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HOOFSTUK EEN. 

DIE ONDERSOEK: 

 “When You Have Nothing to Live For, You Have Nothing to Die For.” 
 

     Hierdie versugting uit die hart van ‘n Kanadese inboorling-gevangene spreek van die 

fatalistiese lewensbeskouing van menige gevangene vanoor die hele wêreld. Maar is dit 

‘n ‘lewensbeskouing’ of die grafskrif op ‘n verbeurde lewe?  

     Wanneer mens die gevangenis betree met die vooruitsig van ‘n lewensvonnis (of 

selfs ‘n meervoudige lewensvonnis!) agter tralies, is daar seker min om voor te lewe. 

Maar dit bring die kernvraag na vore: Is hierdie versugting die gevolg van 

gevangesetting ---- of dalk die oorsaak? In hierdie vraag is een van die grootste 

motiverings vir hierdie studie opgesluit. 

 

1.1. DIE BENDEVERSKYNSEL IN HISTORIESE GEWAAD: 

Die verskynsel wat ons as ‘bendes’ tipeer, is bykans so oud soos die spreekwoordelike 

berge. Reeds in Bybelse tye het misdadige bendes voorgekom. Ons lig enkele voorbeelde 

hiervan uit: 
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Die Makabeërs: 

In die tydvak tussen die Ou en die Nuwe Testament het ‘n groep Jode onder 

aanvoering van ene Mattatias, ‘n priester te Modin, in opstand gekom teen die heerser 

Anthiochus IV Epiphanes. Hy het in die “honderd sewe en dertigste jaar van die koninkryk 

van die Grieke” (d.w.s. ongeveer 174 v.C) koning oor die Heilige Land geword. Mattatias 

het die beampte van die koning en ‘n Jood wat ‘n heidense offer op die altaar wou bring, 

gedood en met sy seuns in die berge gevlug. Na die dood van Mattatias het sy derde seun, 

Judas (ook genoem die Makabeër) die verset voortgesit. Hierdie beweging is dan ook na 

hom vernoem. (Verhoef, 1959: p 24-28). 

Nadat Herodes in 37 n.C. Jerusalem verower het, het hy die laaste lede van hierdie 

groep een vir een vermoor. (Grosheide, 1959: p 317).   

“Die Barmhartige Samaritaan” 

In die eerste eeu n.C. was Palestina onveilig as gevolg van rowerbendes. In Jesus se 

vertelling  (Luk.10: 30vv) wat handel oor die Barmhartige Samaritaan is daar sprake van 

struikrowers. Oor ‘n afstand van ongeveer 32 kilometer daal die pad tussen Jerusalem en 

Jerigo met 1200 meter. Op die nou paadjie is daar vir die slagoffer geen wegkomkans nie. 

“It was a road of narrow, rocky defiles, and of sudden turnings which made it the happy 

hunting grounds of brigands.”  Tot so onlangs as 1930 het ‘n sekere Abu Jildah reisigers op 

hierdie pad voorgekeer en beroof, om dan in die heuwels te verdwyn voordat die polisie 

opdaag. (Barclay,W. The Gospel of Luke: 1967: p 141) 
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In die tyd van Paulus: 

In Hand. 21: 38 vra die owerste oor duisend aan Paulus of hy nie die Egiptenaar is wat 

tevore oproer gemaak het en toe die vierduisend manskappe na die woestyn uitgelei het 

nie. In ongeveer 54 n.C. het ‘n sekere Egiptenaar na Jerusalem gekom. Hy het ‘n bende van 

ongeveer vierduisend man na die berg Golgota uitgelei met die belofte dat hy die 

stadsmure voor hom kan laat val. Hierdie volgelinge was bekend as die “Dolk-draers”. 

Hulle was vurige nasionaliste en doelgerigte moordenaars. Hul doel was om eerstens die 

Romeinse oorheersers uit die land te verdryf. Verder het hulle na willekeur geroof en 

gemoor. Hul modus operandi was om dolke onder hul klere te versteek. Wanneer hulle met 

die skare meng, kon hulle na willekeur toeslaan. Hoewel daar geen bewyse voor is nie, 

bestaan die vermoede dat die twee moordenaars wat saam met Jesus gekruisig was, 

moontlik lede van hierdie bende kon wees. Dis selfs nie onmoontlik dat Barrabas, wat op 

aandrang van die skare vrygelaat was, ook aan hierdie bende kon behoort het nie.                 

( Barclay: W. The Acts of the Apostles: 1967. p.173). 

  

1.2. DIE ‘BENDE’ AS SOSIALE FENOMEEN: 

BEGRIPSVERKLARING: 

Die woord “bende” is, taalkundig gesien, ‘n versamelnaam wat dui op ‘n groep 

van mense met een of meer gemeenskaplike doelstellings of ideale. Die metodes wat 

gevolg word in die bereiking van hierdie doelstellings is gewoonlik, gesien vanuit die 

oogpunt van die breëre gemeenskap, a-sosiaal, afwykend of selfs misdadig. Dit is juis in 
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hierdie afwykende/ misdadige karakter van  hul gedrag dat die onderskeid tussen die 

“bende” en die ander sosiaal-aanvaarbare groepe van mense geleë is.  

Maar waarom is die mens geneig tot groepvorming? Omrede die mens se haas 

onuitputlike reeks behoeftes, ontwikkel hy dan ook ‘n ewe onuitputlike reeks van 

sosiale betrokkenhede wat daardie behoeftes moet vervul. En al mag daar ‘n 

verskeidenheid soortgelyke betrokkenhede bestaan wat vir die buitestaander as 

eenders mag voorkom, bevat elkeen van hierdie betrokkenhede sekere fynere nuanses 

wat die bestaan daarvan vir die indiwidu regverdig. As voorbeeld hiervan dien die 

verskillende godsdienstige denominasies wat vir die oningeligte as onnodige 

duplisering mag voorkom. Feit is egter dat, met ‘n diepere kennis van die Teologie, 

daar daadwerklike verskille soos byvoorbeeld die Verbondsgedagte of die 

Volkskerkgedagte na vore kom. En dit is juis hièrdie verskille wat eenwording of 

samesmelting tussen die verskillende groepe onmoontlik maak. 

Elkeen van hierdie sosiale betrokkenhede word gekenmerk deur sy eie unieke 

wetmatighede, ideale, doelstellings, norme, rasionaliteit. Daarom verskil die intieme 

familiegroep in wese van die werksverband, die politieke oortuigingsgroep van die 

kerklike, ens.  

Uit die voorafgaande moet ons konkludeer: 

DOELSTELLINGS IS GEPROJEKTEERDE BEHOEFTES. 

Of omgekeerd: 
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ELKE DOELSTELLING REFLEKTEER ‘N ONDERLIGGENDE BEHOEFTE. 

Hieruit volg noodwendig: 

 DOELSTELLINGS VERKRY GESTALTE IN ORGANISASIE. 

Aan hierdie maatstaf kan elke menslike groep gemeet word: 

• Die groepie skoolseuns wat saamkom om ‘n “bende” te vorm wat saans met hul 

fietse deur die dorp se strate rondjaag, het hulself georganiseer onder ‘n 

leiersfiguur en is besig om in hul verbeeldingsvlugte hul doel na te streef: om 

die wêreld teen buite-aardse invallers te beveilig. 

• In 1978 het 911 lede van die sogenaamde ‘The People’s Temple’ in Jonestown, 

Guyana, op aandrang van hul leier, Jim Jones,  hul doelstelling van 

heiligmaking probeer nastreef deur gif te drink. Daarmee wou hul bewys dat 

hulle, na luid van die Skrifwoord van Mark.16:18, diè staat van heiligmaking 

bereik het dat gif hul geen skade sou aandoen nie. (Popper, p1.) 

 

1.3. DIE KEUSE VAN DIE ONDERWERP:  

       In die keuse van die onderwerp het drie faktore ‘n deurslaggewende rol gespeel: 

Die belangstelling van die ondersoeker. 

Die beskikbaarheid van bronne en gegewens, en 

Die noodsaaklikheid van die ondersoek. 

 

DIE BELANGSTELLING VAN DIE ONDERSOEKER: 
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Gesien teen die agtergrond van die ondersoeker is die keuse van die onderwerp  

seker maklik te begryp. Die ondersoeker is gekwalifiseer in die Teologie en het as leraar 

vir veertien jaar in die diens van die N.G.Kerk gestaan. Gedurende hierdie tydperk was hy 

ook ‘n Doktorale student in die Dogmatiek aan onderskeidelik die Universiteit van Pretoria 

en Unisa, maar kon weens finansiële redes nie hierdie studies voltooi nie. 

     Gedurende die jare in die bediening was hy ook as kapelaan betrokke by die 

gevangenis in Mafeking. Hieruit het skakeling gevolg met groter gevangenisse, soos die 

Sentrale Gevangenis in Pretoria en Groenpunt Gevangenis by Vereeniging, waar die eerste 

kontak met die Nommerbendes dan ook gemaak is. 

 In 2001 is die ondersoeker aangestel in diens van die Group 4 Maksimum Sekuriteit 

Gevangenis te Bloemfontein. Hier het sy  belangstelling in die onderwerp ‘n finale beslag 

gekry. 

  

• DIE BESKIKBAARHEID VAN BRONNE EN GEGEWENS.    

      Hoewel die beperktheid van bronne miskien gesien kan word as ‘n negatiewe faktor, 

het ‘n uitsonderlike bydraende faktor ingetree: 

       Die ondersoeker het sodanig daarin geslaag om die vertroue van gevangenes te 

wen dat ‘n aantal gewillig was om die hoogs vertroulike inligting aan hom te gee, ten spyte 

van die lewensgevaar wat dit vir hulle inhou.  

 

• DIE NOODSAAKLIKHEID VAN DIE ONDERSOEK: 
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Namate meer inligting aan die ondersoeker beskikbaar gestel is, het hy begin besef 

dat dit sy taak is om dit op verantwoorde wyse aan die wetenskap en die regspleging 

beskikbaar te stel. Verder is die geleentheid aangegryp om die groot hoeveelheid inligting 

wat verkry is, op so ‘n wyse op rekord te plaas dat dit in die toekoms aangewend kan word 

as basis vir ‘n Doktorale studie wat deur die ondersoeker beoog word. 

 

1.4. BEGRENSING VAN DIE ONDERSOEK: 

Alhoewel die bendeverskynsel ‘n wêreldwye probleem is, is dit nodig om, terwille 

van sinvolle vergelyking met die Suid-Afrikaanse situasie, sekere perke aan die ondersoek 

te stel. ‘n Voorafstudie het die wenslikheid van begrensing op die volgende terreine na 

vore laat kom:  

 

• GEOGRAFIESE BEGRENSING: (Literatuurstudie) 

      Vir die doeleindes van vergelyking asook die bekombaarheid van vergelykbare 

inligting sal die soeklig op die volgende lande val:  

 Die Verenigde State van Amerika. 

