsentrum gaan verhoog na super winkelkompleks status. Laasgenoemde 

beteken <lat besighede, winkels en parkeerterreine verdiepingsgewys geplaas gaan word. Dit beteken 

<lat die Sentrale Centurionsentrum gedeelte gaan verander van 'n oop, enkelvlak ontwerp na 'n meer 

geslote, multivlak ontwerp. Die karakter van die huidige sentrum gaan dus heeltemal verander word. 

Hoofstuk 6 sal di en as die samevatting, waarin oorsigtelik geskryf sal word oor die studie, bevindings 

en aanbevelings wat gemaak is. Voorstelle, vir die oprigting van ander besigheidkomplekse, word 

dan ook gemaak. 
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HOOFSTUK6 

SAMEVATTING 

6.1 Inleiding 

Hierdie hoofstuk is rondom die bevindings van die navorsing gerangskik. Om <lit logies te doen, 

word aandag aan die bevindings gegee. Op grond van die bevindings word aanbevelings gemaak en 

voorstelle vir verdere navorsing word uitgelig. Dit is egter nodig om eers 'n kort samevatting te gee 

van <lit wat gedoen is, naamlik <lit waarop die bevindings gebaseer is. 

6.2 Kort samevatting van die ondersoek 

In hoofstuk I is die metodologiese fundering vir die navorsing beskryf Die doelwitte wat hier gestel 

is sluit die verdedigbare ruimte model van Oscar Newman in. Hy het <lit vir misdaadvoorkoming in 

residensiele gebiede ontwerp, maar die model se toepasbaarheid op 'n besigheidsentrum soos die 

Centurionsentrum, is hier getoets. Om dit te kon doen, is 'n uiteensetting van verskillende 

misdaadvoorkomingsmodelle, soos die individueel-menslike, maatskaplike milieu en stra:fregmodelle, 

kortliks bespreek. Dit het die agtergrond gevorm vir die rede waarom die verdedigbare ruimte model 

van Newman geselekteer is vir die doeleindes van hierdie navorsing. Hiema is Newman se model 

beskryf. Die klem is op die kriminologiese hoofkomponente van die model geplaas, naamlik die 

ligging van die kompleks, die beeld en die territorialiteit van die sentrum, asook waameming en 

toegangsbeheer by die kompleks. Voorts is die misdaadsituasie by Centurionsentrum bespreek en 

aandag is geskenk aan die aard en intensiteit van die misdade wat daar gepleeg is. In die voorlaaste 

hoofstuk is die gestelde hipoteses getoets deur toepaslike komponente van Newman se verdedigbare 

ruimte model met die misdaadsituasie by Centurionsentrum in verband te bring. 

6.3 Bevindinge 

Hierdie navorsing se bevindings sluit onder andere die volgende in: 

6.3.l Die individueel-menslike en maatskaplike milieu, asook die strafregtelike 
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misdaadvoorkomingsmodelle is nie geskik om misdaad by besigheidskomplekse 

soos Centurionsentrum aan te pak nie. Hierdie modelle konsentreer net op die misdadiger 

en sy oorsprong en nie op die misdaad as sulks nie. Deur middel van strawwe, en die 

behandeling van die oortreder probeer hulle om verdere misdade te voorkom. Dit impliseer 

dat die misdadige gedrag alreeds moes plaasgevind het voordat enige "behandeling" kan 

plaasvind. Daar word min tot geen aandag geskenk aan die weerbaarmaking van die 

potensiele slagoffer nie. 

6.3.2 Die verdedigbare ruimte model van Oscar Newman, hoewel dit ontwerp is om 

misdaadvoorkoming in residensiele gebiede aan te spreek, het die potensiaal om ook op 

besigheidspersele toegepas te word. Sy grondbeginsel is om die omgewing as medewerker 

in die voorkoming van misdaad in te span. Sodra 'n potensiele misdaadteiken geidentifiseer 

is kan dit weerbaar gemaak word deur middel van omgewingsontwerp. Omgewingsontwerp 

is al gebruik, op verskillende gebiede, in die opstel van 'n verdedigbare ruimte, deur persone 

soos Poyner, Jeffery en Grissworld. Verskeie studies is wereldwyd gedoen oor byvoorbeeld 

die effek van beligting en die toemaak van strate. Die konsep van verdedigbare ruimte se 

oorsprong kan in die weerbaarmaking van woonstelle gevind word, maar dit kan gebruik 

word in enige omgewing waar die mens leef, woon en werk. 

6.3.3 Die verdedigbare ruimte model van Newman le klem op die volgende aspekte van residensiele 

gebiede in die voorkoming van misdaad: ligging, beeld, territorialiteit, simboliese hindernisse 

en waarneming. Alhoewel Newman indirek in sy werk na toegangsbeheer verwys het, het hy 

dit nie soos Poyner as 'n aparte, pertinente kategorie geidentifiseer nie. Daar is dus besluit 

om toegangsbeheer 'n definitiewe kategorie te maak. Hy bly egter van die eerste persone wat 

daadwerklike kategoriee van omgewingsontwerp ontwikkel het vir misdaadvookoming. 

6.3.4 Dieselfde aspekte van ligging, beeld, territorialiteit, simboliese hindernisse, waarneming en 

toegangsbeheer is by Centurionsentrum teenwoordig. Die navorser het bevind dat die 

argitekte wel van Oscar Newman se elemente in hulle ontwerp ingesluit het, alhoewel hulle 

ontwerp nie daarop geskoei is nie. 
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6.3.5 Ten opsigte van ligging is bevind dat Centurionsentrum goed gelee is om misdaad 

te kan voorkom. Ten opsigte van die beeld van die gebouekompleks is bevind dat, 

tesame met die beeld van territoriale beheer wat die gebied uitstraal, dit ook van so 'n aard 

is dat dit 'n bydrae lewer in die voorkoming van misdaad. Die simboliese hindernisse wat by 

Centurionsentrum teenwoordig is, bevorder eweneens misdaadvoorkoming. Die wyse hoe 

waarneming (aktief en passief) ook aan toegangsbeheer (veral veraf toegangsbeheer soos by 

die parkeerareas) gekoppel kan word, is eweneens 'n pluspunt wat daarop dui dat die 

verdedigbare ruimte model van Newman by hierdie besigheisentrum toegepas kan word. 