 Sentraal- en Suid Amerika. 

 Die Statebondslande, waaronder: Kanada, Nieu Zeeland, Engeland. 

 Suid-Afrika. 
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• GEOGRAFIESE BEGRENSING: (Empiriese navorsing). 

      Empiriese navorsing kon alleenlik gedoen word in die tydperk waarin die navorser 

werksaam was in die korrektiewe opset. Vanselfsprekend was hierdie navorsing dus 

beperk tot gevangenes in die Suid-Afrikaanse korrektiewe opset. Meer inligting hieroor 

sal later  in § 1.5.  onder die Metode van Ondersoek gegee word.  

• KWALITATIEWE BEGRENSING: 

     Aangesien hierdie ondersoek in die Suid-Afrikaanse opset gerig is op ‘n verskynsel 

waarvan die voortbestaan grootliks  bepaal word deur geheimhouding, sal die ondersoek 

uitsluitlik gerig wees op gevangenes wat: 

 Werklik lede is van die besondere gevangenisbende. 

 Bendelede wat die hoogste moontlike range beklee, omrede hierdie lede 

oor die meeste kennis aangaande die bende beskik. Meer hieroor later in    

§ 1.5. oor die Metode van Ondersoek. 

 

• TYDSBEGRENSING.  

    Uit hoofde van die feit van die ondersoeker se naderende aftrede was dit ook nodig om 

soveel inligting as moontlik te bekom in die tyd waarin hy werksaam was tussen die 

betrokke gevangenes.  Hierdie insameling van gegewens het plaasgevind in twee 

tydsgleuwe: 

 Gedurende 2003 en 2004, meestal in die vorm van ongestruktureerde 

onderhoude. 
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 Gedurende 2005 en 2006, hoofsaaklik in die vorm van gestruktureerde 

onderhoude en veral in geskrewe vorm deur die betrokke informante. 

 Alhoewel literatuurstudie in bogemelde tydperke sporadies terwille van oriëntering 

gedoen is, het hierdie aspek van die navorsing eers vanaf 2007 volle aandag  begin 

geniet. 

1.5. NAVORSINGSMETODES. 

    Volgens Huysamen, G.K. (1993: p5) is die kern-eienskappe van wetenskaplike 

kennis drieërlei: 

 Wetenskaplike kennis word op grond van stelselmatige waarneming 

bekom. 

 Wetenskaplike kennis word op gekontroleerde wyse bekom. 

 Die wyse waarop wetenskaplike kennis bekom word, is kontroleerbaar 

en repliseerbaar. 

Die navorsingsmetodes wat gevolg is, is grootliks bepaal deur die Geografiese 

Begrensinge soos in § 1.4. hierbo aangedui.  

 

• LITERATUURSTUDIE: 

    Ten opsigte van veral die oorsese gevangenisbendes is gebruik gemaak van 

hoofsaaklik literêre bronne. Soos vroeër vermeld, was die inligting wat op die Internet 

beskikbaar is, van onskatbare waarde. 
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• EMPIRIESE NAVORSING: 

      Hierteenoor kon in die geval van die Suid-Afrikaanse bendes ook  van 

gestruktureerde en ongestruktureerde onderhoude en vraelyste gebruik gemaak word.  

   Bewus van die hoogs sensitiewe aard van die ondersoek en selfs die lewensgevaar 

waarmee dit gepaard gaan, asook die noodsaaklikheid om aan hierdie vereistes te 

voldoen, is van die volgende metode van ondersoek gebruik gemaak: 

 Eerstens is moontlike informante met verloop van tyd geïdentifiseer. In 

hierdie proses is die volgende maatstawwe neergelê:  

 Die informant moes ‘n offisier in die betrokke bende wees, met 

so ‘n hoë rang as moontlik. 

 Geen inligting is aanvaar as gesaghebbend tensy dit op die eie 

bende betrekking het nie. Die doel hiervan was om enige “hoor-

sê”- inligting uit te skakel. Inligting verstrek deur junior lede van 

die bende is slegs gebruik om die geloofwaardigheid van die 

verkreë inligting te toets. 

 Alle inligting moes op vrywillige basis aangebied word. Indien 

informasie aangebied is in ruil vir  enige gunste of beloning, is 

daardie inligting summier verwerp. 

 Informante moes oor die nodige taalkundige vaardighede beskik 

om die inligting so ondubbelsinnig moontlik weer te gee. 

Hiervoor moes ten minste die eerste paar informasiestukke in die 
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informant se eie handskrif aangebied word. Hierdie 

dokumentasie is dan ook veilig bewaar indien dit later om enige 

rede benodig mag word. 

     Hierna is die proses bespoedig deurdat die navorser self 

inligting aangeteken het soos mondelings deur die informant 

verstrek. Dit het die verdere voordeel ingehou dat dit nie veel tyd 

laat vir die verdraaiing van inligting nie. 

  Tweedens is alle verkreë inligting daagliks op die rekenaar verwerk.  

 Derdens is verskillende vraelyste ook aan informante voorgelê. Hierin 

is ‘n wye reeks denkbeeldige situasies geskets. In elke geval moes die 

informant aandui hoe sy bende in daardie betrokke situasie sou optree. 

Die doel hiervan was tweeledig:  

 Om vanuit hierdie situasies ‘n verdere kontrole te skep om die 

betroubaarheid van verkreë inligting te toets.                                              

 Om die algemene reaksie-patrone van die verskillende bendes te 

probeer peil ten einde latere gedragsvoorspellings te kan maak. (‘n 

Afskrif van sodanige vraelys word aangeheg as Bylae 1) 

      Hiermee is gepoog om die vertroulike gegewens (wat tot hiertoe 

nog nooit geopenbaar is nie), so betroubaar as moontlik in te samel en 

weer te gee.  
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 Vervolgens is die verskillende bendes onderwerp aan ‘n ondersoek 

gebaseer op sekere eienskappe. Bewus van die feit dat hierdie seleksie 

van bendes uit verskillende lande en selfs kontinente geneem is, met 

gevolglik hemelsbreë kulturele verskille, is gepoog om hierdie 

vergelykende studie aan die hand van spesifieke eienskappe te doen 

ten einde die speelveld meer gelyk te maak. Die volgende eienskappe 

is as maatstaf aangelê: 

Hul Ontstaansdatum. 

Hul Ontstaansdoel. 

Hul Geslagssamestelling 

Hul Etniese samestelling. 

Hul Eienskappe (waaronder ook hul gebruike). 

Hul Gesagstruktuur. 

Hul Uitkenningstekens. 

Hul Metodes van Kommunikasie. 

 

1.6. BEGRIPSOMSKRYWINGS: 

         ‘n  Studie van hierdie aard lewer vanselfsprekend eiesoortige probleme, veral op 

taalkundige gebied. Kommunikasie op die vlak van die Suid-Afrikaanse bendes geskied 

grootliks in die gevangenistaal bekend as SHALOMBOM, ‘n mengeltaal bestaande 

hoofsaaklik uit Zoeloe en Afrikaans. Dit het die uitdaging aan die ondersoeker gestel om 
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homself vertroud te maak met hierdie ‘taal’. Tot sy groot voordeel was die feit dat hy vlot 

is in die myntaal, FANAGALO, ook ‘n soortgelyke mengeltaal. 

    Om hierdie aspek van die ondersoek sinvol tot die beskikking van die leser (en veral 

die bewaarder en die regsgeleerde) te stel, het die ondersoeker ‘n gevangenis-woordeboek 

in die vorm van ‘n ‘Poliglot’ as bylae tot die studie bygewerk. Hierin word die betrokke 

woord of uitdrukking aangegee met die uitspraak foneties daaronder. In  die kolom aan 

die linkerkant word die Afrikaanse betekenis tesame met die woordsoort aangedui, terwyl 

dieselfde met die Engels in die regterkantse kolom gedoen word.  

    Benewens die bogenoemde verklarings verdien die volgende begrippe verheldering:  

 

NOMMER:  

Wanneer in die teks verwys word na ‘Nommer”, het dit betrekking op die spesifieke 

bende wat ter sprake is. Die Suid-Afrikaanse bendes staan bekend as die ‘Nommer-

bendes’, bv. 28, 27, 26, ens. Dit word verder verduidelik wanneer die betrokke bende 

behandel word. 

 

VLAG:             

 Elke bende beskik oor ‘n ‘vlag’ as een van hul uitkenningstekens. Hieronder moet nie 

iets soos ons landsvlag verstaan word wat deur die lede omhoog  gehou word nie. Dit 

verwys na die besondere teken wat met die hand gegee word om homself te identifiseer. 

(By die bespreking van die verskillende uitkenningstekens word hieraan aandag gegee.) 
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Hierdie tekens word gewoonlik baie subtiel gegee om selfverraad te voorkom en vereis 

dus ‘n wakker oog om dit raak te sien. 

 

 

“BLOED IN – BLOED UIT”:  

Dit beteken dat toetrede tot die bende gepaardgaan met bloedvergieting, en die 

enigste weg UIT die bende is deur die dood van die betrokke lid. Lidmaatskap is dus 

lewenslank. Dit is kenmerkend van die meeste bendes, en dit by uitstek  die geval by 

alle Suid-Afrikaanse gevangenisbendes.  

   Twee Penologiese begrippe verdien opheldering: 

 

DEPRIVASIE-MODEL: 

Volgens Neser, J.J. kan die ontstaan en ontwikkeling van gevangenis-

subkulture teruggevoer word “na die ontberings (deprivasie) wat met 

gevangenisstraf gepaard gaan en die sosiale omstandighede  waarby die 

gevangene hom moet aanpas.” ( Neser, J.J. red. 1993. p 189) 

 

IMPORTASIE-MODEL:  

“Die importasie-model se voorstanders glo dat die gevangenissubkultuur van 

die laerklas en misdaadwêreld uit die vrye gemeenskap ingevoer word. Die 
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waardes, norme en opvattings van die klasse word deur gevangenes 

binnegedra en vorm drie tipes gevangenissubkulture, naamlik: 

• ‘n diefsubkultuur…. 

• ‘n bandietsubkultuur …. En 

• ‘n legitieme subkultuur….  (Neser, J.J. red. 1993 p189v ) 

 

1.7. PROBLEME TYDENS DIE ONDERSOEK: 

         Namate die ondersoek gevorder het, het die ondersoeker al meer bewus geword van 

die feit dat, veral tydens geregtelike ondersoeke, daar doelbewus foutiewe inligting 

rakende die bendes in getuienislewering deurgegee word. Hierdie aspek is ook by 

herhaling deur informante bevestig. Dit het meegebring dat inligting wat deur senior 

bewaarders as ‘evangelie’ voorgehou is, totaal verwarrend was en as sulks verwerp moes 

word. Hiermee word egter nie ontken dat daar wel baie waardevolle navorsing op hierdie 

gebied gedoen is nie. 