Verskillende rigtinggewende hipoteses is vir die doeleindes van hierdie navorsing gestel, ten einde 

sekere toepaslike komponente van die verdedigbare ruimte model te ondersoek. Vir die doel van die 

ondersoek is op ligging, fisiese en simboliese hindernisse, waarneming en toegangsbeheer besluit, 

omdat die komponente van die verdedigbare ruimte model die meeste impak op misdaadvoorkoming 

in die sentrum kan he. 

Die beeld van Centurionsentrum is nie getoets nie, want <lit het buite die grense van hierdie navorsing 

geval. Die publiek sou betrek moes word, omdat slegs hulle die indruk wat die gebou aan hulle 

oordra sou kon weergee. Die insette van die eienaars of die bestuurders van besighede is egter eerder 

ingewin, omdat die meeste misdaad en misdaadvoorkomingsmaatreels hulle direk raak. Die beeld van 

die sentrum word wel beoordeel, maar is nie getoets nie. Die resultate, van die toetsing van die 

hipoteses, kan soos volg tabellaries voorgestel word: 
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Hipotese Bevin ding 

Ligging: Daar is 'n verband tussen die voorkoms van diefstal en die 
Daar is 'n verband tussen die voorkoms van diefstal en ligging van besighede tangs openbare strate. 
die ligging van besighede tangs openbare strate. 

Fisiese hindernisse: Die voorkoms van fisiese hindernisse in Centurionsentrum 
Daar is 'n verband tussen die voorkoms van fisiese het geen verband met die voorkoms van misdaad nie. 
hindernisse en die voorkoms van misdaad. 

Simboliese hindernisse Daar is 'n geen verband tussen die voorkoms van misdaad 
Daar is 'n verband tussen die voorkoms van misdaad en die aanwending van plakkers, wat lidmaatskap aan 'n 
en die aanwending van waarskuwings-plakkers wat sekuriteitsorganisasie aandui, op besigheid se vensters nie. 
lidmaatskap aan 'n sekuriteits-organisasie op die 
besigheid se venster aandui. 

Waarneming Daar is 'n verband tussen die voorkoms van diefstal en die 
Daar is 'n verband tussen die uitsig op 'n openbare uitsig op 'n openbare straat vanuit 'n besigheid 
straat vanuit besigheid en die voorkoms van diefstal. 

Waarneming Daar is 'n verband tussen die tyd van diefstalpleging en die 
Daar is 'n verband tussen die uitsig op 'n openbare uitsig op 'n openbare straat vanuit 'n besigheid (se 
straat vanuit 'n besigheid en die tyd wat die diefstal vensters) 
gepleeg is. 

Waarneming Daar is 'n verband tussen diefstal en die gebruik van 
Daar is 'n verband tussen diefstal en die gebruik van spreiligte rondom 'n besigheid. 
spreiligte rondom 'n besigheid. 

Waarneming Daar is 'n verband tussen misdaad en die voorkoms van 
Daar is 'n verband tussen misdaad en die voorkoms straatligte rondom 'n besigheid 
van straatligte rondom 'n besigheid 

Toegangsbeheer By hierdie hipotese stelling is egter net neigings gevind. 
Daar is 'n verband tussen die gebruikmaking van Persone neig om meer gebruik te maak van 
toegangsbeheer en die voorkoms van misdaad. toegangsbeheer waar daar vroeer al voorvalle van 

aanrandings plaasgevind het. 

Vervolgens word enkele aanbevelings gemaak. 

6.4 Aanbevelings 

Op grond van die bogenoemde bevindings, kan die volgende aanbevelings gemaak word: 

6.4.1 Die perseel waarop Centurionsentrum gelee is skep die regte beeld volgens die spesifikasies 

van Newman se teorie, <lit word dus aanbeveel dat die perseel instand gehou word soos wat 

wel die geval, tot op hede, was. Dit impliseer dat die gebied te alle tye skoon en netjies gehou 

moet word om die beeld te skep <lat daar wel persone teenwoordig is wat verantwoorde

likheid aanvaar vir dit wat gebeur in hulle omgewing. 
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6.4.2 Parkeertereine 

Daar word genoegsame parkering verskaf aan personeel en voomemende kliente van die 

besighede. Die motorwagte en motorwassers <lien as simboliese en fisiese hindernis en hierdie 

status quo moet gehandhaaf word. Indien moontlik, sal die gebruik van die bestaande 

wagtorings meer geleentheid tot aktiewe waarneming aan die toesighouers van die parkeer

terreine hied. Hierdie strukture is reeds deel van die algemene landskap in die parkeerterrein 

en sal nie 'n gevoel van vrees by die koperspubliek laat ontstaan nie. Vier-en-twintig uur 

observasie kan ook plaasvind as daar geslote baan televisiekameras opgerig word om die 

bedrywighede van lede van die publiek en oortreders waar te neem. 

Daar word voorgestel dat die oop parkeerterreine volledig omhein word, met deursigtige 

hindemisse soos ogiesdraad, en bemande hefbome kan ook gelnstalleer word. Daar word 

alreeds by sommige van die parkeerterreine gebruik gemaak van lae houtheinings wat <lien 

as simboliese hindemis. Hierdie soort heinings sal verhoed dat die "oopheid" wat met die 

bestaande ontwerp verkry word, nie verlore gaan nie. 

6.4.3 Sentrale Centurionsentrum 

Dit word aanbeveel dat daar slegs van een sekuriteitsmaatskappy gebruik gemaak word, vir 

beide geboue, wat funk:sioneer vanuit 'n sentrale beheerkamer. Dit is die ideaal, omdat 'n 

oortreder so verhinder word om stelselmatig van die een kant van die besigheidsentrum na 

die antler kant deur te beweeg. Daar kan andersins maandelikse vergaderings deur die twee 

betrokke sekuriteitsmaatskappye gehou word, waar inligting uitgeruil word en onderlinge 

verhoudings bevorder word. Die samewerking wat reeds tussen die personeel op grondvlak 

bestaan, kan nou net verder uitgebrei en meer effektief benut word. Verdere rolspelers soos 

byvoorbeeld bestuurders van besighede, die Suid-Afrikaanse Polisiediens en die Stadsraad van 

Centurion kan ook betrek word. 

Die geslote gange (naamlik LR, LL, Fen Bop figuur 5.1) kan beveilig word deur geslotebaan 

televisiekameras sowel as kennisgewings, wat die gebruik daarvan meld, aan te bring. 

Winkels, wat verbruikersartikels met 'n hoe waarde bevat, kan ook na die middel van die 

gange geplaas word, waar dit nie so toeganklik vir misdade soos gewapende roof sal wees 

159 



me. Die eienaars van winkels en besighede het egter self ook 'n verantwoordelikheid om 

hulle inteme sekuriteitsmaatreels, na gelang van hulle behoeftes, op te skerp. Dit kan 

byvoorbeeld in die vorm van metaalverklikkers, wat aandui dat onbetaalde goedere by die 

winkel uitgeneem word, geskied. 

6.4.4 Die vlak van veiligheid by die vier openbare toilette sal verhoog word as daar geslotebaan 

televisiekameras opgerig word. Aangesien dit baie duur is om geslotebaan televisiekameras 

op te rig, sal die permanente teenwoordigheid van sekuriteitswagte by die toilette 'n 

goedkoper opsie wees. Dit word veral aanbeveel by die toilette wat in die Fashion Mall gelee 

is en wat glad nie vanuit die algemene bree gang sigbaar is nie. By die Boulevard Mall kan 

gebruik gemaak word van ronde, tweerigting spieels by die T-aansluiting van die gang. V als 

vensters kan selfs teen die muur opgerig word om die illusie van waameming te skep. 

6.4.5 Die opelug gang vir voetgangers kan deur middel van die plasing van 'n vaste struktuur, wat 

stalletjies huisves, verdeel word. Dit sal die geleentheid vir waameming verhoog, as die 

eienaars van die stalletjies 'n uitsig op die verbygaande voetgangers het. 

6.4.6 Volgens die sekuriteitsmaatskappye word daar tans geen probleme by die swaarvoertuig 

a:fleweringstonnel ondervind nie. Daar is egter bevind dat hierdie tonnel se ingange strenger 

bewaak sal moet word, veral tydens die aflewering van goedere en geld aan die onderskeie 

winkels. Dit is veral belangrik oor naweke, wanneer hierdie gebied baie stil is. Die aanbring 

van geslotebaan televisiekameras wat verbind is met die voorgestelde sentrale beheerkamer 

sal enige moontlike verdagte aktiwiteite betyds opmerk sodat dit hokgeslaan kan word. 

6.4.7 Dit sal moeilik en duur wees om van die banke, wat op die grense van Centurionsentrum in 

algemene geboue is, te verskuif. Daar word dus aanbeveel dat die ingange van die banke 

meer na die binnekant van die sentrum verskuif word. Dit, tesame met die aanbring van 

spoedhobbels in die kleiner omliggende strate, sal die moontlikheid van 'n vinnige rooftog 

verhinder en vertraag. 

In tabel 6.1 word die aanbevelings, wat as misdaadvoorkomingsmodel vir Centurionsentrum dien, in 

tabelvorm saamgevat. 
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Tabel 6.1 Misdaadvoorkomingsmodel vir Centurionsentrum 

Reeds teenwoordig 

- Gemeenskap waarin sentrum gelee is, is redelik betrokke by die beveiliging van hulle omgewing. 

- Sentrum is gelee tussen drie hoofstrate, wat verbind is met die inteme parkeerterreine, met konstante verkeersvloei. 

(Sentrum is langs 'n veilige gebied gelee.) 

- Die sentrale gedeelte van die onderste opelug gang is omring deur besighede wat op verskillende tye oop is. 

Sodoende word 'n konstante toeloop van lede van die publiek verseker. 
0'?TIE07l'El70'IT30'?TI577IT'BT0'?TITI"07577rrrll 

Reeds teenwoordig 

- Geboue is van goeie gehalte materiaal gebou en uitgevoer met duursame versierings. 

- Die sentrum se gronde en geboue is skoon, netjies en word in stand gehou. 

- Die meer, wat soms onooglik kan raak, word gedurig skoongemaak en opgegradeer. 

Toevoeging 

Die perseel moet in stand gehou word soos tans die geval. 

3.1 Toevallige waarneming 

Reeds teenwoordig 

- Groot oop areas (parkeerterreine en voetgangerpaadjies) wat 'n goeie uitsig hied. 

- Meeste besighede het vensters, wat waarneming van buite en van binne moontlik maak. 

- Geslote gange, in Sentrale Centurionsentrum, se mure wat grotendeels uit glas bestaan hied dieselfde mate van 

waarneming as wat hierbo vermeld is. 

- Openbare strate, die grootste dele van die inteme gronde en voetgangerpaadjies is voorsien van voldoende beligting. 

- Daar bestaan reguit lyne van sig vanaf die parkeerterreine tot by die geboue, en vanaf geboue tot by die meer. (Dit 

sluit sekere gedeeltes van die wandelpad om die Centurionmeer uit.) 

Toevoegings 

- Plaas ronde, tweerigting spieels op die draaie van gange waarin publieke toilette gelee is, asook 

vals vensters met eenrigting spieels wat die illusie van waarneming skep. 

- Die opelug gang kan deur middel van 'n vaste struktuur, wat stalletjies huisves, verdeel word (figuur 5.3). (Dit kan 

ook as 'n fisiese hindemis <liens doen.) 

3 .2 Aktiewe waarneming 

Reeds teenwoordig 

- Suid -Afrikaanse Polisiediens, wat op sigbare polisiering gefokus is, ry patrollies in die gebied. 

- Stadsraad van Centurion se sekuriteit doen van tyd tot tyd patrollering in die parkeerterreine. 

- Twee polisiebeamptes patrolleer op 'n permanente grondslag die sakesentrum te voet. (Dien ook as fisiese hindemis.) 

- Daar is motorwagte werksaam in die parkeerterreine 

Toevoegings 

- Neem bestaande wagtorings in gebruik, in die parkeerterreine. (Dien ook as simboliese hindemis.) 