‘n Ernstige probleem bestaan op die gebied van die oorsese bendes. ‘n Redelike 

hoeveelheid inligting is wel op die Internet beskikbaar, maar dit vereis deeglike 

besinning, aangesien dit in vele opsigte heel teenstrydig is. So word bv. die 

ontstaansdatum  van sekere bendes  deur verskillende bronne verskillend aangegee, of die 

geslagssamestelling of doelstellings teenstrydig aangedui. Die Redd Alert van Kanada het 

bv. volgens sommige bronne in die middel 1990’s in Edmonton, Alberta ontstaan, terwyl 

ander bronne dit stel op die jaar 2000 in Regina, Saskatchewan. 
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Die verkryging van eerstehandse inligting ten opsigte van oorsese bendes het ook 

ernstige probleme opgelewer. So het die ondersoeker uiteindelik  kon skakel met 

Professor Robert Fong van die Universiteit van Kalifornië. Omrede hy nie meer betrokke 

is by die studie van bendes nie, het hy die ondersoeker verwys na Professor George Knox 

van die Universiteit van Chicago, met wie geen kontak gemaak kon word nie.  Pogings 

om te skakel met die Polisiedepartement van Kanada het ewe teleurstellende resultate 

gelewer. Om hierdie rede is daar dan ook by enkele van die bendes ondersoek-hoofde wat 

blanko gelaat moes word. 

Hierteenoor was daar egter enkele ligpunte. Prof. Ben Crewe van die Universiteit 

van Cambridge het waardevolle insette gelewer ten opsigte van bendes in Groot Brittanje. 

Wat egter spesiale vermelding verdien is die bydraes gelewer deur Adv. Diana Taylor 

van die Howard League in Nieu Zeeland. Sy het nie geskroom om selfs hoofstukke uit 

boeke te kopieer en per E-pos aan te stuur nie. Sulke belangstelling was ‘n riem onder die 

hart. 

 

1.8. SINOPSIS VAN AANBIEDING: 

      Gesien teen die agtergrond van die voorafgaande is dit wenslik om op hierdie stadium 

‘n voorafskouing te gee van die orde van aanbieding van die studie-materiaal: 

 

HOOFSTUK EEN: 
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        Soos reeds blyk, is Hoofstuk Een ‘n inleiding waarin sake soos ‘n historiese 

oriëntering, begripsverklaring, keuse van onderwerp, begrensinge, metode van ondersoek 

en probleme tydens die ondersoek onder die soeklig kom. 

 

HOOFSTUK TWEE:     

    Die studiemateriaal wat in Hoofstuk Twee aan die orde kom, val uiteen in drie 

hoofgroepe: 

Na ‘n kort oorsig van die agtergrond van die bendes in die Verenigde State van 

Amerika, word Hoofstuk Twee gewy aan ‘n studie van die ses Amerikaanse 

gevangenisbendes wat deur die Florida Department of Corrections as die hoof-

rolspelers op die Amerikaanse gevangenistoneel beskou word, tw. Mexican Mafia; 

La Nuestra Family; Black Guerilla Family; Aryan Brotherhood; Neta en die Texas 

Syndicate.  

Hierna kom die twee groot bendes in die Sentraal- en Suid-Amerikaanse streek, nl. 

Primeiro Comando da Capital en Mara Salvatrucha, onder die loep. 

Derdens word aandag gegee aan gevangenisbendes in drie Statebondslande . In die 

volgende lande word aandag gegee aan die volgende bendes: 

• Kanada: Manitoba Warriors ; Indian Posse ; Native Syndicate ; Redd Alert. 

• Nieu Zeeland: Mongrel Mob ; Black Power. 

• Brittanje: Muslim Boys. 
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Die hoofstuk word afgesluit  met ‘n afsonderlike penologiese evaluering van die 

verskillende bendes uit elke streek. 

 

HOOFSTUK DRIE: 

    Die soeklig verskuif na die Suid-Afrikaanse bende-toneel. Hier word eerstens aandag 

gegee aan die uniekheid van die plaaslike bendes in vergelyking met oorsese bendes. 

Die groot verskilpunte word uitgelig en omskryf. Omrede die bereikbaarheid van die 

plaaslike bendelede word ‘n belangrike aspek van gevangenskap en die bendelewe hier 

kortliks aangesny, nl. “Hoe sien en ervaar die bendelid sy bende?” Met ander woorde: 

“Watter rol vervul die bende teenoor die lid?   

 

HOOFSTUK VIER: 

          Hoofstuk Vier word gewy aan die twee oudste bendes in die Suid-Afrikaanse 

korrektiewe stelsel, tw. die sogenaamde  28 bende (Shonalanga) en die 27 bende 

(Holland). Hierdie is die twee bendes wat gebou is volgens die IMPORTASIE-model, 

soos vermeld ‘n § 1.6 BEGRIPSOMSKRYWINGS op bls. 14. 

 

HOOFSTUK VYF: 

         Die oorblywende vier Suid-Afrikaanse bendes word geklassifiseer as bendes 

‘volgens die DEPRIVASIE-model’. Daarom word ‘n afsonderlike hoofstuk gewy aan 
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hierdie bendes, tw. die 26-bende (soms genoem ‘Grey’), die 25-bende (Big Five), die 

24-bende (Airforce 4) en die 23-bende (Airforce 3). 

       Omrede al die Suid-Afrikaanse bendes ‘n gemeenskaplike oorsprong, en dus ook ‘n 

noue verbintenis met mekaar het, word ‘n gesamentlike penologiese evaluering van al 

ses hierdie bendes aan die einde van hierdie hoofstuk gedoen.  

  

HOOFSTUK SES:     

Die studie word afgesluit met enkele rigtinggewende gevolgtrekkings. 

     Met hierdie ondersoek het die ondersoeker gepoog om inligting wat op 

gekontroleerde wyse bekom en getoets is, aan die akademiese wêreld beskikbaar te stel. 

Terselfdertyd is dit die ideaal om hierdie studie aan te wend as ‘n voor-studie met die oog 

op ‘n voorgenome Doktorale studie oor die bendeverskynsel vanuit die gesigspunte van 

onderskeidelik Maslow en Dooyeweerd. 

  

BYLAES: 

• Bylae Een: Vraelys ten opsigte van die Reaksies van verskillende Bendes. 

• Bylae Twee: Die “Gevangenis-woordeboek”.  

• Bylae Drie: Voorbeeld van die gebruik van Shalombom aan die hand van die 

‘Umvughu’ van twee verskillende range. 

• Bylae Vier:  Samevattende tabelle van die gesagstrukture van die verskillende 

bendes. 
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• Bylae Vyf: ‘n Beskrywing met foto-illustrasies van die verskillende wapens en 

gebruiksvoorwerpe deur gevangenes gemaak. 

*     *     *     * 
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HOOFSTUK TWEE. 
 

DIE GEVANGENISBENDE AS INTERNASIONALE FENOMEEN: 
 

        ORIëNTASIE: 
 

MY HEART LEAPS UP WHEN I BEHOLD. 
 

My heart leaps up when I behold 

A rainbow in the sky:  

So was it when my life began; 

So is it now I am a man; 

So be it when I shall grow old, 

Or let me die! 

The Child is father of the Man; 

I could wish my days to be 

Bound each to each by natural piety. 

(William Wordsworth. My aksentuering: A.P.W.) 

In hierdie wysheid uit die negentiende eeu is die tragiek van menige jong lewe 

opgesluit: Die volwassene is altyd die produk van die omstandighede van sy kinderdae. 

Maar dit impliseer geensins ‘n onontvlugbare fatalisme nie! Per slot van rekening 

is die mens self verantwoordelik vir sy besluite. En dìt is waarin die tragiek opgesluit is: 

Geeneen kan sy verlede òòrskryf nie, maar hy kan dit deur positiwiteit oorkòm! 
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Nêrens word dit duideliker geïllustreer as in die verskynsel van jeugbendes nie – of 

dit in die Amerikas of op die Kaapse Vlakte is. Hier het die jeug deur verkeerde 

besluitneming ontaard tot een van die belangrikste voedingsbronne vir 

gevangenisbendes. Daarom het ‘n gevangene in die Sentrale Gevangenis in Pretoria by 

geleentheid opgemerk: ‘As jy uit ‘n verbeterskool kom, het jy jou matriek in misdaad 

geslaag. As jy ‘n kort-termyn vonnis uitgedien het, het jy gegradueer in misdaad. As jy 

‘n lang-termyn vonnis uitgedien het, het jy ‘n doktor in misdaad geword.’  

 

 

1. AMERIKAANSE GEVANGENISBENDES: 

 

 



 23

DIE AGTERGROND: 

       Gedurende die laat vyftiger-jare van die vorige eeu is blanke gevangenes in die 

Kaliforniese gevangenisse meermale aangerand en geviktimiseer deur bendes 

gevangenes, meestal swart of van Spaanse herkoms. Verkragtings, aanrandings, 

messtekery, diefstalle uit selle en nog meer dade van geweld gerig teen blanke 

gevangenes was aan die orde van die dag en die owerheid was blykbaar magteloos om 

dit aan bande te lê. 

        Sommige van die sterker blanke gevangenes het begin om hulself te bewapen 

met handgemaakte wapens en het begin terugveg. Baie van hierdie gevangenes was 

gedroste lede van motorfietsbendes. Hulle het  na hulself verwys as die ‘Diamond 

Tooth Gang’ omrede sommige vroeër stukkies glas as ‘diamante’ in hul tande laat 

set het. 

        Lede van die Diamond Tooth Gang het ander blankes aangemoedig om hulself 

te bewapen en saam te staan om die aanvalle vir goed te beëindig. Hoewel heelparty 

aangesluit het, het die Diamond Tooth nog te klein gebly om die situasie te beredder. 