- Rig geslote baan televisiekameras op in die volgende gebiede: 

+ Parkeerterreine 

+ Publieke toilette 

+ In die gange van Sentrale Centurionsentrum 

+ Swaarvoertui aflewerin stonnel 
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4.1 Simboliese hindernisse 

Reeds teenwoordig 

- Motorwassers en motorwagte in die parkeerterreine. (Dien ook as fisiese hindemis.) 

- Geslote gange van Sentrale Centurionsentrum is breed genoeg vir die voetganger verkeer, maar steeds nou genoeg o 

'n gevoel van veiligheid oor te dra. 

Toevoegings 

- Die status quo by die parkeerterreine moet gehandhaaf word. 

- Omhein parkeerterreine met 'n deursigtige heining. (Dien ook as fisiese hindemis.) 

- Kennisgewingsborde, wat die gebruik van geslote baan televisiekameras aandui kan in die volgende gebiede 

aangebring word: 

+ Parkeerterreine 

+ Publieke toilette 

4.2 Fisiese hindernisse 

Reeds teenwoordig 

+ In die gange van Sentrale Centurionsentrum 

+ Swaarvoertuig afleweringstonnel 

- Groot aantal parkeerterreine wat geboue en besighede omring. Dit sal byvoorbeeld die spoed van ontvlugtende 

oortreders en/ofhulle motors beperk. 

- Sommige parkeerterreine is reeds deur middel van houtheinings van die sypaadjies en openbare strate afgesper. 

- Min tot geen voorsiening is gemaak vir parkering buite die sentrumgronde nie. 

- Sekuriteitspersoneel patroleer op 'n permanente grondslag die perseel en geboue. 

- Daar bestaan goeie verhoudings tussen die ingangsareas en territoriaal gedefinieerde gebiede. 

Toevoegings 

- In Sentrale Centurionsentrum word die gebruikmaking van een sekuriteitsmaatskappy vir beide geboue, met die 

oprigting van 'n sentrale beheerkamer, aanbeveel. 

of 

- Maandelikse vergaderings tussen die twee sekuriteitsmaatskappye en moontlik nog verdere rolspelers soos 

byvoorbeeld bestuurders van besighede, Suid-Afrikaanse Polisiediens en Stadsraad van Centurion se sekuriteit. 

-Verhoging van inteme sekuriteitsmaatreels binne die winkels self. (Soos self deur eienaar bepaal.) 

- Waar strate reguit loop moet dit verander word om met kronkels en draaie te loop om die verkeer te reguleer. 

Reeds teenwoordig 

- Meeste ondergrondse of onderdakparkering is voorsien van outomatiese hefbome. 

- Die gange van die Sentrale Centurionsentrum word snags gesluit. (Dien ook as fisiese hindemis.) 

Toevoegings 

- Instelling van bemande hefbome by opelug parkeerterreine 

- Swaarvoertuig afleweringstonnel se ingange moet strenger bewaak word. 

- Plasing van winkels met verbruikersartikels wat hoe waarde bet in die middel van gange. 

- Teenwoordigheid van sekuriteitswagte by ingange van toilette. (Dien ook as fisiese hindemis.) 

- Die banke wat in ander geboue gehuisves word, se ingange moet nie aan die kant van die hoofstrate geplaas word ni 

maar wel nader aan die binnekant van die sentrum. 

- Die kleiner strate rondom hierdie eboue moet voorsien word van s oedhobbels saam met bovermelde voorstel. 
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Die goedkoopste metode om die bestaande strukture se beveiliging te verbeter is om die sekuriteit 

van binne na buite te verskerp (Redelinghuys 1998). Dit impliseer dat die sekuriteit in die winkels 

self eers opgeknap moet word, voordat daar na die eksterne omgewing soos byvoorbeeld die parkeer 

terrein uitbeweeg word. 

Figuur 6.1 Sones van beveiliging vir Centurionsentrum 

Sekuriteit van winkels 

Sekuriteit van gang waarin winkels gelel! is 

Sekuriteit van publieke toilette 

V erbetering van sekuriteit 
van parkeerterreine 

Toegangsbeheer tot Centurionsentrum 
as 'n geheel 

Die vier hoofpunte in die model kan later weer ondersoek word en die nodige aanpassings kan 

aangebring word wanneer die nuwe Centurion Mall, soos wat beoog word, klaar opgerig is. 

6.4.8 Aanbevelings vir ander besigheidskomplekse 

Teen die agtergrond van die bogenoemde bevindings en aanbevelings volg dit logieserwys dat die 

volgende bevindings ook ten opsigte van antler soortgelyke besigheidskomplekse gemaak word: 

+ Dit is belangrik dat argitekte en sekuriteitsbeamptes saamwerk wanneer 'n nuwe besigheids

kompleks beplan word. Dit is makliker en goedkoper om 'n sekuriteitstelsel saam met 'n 

nuwe gebou te ontwerp en op te rig as om 'n bestaande besigheidskompleks te beveilig 

(Redelinghuys 1998). 
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+ Redelinghuys (1998) le ook klem op die omgewing waarin die gebou geplaas gaan word. 

Hy wys daarop <lat, as dieselfde tipe gebou in die middestad van Pretoria of Soweto geplaas 

word, <lit anders beveilig moet word. Die ligging van die besigheidskompleks sal dus ook die 

sekuriteitsmaatreels wat nodig is, bepaal. 

+ Die argitekte en sekuriteitsbeamptes moet dan ook 'n goue middeweg vind tussen die estetika 

van die besigheidskompleks en die beveiliging daarvan. Die beeld van die besigheidskompleks 

moet dus in gedagte gehou word. 

+ Natuurlike moontlikhede vir waarneming, soos byvoorbeeld die plasing van vensters en oop 

ruimtes, moet ingebou word, sowel as die fisiese en simboliese hindernisse wat territorialiteit 

bepaal. 

+ Die beplanning vir toegangsbeheer tot die perseel en geboue word bepaal deur die doel 

waarvoor die geboukompleks opgerig is. Daar kan gekyk word na elemente soos die bevei

liging van personeel en eiendom (Redelinghuys 1998). Die veiligheid van lede van die publiek 

moet ook in ag geneem word. 

+ In 'n Suid-Afrikaanse studie, wat deur 'n projekspan van die WNNR se afdeling vir Gebou 

Tegnologie en Instituut vir Sekuriteit Studies gedoen is, oor die "Environmental design for 

safer communities in South Africa" (Napier et al. 1998) is openbare geboue en winkelkom

plekse aan die hand van verskillende kenmerke toegelig. Van hierdie kenmerke was die 

volgende: 

a. Maak van die gebouperseel as 'n geheel gebruik ( sien 3 .5 .1, organiese benadering, in hoofstuk 

3) 

b. Beeld van die gebou 

c. Oop parkeerterreine 

d. Parkeergarages 

e. Ondergrondse deurgange vir voetgangers 

f. Blinde mure 

g. Gebou ingange 

h. Diensingang na gebou 

1. Toilette in openbare geboue 
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J. Groepering van vermaaklikheidsfasiliteite 

k. Toesig deur middel van geslote baan televisiekameras 

Hierdie kenmerke kan as 'n oorsiglys gebruik word wanneer 'n besigheidskompleks beplan word. 

+ Die opgerigte besigheidskompleks, tesame met sy sekuriteitstelsel, moet dan ook instand 

gehou word. 

+ Aanpassing van die sekuriteitstelsel moet plaasvind wanneer nuwe geboue of strukture 

toegevoeg word tot die bestaande gebouperseel. Dit beteken dat fase 1, 2 en 3, soos 

uiteengesit in figuur 6.2, weer uitgevoer moet word, en daarmee saam moet die reeds 

bestaande strukture op die perseel in ag geneem word. 

Die fases vir die beplanning van die sekuriteit van 'n besigheidkompleks word kortliks saamgevat in 

figuur 6.2 

Figuur 6.2 Beplanning en implementering van sekuriteitstelsels by besigheidskomplekse 

Fase 1 

Gesamentlike beplanning 
van geboue en 
sekuriteitstelsels 

Fasel 

Oprigting van geboue 
en sekuriteitstelsels 

Fase3 

Instandhouding van 
gebouperseel en 
sekuriteitstelsels 

Wys daarop dat proses nou 
van vooraf moet begin 

------------------1 
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6.5 Voorstelle vir verdere navorsing 

Gebaseer op die bevindinge en aanbevelings, kan die volgende voorstelle vir verdere navorsing 

gemaak word: 

6.5.1 Daar is baie verskillende soorte banke in en rondom Centurion sentrum gelee. Dit sou dus 

goed wees om die misdaad by die banke met hulle ligging en struktuur te vergelyk. Daar kan 

sodoende bepaal word watter eienskappe 'n bank beveilig of kwesbaar maak. 

6.5.2 Daar kan op 'n gereelde grondslag (sowat elke drie maande) 'n opname by dieselfde winkels 

gemaak word om te bepaal watter tipe misdade daar plaasgevind het en die tipe sekuriteits

maatreels wat gebruik word. 

6.5.3. Oor 'n langer tydperk kan nog 'n studie gedoen word, soos wat die geboue in die omgewing 

verouder. 

6.5.4 Nog 'n interessante studie, wat later by Centurionsentrum gedoen kan word, kan gedurende 

die transisionele periode gedoen word, wanneer die Centurion Mall gebou gaan word. Dit 

sal veroorsaak <lat die parkeerareas verminder en verder weg geskuif sal word van die 

beboude gebiede. Tydens die bouproses is die kanse vir inbrake en diefstalle hoer, soos wat 

ondervind word in alle gebiede waar nuwe strukture gebou word. 

6.5.5 Die elemente, wat kan lei tot misdade binne 'n besigheidsentrum, kan beter gekategoriseer 

word. 

6.5.6 Die invloed van die gebruik van motorwagte in parkeerterreine, op die voorkoms van 

motordiefstal en diefstal vanuit motors, behoort ondersoek te word. 

6.5.7 Is groot grondvlak parkeerterreine veiliger as multivlakparkeertereine? 

6.5.8 Die aanbevelings ten opsigte van ander soortgelyke besigheidspersele behoort ook 

nagevors te word. 
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6.6 Slotwoord 

In hierdie studie is kortliks gekyk na onderskeie misdaadvoorkomingsmodelle waarna die 

verdedigbare ruimte model van Oscar Newman volledig uiteengesit is. Van die elemente wat in 

hierdie model gevind is, is by Centurionsentrum toegepas en uitgetoets. Dit het die navorser in staat 

gestel om voorstelle vir beter misdaadvoorkoming by Centurionsentrum en besigheidskomplekse in 

die algemeen te maak. Hierdie bevindings is in pas met die nuwe rigting waarin Suid-Afrika besig 

is om te beweeg, met die uitgee van staatsdokumente soos die "Wit skrif' en die polisierings

prioriteite van die Suid-Afrikaanse Polisiediens. Alhoewel omgewingsekuriteit nie die enigste 

antwoord vir die voorkoming van misdaad nie, lewer dit wel 'n bydrae tot die voorkoming en 

vermindering van misdaad. Soos Napier et a/.(998:184) dit stel" Safety and security for the few is 

not good enough. The greatest challenge is to achieve cities and towns that are safe for all their 

residents, whether rich or poor. For this all to happen, social crime prevention and safer design must 

become an integral part of the culture of all people interested in a better lifestyle, if the country is to 

succeed in creating viable and sustainable communities." 
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Geagte Respondent, 

MISDAADVOORKOMING BY BESIGHEIDSKOMPLEKSE, CENTQRIONSENTRUM 

Misdaadvoorkoming is 'n aspek wat ons allnal raak, hetsy di t op 
persoonlike of besigheidsvlak is. Daarom sal u samewerking in die 
voltooiing van die vraelys waardeer word. Die navorsingsresultate van 
hierdie ondersoek sal aangewend word om misdaadvoorkoming by die 
Centurionsentrum te verbeter deur 'n verbeterde misdaadvoorkomingsplan 
daar te stel. 

Hierdie navorsing word uitgevoer met die toestemming van die 
Universiteit van Suid-Afrika (UNISA) en Centurionsentrum. 