Werwing het in groter erns begin. Namate meer gevangenes aangesluit het, het die 

bende besluit om die naam ‘Diamond Tooth Gang’ te verruil vir die ‘Blue Bird 

Gang’. Hul het hulself geïdentifiseer deur tattoeëerings van ‘n paar vlieënde blou 

voëls teen hul nekke te laat aanbring as simbool van vryheid. Aanvanklik het die 

Blue Birds toegeneem in sterkte, maar het gou weer getaan.   
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       Gedurende die stormagtige sestiger-jare het rasse-oorlog volskaals uitgebreek in 

die gevangenisse. Swart, blank en Spaans was in oorlog teen mekaar. Dit was in 

hierdie tyd dat verskeie Neo-Nazi groepe in die San Quentin Gevangenis in 

Kalifornië saamgespan het met die oorblywende Blue Birds. Dit het gelei tot die 

totstandkoming van wat later een van die mees gevreesde gevangenisbendes op die 

Amerikaanse kontinent sou word: die ARYAN BROTHERHOOD. Hierdie was 

egter nie die eerste van wat vandag, volgens die Florida Department of Corrections, 

beskou word as die ses hoofbendes betrokke by geweld en georganiseerde misdaad 

nie. ( Florida DOC: 2005) 

*     *     * 

 

1.1. DIE MEXICAN MAFIA (EME): 

(Walker, Robert. 1999-2007) 

1.1.1. Ontstaan: 

      Die Mexican Mafia was een van die eerste gevangenisbendes in Amerika. Dit het 

in 1957 ontstaan in die Duel Vocational Centre, ‘n fasiliteit vir jeugdige oortreders 

in Kalifornië. Die bende vertoon twee vertakkings, bekend as die Kaliforniese tak en 

die Texas tak. Beide vertakkings opereer onder dieselfde vaandel, alhoewel die 

Texas vertakking hulself identifiseer as die “Mexikanemi” (‘Soldate van Aztlan’) of 

La EMI, terwyl die Kaliforniese tak hulself identifiseer as La EME (die letter M in 

Spaans).   
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1.1.2. Ontstaansdoel: 

   EME streef na etniese solidariteit en die beheer oor die dwelmhandel. Die stigter 

van die Texas vertakking, Heriberto “Herbie” Huerta, ‘n vroeëre geestelike leier van 

die Mexikanemi Science Temple of Aztlan, was die samesteller van die sogenaamde 

“Konstitusie” wat vandag nog deur die bende gevolg word. Die hoofdoel van die 

organisasie, nl. om geld te verkry deur kriminele dade, word soos volg aangedui: 

“We shall deal in drugs, contract killings, prostitution, large-scale robbery, 

gambling, weapons and everything imaginable”. (Prison Gangs: 1998 ) 

 

1.1.3. Geslagssamestelling: 

     Lede is uitsluitlik manlik. 

 

1.1.4. Etniese Samestelling: 

     ‘n Voorwaarde vir lidmaatskap is dat die kandidaat van Meksikaans-Amerikaanse 

of Spaanse herkoms moet wees. Werwing van nuwe lede geskied op die “homeboy 

connection”-basis. Dit beteken dat daar ‘n langdurende, informele verhouding moet 

wees tussen die kandidaat en ‘n aktiewe bendelid. Nadat hierdie verhouding bevestig 

is, word ‘n “background check” gedoen, waarin vasgestel word of die kandidaat nie 

enige vorige betrokkenheid by wetstoepassings-instansies het, of moontlik ‘n 

informant was nie. Nadat hy hierdie toets geslaag het, sal alleenlik ‘n eenparige stem 

beslis of hy tot die organisasie mag toetree. Word hy afgewys, dan word hy òf 
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verplig om beskermingsfooie aan die organisasie te betaal, òf hy word verplig tot 

prostitusie in die gevangenis. Mafia lede moet ook “toetse” soos diefstal, bedrog of 

selfs moord, aflê om hul lojaliteit aan die organisasie te bewys. 

 

1.1.5. Eienskappe: 

• Die Konstitusie: 

      Volgens Robert Fong (1990) word 12 riglyne deur die Konstitusie neergelê: 

 Lidmaatskap is lewenslank. Dit beteken dat die organisasie gebou is op 

die beginsel van ‘Bloed in – Bloed uit’:  

“Bloed In”. Om tot ‘n gevangenisbende toe te tree, word vereis dat die 

kandidaat eers ‘n ander se bloed sal vergiet. Die beginsel wat hier geld is dat 

Wetstoepassings-amptenare sal weier om moord te pleeg. Derhalwe word die 

bende beveilig teen infiltrasie.  

“Bloed Uit”. Bende lidmaatskap is lewenslank. ‘n Lid wat probeer om uit 

die bende te kom, word summier gedood. (Wikipedia.) 

 Elke lid moet bereid wees om sy lewe op te offer of ‘n ander se lewe te 

neem in belang van die organisasie. 

 Elke lid sal daarna streef om sy swakhede te oorkom ten einde 

dissipline binne die organisasie te bevorder. 
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 Die werwende lid sal ten volle verantwoordelik wees vir die gedrag van 

die rekruut. Indien dit blyk dat die rekruut ‘n verraaier is, sal dit die 

verantwoordelikheid van die werwende lid wees om hom te elimineer. 

 Wanneer ‘n lid oneerbiediglik behandel word deur ‘n buitestaander of 

groep, sal lede verenig om daardie persoon of groep uit te wis. 

 Lede mag nooit die Mexikanemi teleurstel nie. 

 Handhaaf altyd ‘n hoë vlak van integriteit. 

 Moet nooit die besigheid van Mexikanemi aan ander bekendmaak nie. 

 Elke lid het die reg om uitdrukking te gee aan sy opinies, idees (hetsy 

teenstrydig of nie) en opbouende kritiek te lewer. 

 Elke lid het die reg om in belang van Mexikanemi te organiseer, op te 

lei, te bewapen en te verdedig.  

 Elke lid het die reg om die embleem van Mexikanemi te                   dra. 

 Mexikanemi is ‘n kriminele organisasie. Derhalwe sal lede deelneem 

aan alle kriminele dade ten einde die doel van finansiële gewin te 

bereik.  (Cilliers, 2000: p 136) 

Benewens bogemelde hoofreëls van die Konstitusie bestaan daar ook nog 

VIER algemene beginsels as riglyne vir vergelding: 

            Lede mag nie: 

 Informante wees nie. 
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 Homoseksueel wees nie. 

 Lafaards wees nie. 

 Oneerbiedig optree teenoor mede-lede nie. (Prison Gangs: 

1998) 

Enige oortreding van hierdie reëls sal lei tot dissiplinêre optrede.  

• Voorts bepaal die Konstitusie dat bendelede wat vrygelaat word, “free world 

soldiers” van die organisasie word. Dit word van hulle verwag om die 

ekonomiese belange van die organisasie te dien deur dwelmhandel, 

prostitusie en algemene swendelary en afpersing.  Gevangenes pas vrygelaat 

op parool word  “wolfpacks” genoem en moet boodskappers word na 

bendelede in die vrye wêreld. 

 

1.1.6. Gesagstruktuur: 

  Die Mexican Mafia geskoei op ‘n para-militêre lees. Die struktuur bestaan uit ‘n 

President, Vise-president, verskeie Generaals, Kapteins, Luitenante en Sersante. 

Onder-offisiere staan bekend as “carnales” (soldate) asook “suppliers” (voorsieners) 

en “associates” (lede). Een Generaal is in beheer van die Federale Gevangenisstelsel 

en ‘n ander een in beheer van die Staatsgevangenisse. Die Staatsgeneraal is 

verantwoordelik vir die aanstelling van ‘n komitee van Luitenante en Kapteins wat 

beheer uitoefen oor die gevangeniseenhede landswyd. 
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     Met die uitsondering van Sersante geskied bevordering van lede op grond van 

leierseienskappe en onderhandelingsvaardighede. 

    Die beplande moord op mede-lede van Mexican Mafia vereis vrywilligers. 

Indien daar geen vrywilligers is nie, word die lot gewerp. Vir moorde waarvoor 

slegs een skerpregter benodig word, sal die lid wat die Nommer EEN trek, 

aangewese wees. Op dieselfde wyse sal die wat Nommers TWEE en DRIE, ens. 

trek, aangewys wees vir moorde wat dieselfde getal skerpregters benodig.  

     Die metode van teregstelling bestaan uit: 

•  Ontvoering. 

•  Die ‘veroordeelde’ word gemuilband. 

•  Die ‘veroordeelde’ word met hegband vasgebind. 

•  Hy word verskeie skote in die agterkop gegee. (“Execution style”.) 

•  Gewoonlik word die liggaam in ‘n kombers toegedraai en op ‘n verlate plek 

gegooi. 

 

1.1.7. Uitkenningstekens: 

     Die primêre simbool wat deur die Mexican Mafia gebruik word in tattoeërings is 

die nasionale simbool van Mexico, tw. ‘n arend en ‘n slang op ‘n vlammende sirkel 

wat op twee gekruisde dolke lê. Die primere uitkenningskleur van Mexican Mafia is 
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BLOU. Die getal 13 het simboliese betekenis, aangesien dit die dertiende letter van 

die alfabet, nl. M, verteenwoordig. 

 

1.1.8. Kommunikasie: 

   Boodskappe word na buite gestuur deur middel van besoekers of paroolpligtiges, 

of deur die gebruik van klein notatjies, wat ‘kites’ genoem word.  

    Binne die gevangenis word vergaderings in die binneplaas gehou. Wanneer 

gebruik gemaak word van skriftelike boodskappe binne die gevangenis, word ‘n 

verskuilde kode in ‘n oënskynlik doodgewone brief gebruik. Waardes sal aan sekere 

letters toegeken word wat skynbaar willekeurig deur die brief voorkom, bv. a = 5,    

n = 17, ens. Wanneer hierdie syfers in verband gelees word, spel dit ‘n boodskap uit. 

*     *     *    
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1.2.  LA NUESTRA FAMILIA (NF): 

(Walker, Robert. 1999-2007) 

(Die naam beteken “Ons Familie” in Spaans.) 

1.2.1. Ontstaan: 

La Nuestra Familia het in die middel sestiger jare van die vorige eeu ontstaan in 

die Soledad gevangenis in Kalifornië. 

  

1.2.2. Ontstaansdoel: 

               NF het ontstaan met die doel om jonger, plattelandse Meksikaans-Amerikaanse 

gevangenes te beskerm teen ander gevangenes, spesifiek teen gevangenes uit die Los 

Angeles-gebied, wat die gebied van die Mexican Mafia is. 

In die gevangenisse in Colorado is die Nuestra ‘n poging om die sogenaamde 

Chicano-kultuur te beskerm en te bewaar teenoor ‘n oorheersende blanke kultuur.  

 

1.2.3. Geslagssamestelling:        

       La Nuestra bestaan slegs uit manlike lede. 

 

1.2.4. Etniese Samestelling: 

              Tradisioneel is lidmaatskap beperk tot Meksikaans-Amerikaanse en Spaanse 

gevangenes. 
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1.2.5. Eienskappe: 

• “NF is a ‘cold-hearted gang’ that commits murders, burglaries, extortion and 

other crimes, including selling drugs to raise money for its members. Persons 

who testify against the NF are killed.” (Appèlhof, Kalifornië. 2001) 

• “ Blood in – blood out” is not written literally into the Constitution word for 

word, although between the lines it is definitely there, that you come into the 

organization with blood on your hands, preferably murder, if not, any other 

criminal acts and, for example, a deserter, traitor or coward who decides to 

defect and leave the organization, blood out is meaning to kill him.” 

(Appëlhof, Kalifornië. 2001) 

• Dit word dan ook nie van lede verwag om lede te bly na vrylating nie. Dit 

strook egter nie met die feit dat lede as “wolfpacks” opgelei word om, 

wanneer hulle op parool vrygelaat word, die verantwoordelikheid het om 

daarbuite inkomste te genereer namens Nuestra nie. “ (Wolfpacks) … are 

trained in prison by Familia members in vocabulary, symbols, hand-signals, 

proper dress as well as how to rob banks, armored cars and private homes” 

(Inside prison. 2006)  

• Lidmaatskap van die bende word gewoonlik gesoek as beskerming teen ander 

bendes. 
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• In meeste gevalle word slegs kandidate vanuit die Chicano-kultuur as lede 

aanvaar. 