Beantwoord asseblief al die vrae so eerlik as moontlik. U response sal 
vertroulik hanteer word. Dit sal u ongeveer 20 minute neem om die 
vraelys te voltooi. 

Vir meer besonderhede kontak gerus Professor H Conradie, Departement 
Kriminologie, UNISA by (012) 429-6680 of Carina Coetzer, Navorser by 
(012) 421-8100 

Baie dankie vir u samewerking 

CARINA COETZER 

Respons nr 

Beantwoord asseblief al die vrae deur 'n kruisie aan te bring in die blokkie wat van 
toepassing is. 

A BIOGRAFIESE BESONDERHEDE 

1. Dui asseblief u geslag aan 

Manlik 
1 

Vroulik 
2 

2. Dui asseblief u ouderdomsgroep aan 

20 jaar 21-30 31-40 41-50 51-60 
en jonger jaar jaar jaar jaar 

1 2 3 4 5 

Ouer as 
jaar 

6 

1 

60 

Slegs vir 
kantoorgebruik 

b 

D 



Slegs vir 
kantoorgebruik 

3. Huwelikstaat 

ongetroud 

1 

4. Ras 

Blank 
1 

Getroud 

3 

I 

Geskei 

4 

Swart 
2 

Ander: spesifiseer asseblief 

5. Dui aan hoeveel persone saam met 

Niemand 1 - 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12 
nie persone persone persone persone 
1 2 3 4 5 

I 

u 

Weduwee/ 
wewenaar 

s 

werk 

13 - 20 
persone 

6 

Asier 
3 

21 - 40 
persone 

7 

I Kleurling 
4 

41 - so Meer as 
persone 51 persone 

8 9 

6. Merk asseblief al die dae wat u besigheid oop is vir besigheid 

Maandag tot vrydag 
1 

Maandag tot Saterdag 
2 

Maandag tot Sondag 
3 

7. Dui asseblief u besigheids-ure tydens die week (Maandag tot Vrydag) aan 

slegs soggens Slegs slegs van soggens van die middag 
soggens en smiddae smiddae saans tot saans tot die aand 

1 2 3 4 5 6 

8. Tydens watter tyd van die naweek bedryf u besigheid? 

slegs soggens slegs slegs Van soggens van die mi ddaJ Nie van 
soggens en smiddae smiddae saans tot saans tot die aan toepassing 

1 2 3 4 s 6 7 

2 

I 

D 

D 

D 

D 

D 

D 



B MISDAAD 

9. Was u al ooit persoonlik 'n slagoffer van diefstal? 

Ja 
1 

Nee 
2 

10. was u al ooit persoonlik 'n slagoffer van qewapende roof? 

Ja 
1 

Nee 
2 

11. Was u al ooit persoonlik 'n slagoffer van inbraak? 

Ja 
1 

Nee 
2 

12. Was u al ooit persoonlik 'n slagoffer van saakbeskadiqing? 

Ja 
1 

Nee 
2 

13. Was u al ooit persoonlik 'n slagoffer van bedrog? 

Ja 
1 

Nee 
2 

14. Was u al ooit persoonlik 'n slagof.fer van aanranding? 

Ja 
1 

Nee 
2 

Sleqs vir 
kantoorqebruik 

I 

D 

D 

D 

D 

D 

D 
15. Is u besigheid gedurende die tydperk van Januarie 1997 tot Desember 1997 getref deur 

misdaad? 

Ja 
1 

Nee 
2 D 

3 



Slegs vir 
kantoorgebruik 

I 
16. Is u besigheid gedurende die tydperk van Januarie 1997 tot Desernber 1997 getref deur 

diefstal? 

Ja 
1 

Nee 
2 

17. Indien wel, hoeveel keer het die diefstal/le in hierdie tydperk plaasgevind? 

1 - 4 5 - 9 10- 14 15 - 19 20 - 39 40 - 99 
keer keer keer keer keer keer 

1 2 3 4 5 6 

18. Wanneer het die diefstal/le meestal voorgekom? 

Soggens 
1 

Smiddags 
2 

Sa ans 
3 

Naweke 
4 

Onbekend 
5 

100 en Onseker 
groter 

7 8 

Nie van toepassing 
6 

Nie van 
toepassing 

9 

D 

D 
D 

19. Is u besigheid gedurende die tydperk van Januarie 1997 tot Desernber 1997 getref deur 
gewapende roof? 

Ja 
1 

Nee 
2 D 

20. Indien wel, hoeveel keer het die gewapende rooftogte in hierdie tydperk plaasgevind? 

1 - 4 5 - 9 10- 14 15 - 19 20 - 39 40 - 99 100 en Onseker 
keer keer keer keer keer keer groter 

1 2 3 4 5 6 7 8 

21. Wanneer het die gewapende rooftog/te meestal voorgekom? 

Soggens 
1 

Smiddags 
2 

Saans 
3 

Naweke 
4 

Onbekend 
5 

Nie van toepassing 
6 

Nie van 
toepassing 

9 D 
D 

22. Het daar in die tydperk van Januarie 1997 tot Desernber 1997 inbrake in u besiqheid 
voorgekom? 

Ja 
1 

Nee 
2 

23. Indien wel, hoeveel keer het die inbrake in hierdie tydperk plaasgevind? 

1 - 4 5 - 9 10- 14 15 - 19 20 - 39 40 - 99 100 en Onseker Nie van 
keer keer keer keer keer keer groter toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

24. Wanneer het die inbrake meestal voorgekom? 

I Soggens I Smiddags Saans Naweke Onbekend Nie van toepassing 
1 2 3 4 5 6 

4 

D 

D 

D 



Slegs vir 
kantoorgebruik 

I 
25. Het daar in die tydperk van Januarie 1997 tot Desernber 1997 enige saakbeskadiging 

in u besigheid plaasgevind? 

Ja 
1 

Nee 
2 

26. Indien wel, hoeveel keer het saakbeskadiging in hierdie tydperk plaasgevind? 

1 - 4 5 - 9 10- 14 15 - 19 20 - 39 40 - 99 100 en Onseker 
keer keer keer keer keer keer groter 

1 2 3 4 5 6 7 8 

27. Wanneer het die saakbeskadiging/s meestal voorgekom? 

Soggens 
1 

Srniddags 
2 

Sa ans 
3 

Naweke 
4 

Onbekend 
5 

Nie van toepassing 
6 

Nie van 
toepassing 

9 

D 

D 
D 

28. Het daar in die tydperk van Januarie 1997 tot Desember 1997 bedrog in u besiqheid 
voorgekom 

Ja 
1 

Nee 
2 

29. Hoeveel keer het bedrog in hierdie tydperk plaasgevind? 

1 - 4 5 - 9 10- 14 15 - 19 20 - 39 40 - 99 100 en 
keer keer keer keer keer keer groter 

1 2 3 4 5 6 7 

D 

Onseker Nie van 
toepassing 

8 9 D 
30. Het daar in die tydperk van Januarie 1997 tot Desember 1997 enige aanrandings in u 

besiqheid plaasgevind? 

Ja 
1 

Nee 
2 

31. Indien wel, hoeveel keer het aanrandings in hierdie tydperk plaasgevind? 

1 - 4 5 - 9 10- 14 15 - 19 I 20 - 39 40 - 99 100 en Onseker Nie van 
keer keer keer keer keer keer groter toepassing 

1 2 3 4 I 5 6 7 8 9 

32. Wanneer het die aanrandings meestal voorgekom? 

Soggens Smiddags Sa ans I Naweke Onbekend Nie van toepassing 
1 2 3 4 5 6 

5 

D 

D 
D 



c SEKURITEIT 

Slegs vir 
kantoorgebruik 

I 
DUI ASSEBLIEF AAN OF U GEBRUIK MAAK VAN DIE VOLGENDE SOORTE SEKURITEIT IN U BESIGHEID: 

33. Waghonde Ja Nee 

34. Eie sekuriteitspersoneel Ja Nee 

35. Privaat sekuriteitsmaatskappy Ja Nee 

36. Centurion Businesswatch Ja Nee 

37. Voetpatrollies Ja Nee 

38. Spreiligte rondom die besigheid Ja Nee 

39. Straatlampe naby besigheid Ja Nee 

40. Vertoonvensters van veiligheidsglas Ja Nee 

41. Vertoonvensters van versterkte glas Ja Nee 

42. Metaal diefwering voor vensters Ja Nee 

43. Metaal verklikkers by ingange van besigheid Ja Nee 

44. Tydvertragingslotte Ja Nee 

45. Geslotebaantelevisie Ja Nee 

46. Monitors verbind met videokameras Ja Nee 

47. Kan u vanuit die toonbank of werk-area waaruit u die kliente bedien, die besigheid se 
hele vloeropppervlakte sien? 

Ja 
1 

Nee 
2 [ 

6 



Slegs vir 
kantoorgebruik 

I 
48. Hoeveel ingange en uitgange het u besigheid, wat deur kliente gebruik word? 

Een Twee Drie Vier Vyf Meer as vyf 
1 2 3 4 5 6 

49. Pas u toegangsbeheer by u besigheid toe? 

Ja Nee 
1 2 

(Indien u "Nee" op vraag 49 geantwoord het gaan assebl.ief na vraag 56) 

INDIEN WEL, DUI ASSEBLIEF AAN OF U OP DIE VOLGENDE WYSES TOEGANGSBEHEER TOEPAS: 

50. Eie sekuriteitswag by besigheid se ingang/uitgang 

51. Metaal verklikkers by ingang/uitgang van besigheid 

52. Permanente veiligheidshek by ingang/uitgang van besigheid 

53. Geslote baan televisie 

54. Pas u op enige ander wyse toegangsbeheer toe? 

Ja 
1 

Nee 
2 

Nie van toepassing 
3 

55. Indien wel, beskryf dit asseblief: 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

D 

56. Bedryf u, u besigheid ook vanuit 'n oop ruimte? (Byvoorbeeld 'n sypaadjie of 'n 
stoep.) 

Ja 
1 

Nee 
2 

(Indien u "Nee" geantwoord het by vraag 56, gaan assebl.ief na vraag 60.) 

D 
57 Indien wel, maak u gebruik van enige sigbare afskortings ten einde u besigheids-area 

af te sper? 

Ja 
1 

Nee 
2 

Nie van toepassing 
3 D 

7 



Slegs vir 
kantoorgebruik 

I 
58. Indien u op vraag 74 "Ja" geantwoord het, van watter tipe afskorting maak u gebruik? 

Tralies 1 

Reining 2 

Ketting 3 

Nie van toepassing 4 D 

59. Oink u dat die afskorting, wat u in vraag 58 aangedui het, u besigheid teen misdaad 
soos byvoorbeeld winkeldiefstal en vandalisme beskerm? 

Ja 
1 

Nee 
2 

Onseker 
3 

Nie van toepassing 
4 

60. Het u besigheid enige vensters? 

Ja 
1 

D 

D 
61. Is daar enige plakkers op u vensters wat byvoorbeeld se dat u 'n lid van Business 

Watch is? 

Ja 
1 

Nee 
2 

62. Oink u dat hierdie plakkeis voornemende oortreders afskrik? 

Ja 
1 

Nee 
2 

Onseker 
3 

Nie van toepassing 
4 

63. Is u in staat om deur die vensters van u besigheid na buite te kyk? 

Ja 
1 

Nee 
2 

Nie van toepassing nie 
3 

64. Hoe ver kan u sien vanuit die vensters? 

Minder as 11-20 21-1'.l 41-60 61-80 
10 meter meter meter meter meter 

1 2 3 4 5 

8 

Verder as Nie van 
80 meter toepassing 

5 7 

D 

D 

D 

D 



Slegs vir 
kantoorgebruik 

SIEN U ENIGE VAN DIE VOLGENDE (NOMMER 82-85) WANNEER U BY U BESIGHEID SE VENSTERS UITKYK? 