• Lidmaatskap word ook voorafgegaan deur ‘n twee jaar proeftydperk 

waartydens die nuweling geleentheid het om sy ‘karakter, potensiaal en 

regskapenheid’ te bewys. 

• Wanneer ‘n lid van die organisasie uitwyk na ‘n ander bende, huiwer La 

Nuestra nie om ‘n dissiplinêre moord te beveel nie. Omrede toetrede tot die 

organisasie so ‘n uitgerekte proses is, volg dit dat slegs gevangenes wat lang 

vonnisse uitdien, suksesvol tot die bende kan toetree. 

 

1.2.6. Die Gesagstruktuur: 

Die Gesagstruktuur en operasionele organisasie van La Nuestra is gebaseer op die 

model van ‘n kapitalistiese onderneming. Die organisasie val uiteen in vier vlakke: 

 

• Vlak Een: 

          Op hierdie vlak is daar ‘n ‘Minister van Finansies’, ‘n 

besigheidsbestuurder en vyf Raadslede. Onder hierdie vyf Raadslede is die 

Sekuriteitshoof (wat verantwoordelik is om die gevangenes op die laagste 

vlak, Vlak Vier, te bestuur), die Hoof van Kommunikasie en die Direkteur.  
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Die Direkteur is in beheer van operasies, delegeer outoriteit en 

verteenwoordig die belange van La Nuestra oor die algemeen. Hy verseker dat 

die besigheid van die organisasie verloop volgens die reëls, en neem die 

belangrike besluite.  

Die Sekuriteitshoof moet verseker dat geen indringing in die sake van  La 

Nuestra plaasvind nie. Hy reik ook waarskuwings uit in gevalle waar dit 

voorkom en moet toeslaan in gevalle waar waarskuwings nie die gewenste 

uitwerking het nie. 

Die Kommunikasiehoof skakel met ander bendes en ander Familias in ander 

gevangenisse. 

 

• Vlak Twee: 

Op hierdie vlak is die ‘Onderhandelaars’ wat optree as boodskappers na ander 

bendes . In die gevangenisse in Colorado is die onderhandelaars dikwels 

Kaukasiërs, aangesien wit gevangenes ‘n beter kans het om die suspisie van 

bewaarders te ontwyk. 

• Vlak Drie: 

Hierdie soldate, bekend as ‘hustlers’, kollekteer die dwelms wat deur 

personeel ingesmokkel word, en versprei dit onder die lede. Om die 

dwelmhandel in die gevangenis te beveilig, poog La Nuestra om bewaarders 
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deur afpersing te omvorm tot ‘mules’. Hierdie ‘mules’ is dan die draers van 

die smokkelgoedere, waaronder geld, dwelms, boodskappe en selfs vroue vir 

seks. Hierdie ‘dienste’ word deur afpersing behou. 

• Vlak Vier: 

Die gewone gevangene is op Vlak Vier en staan onder die toesig van die 

Sekuriteitshoof.  

 

1.2.7. Uitkenningstekens: 

Vir lede het die getal 14 simboliese betekenis want dit verteenwoordig die 

letter N as die veertiende letter van die alfabet asook die Noorderster en die 

veertien verpligtinge (‘bonds’) waartoe lede hul verbind tydens inisiasie. 

Die Meksikaanse sombrero en die dolk is ook aanvaarde simbole. So is ook 

die arend betekenisvol. In graffiti wys die arend altyd Noord (die letter N), 

terwyl die kleur van die arend ook ‘n boodskap kan dra: ‘n SWART arend dui 

op verdriet terwyl ‘n ROOI arend dui op bloedvergieting in die omgewing. 

 

1.2.8. Kommunikasie: 

    La Nuestra gebruik gewone pos en papier met bykans mikroskopiese letters 

daarop. Hul gebruik ook kodewoorde geskryf in Nahuati, ‘n Asteke-taal. 

 

*     *     * 
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1.3. DIE BLACK GUERILLA FAMILY (BGF): 

(Walker, Robert. 1999-2007) 

1.3.1. Ontstaan: 

       B.G.F het in 1966 in die San Quentin gevangenis in Kalifornië ontstaan. Die 

stigter was George L Jackson, ‘n voormalige lid van die Black Panther groep. 

Oorspronklik het die Black Guerilla bekendgestaan as die Black Family of die 

Black Vanguard. Dit het ook verbintenisse gehad met die Black Mafia. Party van 

die lede was vroeëre lede van organisasies soos die Black Liberation Army, die 

Simbionese Liberation Army en die Weatherman Underground beweging. 

 

1.3.2. Ontstaansdoel: 

     B.G.F het ontstaan as ‘n Marxisties/ Maoisties/Leninistiese revolusionêre 

groep met drieërlei doelstellings: 

• Om rassisme uit te wis. 

• Om menswaardigheid in die gevangenis te behou. 

• Om die regering van die V.S.A. omver te werp. 

 

1.3.3. Geslagssamestelling: 

Slegs manlike lede word toegelaat. 
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1.3.4. Etniese Samestelling: 

B.G.F. bestaan slegs uit swart gevangenes. 

 

1.3.5. Eienskappe: 

• Lidmaatskap van die Black Guerilla Family is lewenslank 

• Dit impliseer dat B.G.F. ‘n “Bloed in – Bloed uit” organisasie is. 

• Met inisiasie word die aflegging van ‘n doodseed vereis. 

• B.G.F. is die mees polities-georiënteerde van al ses die hoofbendes in 

Amerikaanse gevangenisse. 

• Black Guerilla Family het vandag nog verbintenisse met ander swart 

bendes soos La Nuestra Familia, Black Liberation Army, ens. 

• Die bende staan antagonisties teenoor ‘wit’ bendes soos die Aryan 

Brotherhood, Texas Syndicate en Mexican Mafia. 

 

1.3.6. Gesagstruktuur: 

             Die bende is georganiseer op para-militêre beginsels met ‘n Sentrale 

Komitee, ‘n “Opperleier” (Supreme Leader) en verskeie militêre range. 

 

1.3.7. Uitkenningstekens: 
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Uitkenningstekens en simbole van die B.G.F. vertoon altyd ‘n anti-regering of 

anti-owerheid mentaliteit wat gewoonlik saam met die letters BGF voorkom. 

Ander algemene simbole is gekruisde sabels en ‘n geweer asook ‘n swart draak 

oor ‘n gevangenis of gevangenistoring. 

 

1.3.8. Kommunikasie: 

              Geen bron verwys na spesifieke metodes van kommunikasie nie. 

 

*     *     *     * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39

1.4. ARYAN BROTHERHOOD (AB): 

 

1.4.1. Ontstaan: 

  Die Aryan Brotherhood het in 1967 in die San Quentin gevangenis in Kalifornië 

ontstaan. Verskeie Neo-Nazi- groepe het saamgesmelt met die destydse Blue Birds in 

reaksie teen bestaande swart bendes soos die Black Guerilla Family. 

 

1.4.2. Ontstaansdoel: 

Die bende het ontstaan uit die behoefte aan beskerming teen militante swart 

gevangenisbendes. Daarom het die AB sy lidmaatskap dan ook beperk tot die mees 

gewelddadige wit gevangenes wat nie sou huiwer om moord te pleeg nie. 

Oorspronklik was van lede vereis om minstens deels van Ierse oorsprong te wees. Dit 

word vandag nog gereflekteer in die groen klawer wat deur die bendelede as 

identifikasie gedra word.   

 

1.4.3. Geslagssamestelling: 

Lidmaatskap van AB is beperk tot uitsluitlik manlike gevangenes. 
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1.4.4. Etniese Samestelling: 

Soos hierbo vermeld, behoort alleenlik gewelddadige wit gevangenes tot die AB. 

 

1.4.5. Eienskappe: 

• Die Aryan Brotherhood is die mees gevreesde gevangenisbende in 

Amerika. 

• Die AB is gefokus op blanke oppergesag en selfbeskerming teen swart en 

Spaanse bendes. 

• Die Aryan Brotherhood het geleidelik wegbeweeg vanaf die ontstaansdoel 

van selfbeskerming na ‘n kriminele bende. 

• Die AB-ideaal is om die verspreiding van dwelms, dobbelary en “punks” 

(tronkprostitusie) in die gevangenisse te beheer. 

• Die Aryan Brotherhood het reeds tot sy rekord  verskeie sogenaamde 

“contract killings” wat namens die Mexican Mafia gepleeg is. 

• Die bende se rassistiese oortuigings maak dit vir lede verbode om enige 

omgang met Afrika-Amerikaanse gevangenes te hê, tot sover as dat ‘n lid 

nie eers ‘n sigaret van so ‘n persoon mag neem nie. “As testament to their 

commitment to white-cultural supremacy their constitution states: ‘ Our 
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organization is a white supremacy group. No pretense is or will be made to 

the contrary.” (Inside Prison. 2006) 

• Lede van die bende staan onder die eed: 

“I will stand by my brother 

My brother will come before all others 

My life is forfeited should I fail my brother 

I will honor my brother in peace and war.” (Inside Prison. 2006) 

Die AB leef voorts volgens die leuse: “In for life and out by death.” 

(Inside Prison. 2006) 

 

1.4.6. Gesagstruktuur: 

Die Aryan Brotherhood word gelei deur ‘n bestuursliggaam bestaande uit 

vyf lede. 

 

1.4.7. Uitkenningstekens: 

Simbole wat dui op die oorspronklike Ierse en Nazi invloed in die bende se 

ontstaan spreek uit meeste van die uitkenningstekens: 

• Die Nazi SS 



 42

• Die Swastika 

• SS weerligstrale 

• Die letters HH vir “Heil Hitler”. 

• Die syfers 666 (die Bose) en 88 (die agtste letter van die alfabet – HH. 

D.w.s. “Heil Hitler’.)   

• Die letters AB 

• ‘n Klawerblaar (as simbool van hul Ierse agtergrond) 

• ‘n Nordiese dolk op ‘n skild met weerligstrale 

• ‘n Valk (wat heenwys na Sinn Fein, die politieke vleuel van die Ierse 

Republikeinse Leër). 

 

1.4.8. Kommunikasie: 

Die bende se sisteem van kommunikasie sluit kodes en kriptogramme in, 

waarvan sommige terug te voer is na ‘n binêre alfabetiese sisteem wat meer as 400 

jaar gelede deur Sir Francis Bacon uitgevind is. 

Die AB het ook die kuns van “urien-skrif” vervolmaak. ‘n Q-Tip pen word in ‘n 

suur medium soos urine, suurlemoensap, ens. gedoop en dan daarmee geskryf. Die 
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sigbare woorde word dan uitgevee en bly onsigbaar totdat dit blootgestel word aan 

hitte soos deur ‘n brandende vuurhoutjie. 