65. Ander winkels Ja Nee Nie van toepassing 

66. Die meer Ja Nee Nie van toepassing 

67. Parkeer-area Ja Nee Nie van toepassing 

68. Publieke straat Ja Nee Nie van toepassing 

69. Kan u sien wat gebeur in die besigheid wat oorkant u perseel gelee is? 

Ja 
1 

Nee 
2 

Nie van toepassing nie 
3 D 

70. Kan u die aktiwiteite wat in die aangrensende besighede plaasvind, waarneem? 

Ja 
1 

Nee 
2 

Nie van toepassing nie 
3 D 

DUI AAN OF U OP DIE VOLGENDE MOONTLIKE WYSES SAL OPTREE INDIEN DAAR 'N ROOF IN DIE 
OMLIGGENDE BESIGHEDE PLAASVIND: 

71. Sal self nader gaan en probeer help Ja Nee 

72. Sal eie sekuriteit instuur om te gaan hulp verleen Ja Nee 

73. Sal die hulp van die winkelkompleks sekuriteit inroep Ja Nee 
; 

74. Suid-Afrikaanse Polisiediens kontak vir hulp Ja Nee 

DUI AAN OF U MOONTLIK OP DIE VOLGENDE WYSES SAL OPTREE INDIEN IEMAND 'N MISDAAD IN U 
BESIGHEID PLEEG? 

75. 'n Siviele arrestasie maak Ja Nee 

76. U winkel sekuriteit stuur om op te tree Ja Nee 

77. Sekuriteit van die winkelkompleks inroep Ja Nee 

78. Suid-Afrikaanse Polisiediens kontak vir hulp Ja Nee 

9 



Slags vir 
kantoorgebruik 

DUI AAN OF U MOONTLIK OP DIE VOLGENDE WYSES SAL OPTREE INDIEN U SIEN HOEDAT 'N PERSOON VAN 
DIE PUBLIEK REG VOOR U BESIGHEID BEROOF WORD? 

79. 'n Siviele arrestasie maak Ja Nee 

80. u winkel sekuriteit stuur om op te tree Ja Nee 

81. Sekuriteit van die winkelkompleks inroep Ja Nee 

82. Suid-Afrikaanse Polisiediens kontak vir hulp Ja Nee 

83. Oink u dat u mede- besigheids-eienaars sal optree indien u besigheid beroof word? 

Ja 
1 

Nee 
2 

Onseker 
3 

Nie van toepassing 
4 

84. Is daar enige tralies voor u besigheid se vensters? 

Ja 
1 

Nee 
2 

(Indien u "Nee" geantwoord het op vraag 84, gaan asseblie£ na vraag 87.) 

85 Kan die tralies voor u vensters tydens u besigheidsure weg geskuif word? 

Ja 
1 

Nee 
2 

Nie van toepassing nie 
3 

86. Oink u dat hierdie tralies u besigheid teen misdaad beveilig? 

Ja 
1 

Nee 
2 

Onseker 
3 

Nie van toepassing 
4 

87. Is daar enige trappe aan die buitekant van u besigheidsperseel? 

Ja 
1 

Nee 
2 

Onseker 
3 

D 

D 

D 

D 

D 
(Indien u op vraag 87 "Nee" 0£ "Onseker" geantwoord het, gaan asseblie£ na vraag 99.) 

88. Hoe ver is die hierdie trappe vanaf u besigheid se ingang? 

·-
Minder as 11-20 21-40 41-60 61-oO Verder as Nie van 
10 meter meter meter meter meter 80 meter toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 
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89. Word hierdie trappe gereeld deur lede van die publiek gebruik? 

Ja 
1 

Nee 
2 

Onseker 
3 

Nie van toepassing 
4 

90. Is daar hysbakke aan die buitekant van u besigheidsperseel gelee? 

Ja 
1 

Nee 
2 

Onseker 
3 

Slags vir 
kantoorgebruik 

I 

D 

D 
(Indien u op vraag 90 "Nee" 0£ "Onseker" geantwoord het, gaan assebl.ie£ na vraag 93.) 

91. Hoe ver is die hysbakke vanaf u besigheid se ingang? 

Minder as 11-20 21-40 41-60 61-80 Verder as Nie van 
10 meter meter meter meter meter 80 meter toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

92. Word die hysbakke gereeld deur lede van die publiek gebruik? 

Ja 
1 

Nee 
2 

Onseker 
3 

Nie van toepassing 
4 

93. Is daar roltrappe aan die buitekant van u besigheid gelee? 

Ja 
1 

Nee 
2 

Onseker 
3 

D 

D 

D 
(Indien u op vraag 93 "Nee" 0£ 1•0nseker" geantwoord het, gaan assebl.ie£ na vraag 96 op 

bl.adsy 12. ) 

94 Hoe ver is die roltrappe vanaf u b'sigheid se ingang? 

Minder as 11-20 21-40 41-60 61-80 Verder as Nie van 
10 meter meter meter meter meter 80 meter toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

95. Word die roltrappe gereeld deur lede van die publiek gebruik? 

[ Ja 
1 

Nee 
2 

Onseker 
3 

Nie van toepassing 
4 

11 
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Is die volgende aan weerskante van u besigheid? 

96. Ander besighede en winkels Ja Nee 

97. Ander kantore Ja Nee 

98. Parkeerterrein Ja Nee 

99. Publieke straat Ja Nee 

100. Sypaadjie Ja Nee 

101. Stegie Ja Nee 

102. Laat dit wat u in vraag 96-101 genoem het u veiliger voel in u besigheid? 

Ja 
1 

Nee 
2 

Onseker 
3 

103. Is die volgende direk agter u besigheid gelee? 

104. Ander besighede en winkels Ja 

105. Ander kantore Ja 

106. Parkeerterrein Ja 

107. Publieke straat Ja 

108. Sypaadjie Ja 

109. Stegie Ja 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

D 

110. Hoe ervaar u die gebied, (antwoord wat u in vraag 104-109 aangedui het) met 
betrekking tot u besigheid? 

Baie Veilig Veilig Onveilig Baie onveilig 
1 2 3 4 D 

111. Hoe veilig voel u wanneer u, u besigheid toesluit? 

Baie Veilig Veilig Onveilig Baie onveilig 
1 2 3 4 D 

112. Hoe veilig voel u wanneer u na werk beweeg vanaf u besigheid na u 
motorvoertuig/bus/taxi/saamry geleentheid? 

Baie Veilig Veilig Onveilig Baie onveilig 
1 2 3 4 D 
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