*     *     *     * 

 

1.5. TEXAS SYNDICATE  (TS): 

 

1.5.1. Ontstaan: 

Die Texas Syndicate het vroeg in die 70-erjare van die vorige eeu ontstaan in die 

Folsom Gevangenis te Kalifornië. 

 

1.5.2. Ontstaansdoel: 

Die bende het ontstaan as direkte reaksie op die ander Kaliforniese bendes, veral 

die Aryan Brotherhood en Mexican Mafia, wat jag gemaak het op die plaaslike 

Texas gevangenes.  

 

1.5.3. Geslagssamestelling: 

Uitsluitlik manlike gevangenes. 
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1.5.4. Etniese Samestelling: 

Meksikaans-Amerikaanse en Spaanse gevangenes. 

 

1.5.5. Eienskappe: 

• Die bende se ‘hoofkwartier ‘ is in Kalifornië waar die President hom 

bevind. 

• Die Sindikaat se hoofklem het verskuif vanaf selfbeskerming na 

dwelmsmokkelary, afpersing, prostitusie, dobbelary en beplande moorde 

(contract murders). 

• Vrygelate lede of lede op parool genereer geld vir die Sindikaat op die 

basis dat 10% van alle inkomste as belasting aan die bende in die 

gevangenis oorbetaal moet word. 

 

1.5.6. Gesagstruktuur: 

• Die Gesagstruktuur van die Sindikaat is geskoei op para-militêre lees. 

• Aan die hoof van die T.S. staan ‘n President en Vise-president, verkies 

deur die algemene lede-bevolking. 

• Elke gevangenis word bestuur deur ‘n ‘Voorsitter’. 
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• Verdere range bestaan uit ‘n Vise-voorsitter, Kaptein, Luitenant, Stafdraer 

(Sergeant-at-Arms), en verskeie soldate. 

• ‘n Lid van T.S. word ‘n “Carnal” genoem. (Meervoud: “Carnales”) 

• ‘n Rekruut staan bekend as ‘n “Cardinal”. 

• Wanneer ‘n lid institusioneel herklassifiseer word, word hy outomaties van 

sy rang gestroop. 

• Leierskap word bepaal deur demokratiese stem wat eenparigheid vereis. 

• Net soos by die Mexican Mafia word werwing van nuwe lede gedoen op 

die “homeboy connection”-basis. ‘n Agtergrond kontrole word uitgevoer 

om te verseker dat die kandidaat nie ‘n informant was nie. Lidmaatskap 

word finaal toegestaan op grond van ‘n eenparige stem. (Inside Prison. 

2006) 

• Van lede word verwag om hulle te hou aan die Konstitusie wat bepaal: 

 Be a Texan. 

 Always remain a member. 

 Place the Texas Syndicate before anything else. 

 Understand that the Texas Syndicate is always in  the right. 

 Wear the Texas Syndicate tattoo. 
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 Never let a member down. 

 Respect other members. 

 Keep all gang information within the group.” (Fong, 1990)  

1.5.7. Uitkenningstekens: 

Die Texas Syndicate beskik oor ‘n ingewikkelde sisteem van identifikasie wat die 

volgende insluit: 

• ‘n Hart wat ‘n skerpregter (laksman) aandui. 

• ‘n Drietand vurk wat ‘n uitvoerende beampte (enforcer) aandui. 

• Drie voëlspore vir ‘n dwelmhandelaar. 

• Vyf ‘marks’ (√) vir ‘n wapenhandelaar. 

• Verskillende tattoeëerings met as hoofkenmerk die letters T en S op 

verskeie wyses daarin verwerk. (Soms verg dit noukeurige ondersoek om 

die letters uit te ken.) 

 

1.5.8. Kommunikasie: 

        T.S. gebruik veral gekodeerde boodskappe en numeries-gekodeerde briewe 

waarin sekere getalle op skynbaar willekeurige wyse in die brief geplaas word. Met 
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ontleding spel dit ‘n boodskap uit. Hierdie numeriese kodes word periodiek verander 

om ontsyfering deur die owerhede te voorkom. 

      Verskillende plattaal woorde word ook algemeen gebruik, soos “Babydoll” 

wanneer verwys word na lede van die Mexican Mafia, “Charco” vir Corpus Christi, 

“Chuco” vir El Paso en “Space City” vir Houston. (Inside Prison, 2006) 

*     *     *     * 

 

1.6. ÑETA  ASSOSIASIE: 

1.6.1. Ontstaan: 

Oor die stigting van Neta bestaan daar onsekerheid. Sommige bronne stel dit as in 

1980, terwyl ander bronne ‘n datum iewers in die 1970’s voorstel, waarskynlik in 

1979. Feit is dat die bende gestig is in die Oso Blanco (‘Wit Beer’)- gevangenis, Rio 

Pedras, Puerto Rico deur Carlos Torres-Irriarte, ook bekend as “La Sombra” – ‘Die 

Skaduwee’.  

 

1.6.2. Ontstaansdoel: 

“The gang attempts to promote the rights of prisoners and help fellow inmates 

understand the fight for Puerto Rican independence and other abuses that were 

committed against our communities’.” (EFE News, 2003) 
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Carlos Torres-Irriarte het ‘n veldtog begin teen die onreg wat mede-gevangenes 

moes verduur van die gevangenis-owerhede en ander gevangenisbendes. Een sodanige 

bende het bekend gestaan as Grupo 27 (Groep 27) onder leiding van ‘n gewelddadige 

figuur  genaamd “El Manoto”. In opdrag van “El Manoto” is Carlos op 30 Maart 1981 

deur lede van Grupo 27 gedood. 

 

1.6.3. Geslagssamestelling: 

Hoewel sommige bronne Neta voorhou as ‘n ‘uitsluitlik manlike’ bende, spreek die 

teendeel uit die feit dat een van die eerste hoofleiers van die Assosiasie ‘n vrou was, 

bekend as ‘La Madrina’ (die ‘Peettante’). Sy was in haar middeljare en het aan die 

bende ‘n meer ‘aanvaarbare’ voorkoms gegee.  

 

1.6.4. Etniese Samestelling: 

Lidmaatskap is beperk tot lede van Puerto-Rikaans-Amerikaanse of Spaanse 

afkoms. 

 

1.6.5. Eienskappe: 

• Neta gee voor om ‘n kulturele organisasie te wees. 
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• Binne Neta bestaan geen geslagsdiskriminasie nie. Dit word gedoen om die 

bende ‘n meer aanvaarbare voorkoms te gee. 

• Die tradisionele rol van vroulike lede van Neta was om òm te sien na 

gevangenes, fondse in te samel en publieke diens te verrig. (New York 

Post, 2001) 

• Lede vertoon ‘n sterk Puerto Rikaanse patriotisme. 

• Hul filosofie is “Onafhanklikheid vir die Eiland”, Puerto Rico. 

• Hul beskou hulself as ‘onderdruktes’ van die V.S.A. 

• In 1995 het Neta begin met ‘n grootskaalse veldtog om ‘n sosiaal-

aanvaarbare voorkoms te verkry deur betrokke te raak in 

gemeenskapsprojekte en jeug- uitreikprogramme. 

• Sulke uitreikprogramme het gelei tot skakeling met straatbendes en het die 

werwingsgebied geword vir Neta’s met ‘n betrokkenheid in die 

dwelmhandel.  

• Van lede word verwag om 20 potensiële nuwe lede te werf. 

• “The Neta’s ‘Code’ does not include killing, unlike the codes of many 

other major prison and street gangs.” (New York Post, 2001)  

• Op die 30ste van elke maand word hulde gebring aan gevalle makkers. 

• Oneerbiedigheid teenoor enige lid van Neta word gewelddadig gestraf. 
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1.6.6. Gesagstruktuur: 

Volgens “The Daily Journal” van 26 April 2005 is dit die beskouing van die New 

Jersey Department of Corrections dat “ the Neta lack a hierarchy, and thus remain a 

loosely connected group of individually run gangs”. 

 

1.6.7. Uitkenningstekens: 

   Die kleure rooi, wit en blou word vry algemeen gebruik. Soms word die blou 

met swart vervang, en lede dra dikwels krale en kledingstukke soos bandannas in 

hierdie kleure, wit sakdoeke wat uit die sak steek, ens. Rekrute dra deurgaans wit 

krale. Wanneer hul lojaliteit bewys is, mag hul swart krale tussenin dra, met ‘n enkele 

rooi kraal. 

Lede vertoon ook die vlag van Puerto Rico en dra Neta lidmaatskapskaarte.  

Die Neta embleem is ‘n hart wat deursteek is met twee vlae van Puerto Rico en 

‘n geboeide regterhand waarvan die wysvinger en middelvinger gekruis is. 

      Die Neta groetteken is gekruisde vingers van die regterhand wat oor die hart 

gehou word. 
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1.6.8. Kommunikasie: 

Geen geheime kommunikasie-metodes word vermeld nie, waarskynlik omrede 

dit die “welsynsbeeld” van die organisasie  onder verdenking kan bring. 

*     *     *     * 

 

2. SENTRAAL EN SUID-AMERIKAANSE 

GEVANGENIS-BENDES: 

 

AGTERGROND:  

  Sommige van die reeds-vermelde Amerikaanse gevangenisbendes opereer in 

hierdie gebied, met of sonder hul verlengstukke as straatbendes. Dit is veral die Suid-
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Amerikaanse berugtheid vir sy dwelmhandel wat hierdie gebied aantreklik maak vir 

bende-bedrywighede.  

      Hierteenoor het ‘n unieke probleem in die Sentraal-Amerikaanse streek ontstaan 

gedurende die middel 1990’s, veroorsaak deur sekere beleids-besluite in die 

Verenigde State.  

     “There was a shift in the mid-1990’s at the local and federal level toward 

deporting immigrants who had committed crimes or had a criminal record in the 

United States. 

     A 1996 change to U.S. immigration law declared that non-citizens, and in some 

cases foreign-born citizens, sentenced to one or more years in prison could be 

repatriated to their country of origin. The immigration rules also barred U.S. officials 

from disclosing the deportee’s criminal background in many cases. This new initiative 

was most pronounced in Los Angeles County, where the 18th Street Gang and Mara 

Salvatrucha (MS-13) were active. 

    After gang members were arrested, their time in the U.S. penitentiary system 

served as a ‘finishing school’  for criminal activity. Then they were deported to their 

countries of origin with little or no warning about their backgrounds for the 

governments on the receiving end of the arrangement. 

     Once the gangs arrived in Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panama 

and Mexico, they quickly put the lessons learned in prison to work.” (Wolfe, A. 2005) 
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Twee gevangenisbendes is eie aan hierdie streek, tw. Die Primeiro Comando da 

Capital en die Mara Salvatrucha. 

 

2.1. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL  (PCC): 

 

2.1.1. Ontstaan: 

            PCC is ‘n Sao Paulo-gebaseerde gevangenisbende wat in  1993  ontstaan het in die 

Taubatè Gevangenis in Sao Paulo, Brasilië. Dit is gestig deur agt gevangenes tydens 

‘n sokkerwedstryd. Wanneer gevangenes hul skuldig gemaak het aan swak gedrag, is 

hul oorgeplaas na die Taubatè gevangenis (ook genoem die ‘Piranhão” –Groot 

Piranha).  

 

 2.1.2.  Ontstaansdoel: 

            PCC is gestig met onmiskenbare politiese doelstellings, naamlik:         

• Om onderdrukking in die Sao Paulo korrektiewe stelsel te beveg, en 

• Om die dood van die meer as 100 slagoffers van die Carandiru-slagting 

te wreek. (Laasgenoemde het dan ook gelei tot bloedige opstande in 2001, 

asook in Mei, Julie en Augustus 2002 in 29 staatsgevangenisse.) 



 54

 

Die gebeure wat hiertoe aanleiding gegee het, was as volg: 

    Die oggend van 2 Oktober 1992 het ‘n rusie ontstaan tussen twee gevangenes in 

Selblok Nege van die Carandiru Gevangenis in Sao Paulo, Brasilië.  ‘n Geveg breek 

uit tussen die twee gevangenes, ‘Coelho’ en ‘Barba’, oor ‘n ruimte in die oefenkamp 

van die gevangenis. Voordat die owerhede kon tussenbeide tree, slaan Coelho vir 

Barba met ‘n hout voorwerp oor die kop, wat hom in die gevangenis-hospitaal laat 

beland. 

    Die bewaarders poog om die situasie wat ontwikkel het en dreig om hand-uit te 

ruk, te beheer deur Coelho te verwyder en die toegang na die oefen-area te sluit. 

Sommige van die gevangenes was nou egter so opgewerk deur wat, na hulle mening, 

Coelho se lafhartigheid was dat hulle die deur afbreek om te kan wraak neem. Die 

bewaarders kon die situasie nie meer hanteer nie, en maak alarm. Teen twee-uur die 

middag was die hele area onder beheer van die gevangenes, alhoewel hul geen poging 

aangewend het om gyselaars te neem of selfs te ontsnap nie. 

     Teen hierdie tyd het die gevangenis-owerhede die bevelvoerder van die Sao 

Paulo Metro Polisie, Kolonel Guimaraes, in kennis gestel. Saam met twee regters, de 

Almeida en Garcia, het hy die toneel besoek om ondersoek in te stel. Hul ontbied 

versterkings. Teen 14h50 het die situasie sodanig versleg dat die gevangenis-

owerhede die beheer oorhandig aan die Militêre Polisie. Teen 15h30 was Guimaraes 
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se troepe reeds op hul pos buite die gevangenis. Die betrokke gevangenes toon hul 

bereidwilligheid om die oproer te beëindig en met die Militêre Polisie te onderhandel 

deur hul wapens by die vensters uit te gooi en stroke lap in die selvensters te hang as 

simbool van hul wapenstilstand. 

     Ten spyte van die owerhede se besluit om met die oproermakers te onderhandel, 

bars die troepe teen 16h30 in by Selblok Nege. Die gevangenes bied geen weerstand 

nie, maar soek skuiling wanneer die troepe met masjiengewere en outomatiese pistole 

op hulle begin skiet. Sommige laat hul polisiehonde los op die reeds gewonde 

gevangenes. Teen 18h30 was daar 515 skote afgevuur wat 103 gevangenes gedood 

het, asook agt ander wat aan steekwonde beswyk het, waarskynlik gedurende die 

vroeëre oproer . Nog 130 gevangenes en 23 polisiemanne was gewond. 

   In die daaropvolgende geregtelike ondersoek het die Polisie aangevoer dat hulle 

“uit selfverdediging” moes skiet. As bewysstukke is dertien vuur-wapens en ‘n groot 

aantal messe aan die hof voorgelê. Forensiese toetse het egter aangetoon dat die 

wapens op die toneel “geplant” was en dat daar vanuit geen sel in Selblok Nege skote 

afgevuur was nie. Verder het die  verslag uitgewys dat daar tot sò ‘n mate met 

getuienis gepeuter is dat verdere forensiese ondersoek onmoontlik was. (OBBC, 2001)  

 

2.1.3. Geslagsamestelling: 
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      Hoewel geen bronne vermeld dat lidmaatskap slegs tot een spesifieke geslag 

beperk is nie, suggereer terme soos “father” en “brothers” dat die PCC uitsluitlik uit 

manlike lede bestaan.  

 

2.1.4. Etniese Samestelling: 

        Brazilië is saamgestel uit verskillende vroeëre Portugese kolonies. Die bevolking 

se oorsprong is vanuit drie rassegroepe: Indiane van Mongoliese oorsprong, Negers uit 

Afrika en Europeërs vanuit Portugal. Geen bron vermeld dat die PCC slegs tot een 

rassegroep beperk is nie, en vanuit die ontstaansgeskiedenis geoordeel, kan aanvaar 

word dat PCC lidmaatskap al drie groepe verteenwoordig. 

 

2.1.5. Eienskappe: 

• Met ‘n ledetal van meer as 140 000 gevangenes 

 is die PCC verreweg die grootste gevangenisbende in die Westelike Halfrond. 

• Om ‘n lid van PCC te word, moet die kandidaat deur ‘n aktiewe lid 

voorgestel word.  

• Die nuweling moet, by toetrede tot die bende, ‘n eed aflê dat hy hom sal 

hou aan die 16 vereistes van die Statuut. 
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• Die PCC word deels deur sy lede gefinansier. Terwyl ‘n lid in die 

gevangenis is, betaal hy maandeliks ‘n lidmaatskapsfooi van ongeveer $23 

(Amerikaanse Dollar). Na sy ontslag verhoog die fooi na ongeveer $230 per 

maand.  Hierdie geld word aangewend om wapens en dwelms te koop, asook 

om die borgtog van sekere gevangenes verbonde aan die organisasie te betaal. 

(Wikipedia) 

• Die Statuut bepaal : (My vertaling) 

 Stel lojaliteit, eerbied en solidariteit met die PCC bo alles. 

 Die doel van die stryd is: Vryheid, Geregtigheid en   Vrede. 

 Die PCC vereis eenheid tussen lede in die stryd teen onreg en 

verdrukking in gevangenisse. 

 Daar word verwag van lede wat in vryheid leef om bydraes te maak 

aan lede in gevangenisse deur middel van die dienste van 

regspraktisyns, geld, hulp aan familielede en bystand met ontsnappings. 

 Toon respek teenoor en solidariteit met alle lede van PCC, sodat 

interne konflik vermy kan word. Wie ookal poog om deur konflik 

tweespalt in die PCC te veroorsaak, sal deur PCC uitgesluit en vermy 

word. 
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 Moet nooit die PCC gebruik om persoonlike konflik met 

buitestaanders op te los nie. want die strewe van die PCC gaan 

persoonlike konflik te bowe. Die PCC sal egter te alle tye lojaal en 

ondersteunend staan teenoor sy lede om te voorkom dat hulle enige 

onreg ly in eksterne konflikte. 

 Elkeen wat in vryheid ‘n goeie lewe geniet en vergeet om in belang 

van sy broers in die gevangenis by te dra, sal ter dood veroordeeld staan 

sonder enige vergifnis. 

 Omrede van lede verwag word om ‘n voorbeeld te stel, sal geen 

uitbuiting, verkragting, ens. binne die organisasie geduld word nie. 

 Die PCC sal geen leuens, verraad, hebsug, verkeerde inligting, en 

persoonlike belang duld nie, maar beklemtoon waardes soos waarheid, 

getrouheid, manlikheid, solidariteit en betrokkenheid by die algemene 

welstand, want ons is ‘een vir almal en almal vir een’. 

 Dit word van elke lid verwag om die orde en dissipline van die PCC 

te respekteer. Elke lid sal vergoed word volgens wat hy verdien vir wat 

hy gedoen het. Elkeen sal ook sy mening kan lug en daarvoor 

gerespekteer word, maar die finale beslissing berus by die 

stigters/leiers. 
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 Die PCC is gestig in die jaar 1993 tydens ‘n oorweldigende en 

onvermoeide stryd teen verdrukking en onreg in die konsentrasiekamp 

van die Casa de Custodia (Plek van Bewaring en Behandeling) in 

Taubatè, met die absolute leuse: “Vryheid, Geregtigheid en Vrede”.  

 Die PCC sal geen interne mededinging of dispute om die leierskap 

van PCC duld nie, want elke lid ken en vervul sy funksie volgens sy eie 

vermoë. 

 Ons moet verenig en georganiseerd bly ten einde ‘n soortgelyke 

slagting te voorkom soos wat plaasgevind het op 2 Oktober, 1992 toe 

111 gevangenes op lafhartige wyse vermoor is; ‘n slagting wat nooit 

deur die Brasiliaanse gemeenskap vergeet sal word nie. 

 Die prioriteit van die PCC is om druk op die Regering te plaas om 

die Konsentrasiekamp van die Plek van Bewaring en Behandeling in 

Taubatè te de-aktiveer. Dit is die plek waar die wortels van PCC lê, 

temidde van sulke skandelike en afskuwelike lyding. 

 Vanuit die Sentrale beheer van PCC gaan hierdie oproep tot ‘n 

gesamentlike aksie na al die Staatsbeheerde gevangenisse, onverpoosd 

en sonder grense, tot die uiteindelike oorwinning. 

 Die mees belangrike is dat niemand ons sal keer in hierdie stryd nie, 

want die saad van die PCC het uitgegaan na alle gevangenisse en ons 
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het daarin geslaag om ons ewe goed te versterk na buite, ten koste van 

menige opofferings en onherstelbare verliese. Ons het onsself verenig 

op staatsvlak, en op die lange duur sal ons ook verenig op nasionale 

vlak. In koalisie met die Comando Vermelho sal CV en PCC die land 

vanuit die gevangenisse in oproer bring. Ons gewapende vleuel sal die 

verskrikking word van die “magtige” verdrukkers en tiranne wat die 

Taubatè Anneks en Bangu I van Rio de Janeiro as instrument van 

weerwraak namens die gemeenskap gebruik het om monsters te skep. 

Ons ken ons krag en ook die sterkte van ons Magtige vyande, maar ons is gereed 

en verenigd, en ‘n verenigde groep sal nooit verslaan word nie. 

VRYHEID, GEREGTIGHEID, VREDE.  (Statuut van PCC) 

• Verskeie politieke manifeste speel ‘n rol in die filosofie van die PCC, 

waaronder Sun Tzu se The Art of War, Machiavelli se The Prince en 

biografieë van Che Guevara. (Hoppe, R. Ongedateerd) 

• Die PCC vertoon twee faksies, tw. ‘n gematigde en ‘n meer militante faksie.  

• Onder die leierskap van ‘Geleião’ en ‘Cesinha’, wat in die Bangù Gevangenis 

aangehou was, sluit die PCC in Julie 2001 ‘n verbond met ‘n ander kriminele 

organisasie, genaamd Rio de Janeiro se “Comando Vermelho”.  
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• In November 2002 neem ene Camacho bevel oor van die PCC en plaas ‘n 

doodspremie op die hoofde van Geleião en Cesinha omrede hulle teenoor die 

polisie getuienis afgelê het en vir die stigting van ‘n bende genaamd Terceiro 

Comando da Capital verantwoordelik was. 

 

 2.1.6. Gesagstruktuur: 

Die organisasie bestaan uit ‘n streng hierargie. 

• Oorkoepelend oor al die gevangenisse staan die Hoof van die organisasie. 

Lede kan wees:  

• Soldate. Hulle vorm die breë basis van die piramied. 

• Torings (d.w.s. leiers in ‘n spesifieke gevangenis). Daar is ongeveer 80 

torings, en hulle is in beheer van rofweg 4 000 ‘sersante’ of loodse.  

• Loodse (d.w.s. lede wat verantwoordelik is vir die reëling van kommunikasie). 

(Hoppe, R. Ongedateerd) 

• ‘n PCC ‘sel’ van lede buite die gevangenis word genoem ‘n “favela”. 

• Lede wat bevorder wil word in die hierargie, word geplaas onder die toesig 

van twee ‘godfathers’.  
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• Tydens inisiasie word die kandidaat ‘gedoop’ deurdat ‘n glas drank oor sy kop 

uitgegooi word. Hy ontvang ‘n handgeskrewe sertifikaat waarop die 16 

bepalings van die Statuut uiteengesit word. (Hoppe, R. ongedateerd) 

 

2.1.7. Uitkenningstekens: 

• Die PCC verwys meermale na homself as die “Party”. 

• Voorheen was na die PCC verwys as die ‘Party of Crime’.  

•   Die getalle 15.3.3. Dit het die letters ‘P’, ‘C’,‘C’ verteenwoordig volgens die 

vroeëre Brasiliaanse alfabet. 

• Die PCC het ook die Chinese Taititu (die ‘jin jang’  ) simbool gebruik 

omrede dit, volgens hulle, dui op ‘n balans tussen goed en kwaad. 

 

2.1.8. Kommunikasie: 

      Selfone speel ‘n belangrike rol in die kommunikasie-stelsel van die PCC.  Deur 

die gebruik van selfone het Carlos “Shadow” Ambrosio in Februarie 2001 uitgestyg 

tot die mees prominente leier deurdat hy gelyktydige opstande in 29 gevangenisse 

georganiseer het, waartydens 16 gevangenes gedood is. 

   Voorts bestaan daar ‘n netwerk van lojale eggenotes, verloofdes, regspraktisyns 

en korrupte bewaarders waardeur PCC funksioneer. 



 63

    PCC betaal selfs die universiteitsgelde van regsstudente wat op hul beurt 

regsdienste aan bendelede bied.  

*     *     *     * 

 

 

2.2. MARA SALVATRUCHA (MS 13): 

(Daar bestaan meningsverskil oor die etimologie van die naam. Die mees 

aanvaarde verklaring is dat die woord “Mara” wel ‘bende’ beteken, afgelei van die 

woord “marabunta”, die naam van ‘n veglustige miersoort. Die naam “Salvatrucha” is 

‘n sametrekking tussen (El) Salvador en ‘trucha’, ‘n plattaal-begrip wat dui op 

‘gereedheid’ – waarskynlik vir misdaad!)    

 

2.2.1. Ontstaan: 

       Streng gesproke is MS-13 nie van oorsprong ‘n gevangenisbende nie, maar het 

wel sterk verteenwoordiging in gevangenisse regoor die twee Amerikas. Die bende het 

sy ontstaan in die Pico-Union seksie in Los Angeles in die jaar 1972. (Bradley, P. 

2005). Sommige bronne gee die ontstaansdatum aan as 1980. (Wideangle. 

Ongedateerd). 
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 Die stigterslede was vlugtelinge wat uit vrees vir die moordbendes, soos die 

Sombra Negra (Swart Skaduwee), van die burgeroorlog-geteisterde El Salvador na die 

Noorde uitgewyk het, en eindelik in Kalifornië ‘n heenkome gevind het. 

 Lede is egter uit die Los Angeles-gebied gedeporteer as onwettige immigrante 

en/of as gevolg van misdade gepleeg as nie-burgers, of beide. As resultaat van hierdie 

deportasies het bendelede meer rekrute gewerf in hul tuislande. Sommige ontleders 

meen dat dit juis hierdie deportasie-beleid was wat die getalle van die M.S.-13 

aansienlik verhoog het. (Bradley, P. 2005) 

 

2.2.2. Ontstaansdoel: 

  Die stigters se hoofdoel was om hulself te beveilig teen ander, meer gevestigde 

bendes in die Los Angeles gebied. Hierdie bendes het hoofsaaklik bestaan uit lede van 

Meksikaanse of Meksikaans-Amerikaanse herkoms.  

 

2.2.3. Geslagssamestelling: 

       Lede bestaan uit beide geslagte. “Women are becoming increasingly involved 

with the gang, but this varies drastically among cliques”. (“More Gangs”. 2005) 

 

2.2.4. Etniese Samestelling: 
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       Oorspronklik was slegs boorlinge van El Salvador toegelaat. Later is rekrute 

van ander Spaanse bloed aanvaar, terwyl lede uit ander nasionaliteite deesdae 

toegelaat word. Werwing van nuwe lede geskied op verskillende wyses, maar in die 

faksie buite die gevangenisse word werkskollegas dikwels saamgenooi na bende-

vergaderings. Deur die uiterlike vertoon van kultuur- en tradisie-beheptheid word 

nuwe lede ingetrek in ‘n kring waaruit hulle nie weer kan loskom nie. 

2.2.5. Eienskappe: 

• MS 13 bestaan uit ongeveer 50 000 lede waarvan tussen 8 000 en 10 000 hul 

in die Verenigde State bevind. 

• In verskeie state van Amerika vorm MS 13 vandag die grootste bende, terwyl 

dit verder na die ooste uitbrei. 

• Omrede die lede nie maklik vestig op een plek nie, is dit moeilik om die 

presiese omvang van die bende te bepaal.  

• Die bende ‘bemark’ hul organisasie onder die jeug as ‘n wyse om hul Latyns-

Amerikaamse tradisies te bewaar, en moedig die jeug aan om ‘n trots te toon 

in hul kultuur. Dis egter net ‘n masker waardeur die kriminele aktiwiteite 

bedek word. 
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• Minstens 60% van die lede wat hul in die El Salvador gevangenisse bevind, is 

òf gedeporteer uit die V.S.A., òf vlugtelinge wat kriminele vervolging 

ontduik. 

• Teenoor ander minder veilige gevangenisse het die Ciudad Barrios-

gevangenis in San Miguel, El Salvador ‘n toevlugsoord geword vir lede om 

geweld deur opposisie-bendes te ontduik. 

• MS-13 genereer inkomste deur deelname aan aktiwiteite soos  afpersery, 

uitbuiting en ontvoerings. 

• Lidmaatskap is lewenslank. Lede kan nie optree sonder die toestemming van 

die leier nie; hulle kan nie doodmaak sonder rede nie; mag nie met die polisie 

praat nie; mag nie wegbly van bende-vergaderings nie, en mag nie die bende 

verlaat nie. 

• Drostery uit MS-13 ken slegs die doodstraf.  

• In sommige selle geskied inisiasie op ‘n wyse bekend as “jumping in”:  

               Lede van die betrokke MS-13 sel vorm ‘n sirkel. Die rekruut en vyf van die 

sterkste lede staan binne die sirkel. Terwyl die ander lede stadig tot by 13 tel, 

word die nuweling geslaan en geskop (totdat hy soms bewusteloos raak).  

Indien dit ‘n vroulike kandidaat is, word sy deur ses lede verkrag om haar 

waarde vir MS-13 te bewys. (altereddimensions, ongedateerd) 
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• Sommige selle verkies dat die nuweling sal toetree deur ‘n geweldsdaad 

teenoor ‘n ander, soos moord, verkragting, ens. 

 

2.2.6. Gesagstruktuur: 

                     MS 13 word deur sommige beskou as ‘n hoogs georganiseerde para-militêre 

groep, waarvan verskeie lede voorheen lede was van die El Salvador guerillamagte. 

Die bende is territotiaal georganiseerd. “MS-13 is organized into cliques –

“geographically defined sub-groups” (Campo-Flores. 2005). “Each clique has a single 

leader, and may have weekly meetings to decide things like ‘green-lighting’ – giving 

an order to kill. (Brand. 2005) 

 

2.2.7. Uitkenningstekens: 

     Lede staan uit as gevolg van hul sigbare tattoeëerings, soos bv. die letters MS 

op die lyf, in die nek en selfs in die gesig. Soms word die getal 13 verbloem deur dit te 

verander na 7-6 of 6-7 (wat nog steeds dieselfde totaal gee, nl. 13).  

      Simbole sluit in: Dobbelstene, oorkruisde bene en messe. Die simbool wat 

gebruik word, dui meermale die persoon se gebied van spesialisasie aan, bv. ‘n 

tattoeëering van ‘n handgranaat dui op ‘n spesialis in plofstowwe.        
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      Die uitkenningsteken van MS-13 is die “duiwelskop”. Wanneer diè handgebaar 

onderstebo vertoon word, vorm dit ‘n ‘M’. Lede het diè teken die eerste maal 

teëgekom by ‘rock’-konserte, en dit aangeneem. 

      Die kleure van MS-13 is blou en wit, afkomstig van die vlag van El Salvador. 

 

2.2.8. Kommunikasie: 

          Omrede die bende so wyd verspreid voorkom, is dit te verwagte dat selfone ‘n 

belangrike rol in die MS-13 se kommunikasiesisteem sal speel. Bendelede in die 

gevangenisse betaal bewaarders om selfone in te smokkel. Dit word gebruik om 

kontak te maak met ander lede in Guatemala, Honduras en in die V.S.A.  

*     *     *     * 
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BENDES IN STATEBONDSLANDE  

3. KANADA: 

 

           AGTERGROND: 

Soos in die geval van die Amerikaanse bendes is die bendes in Kanada veelvuldig 

en wyd uiteenlopend. Bronne vermeld ‘n totaal van 29 gevangenisbendes en 108 

straatbendes. (Insideprison. May 2006)  Bendes bestaande uit boorlinge van Kanada 

(veral jeugdiges) is drasties aan die toeneem, beide in gevangenisse en op straat. 80% 

van jeugdige manlike oortreders is betrokke by bendes. (Correctional Services 

Canada, 2002) 

Dit was veral gedurende die jare 1992 tot 1994 dat die gevangenisbevolking van 

Kanada drasties toegeneem het. 



 70

      “Many of those who are young, poor, unemployed, discriminated against, out 

of school and suffering from addiction statistically become natural candidates for 

membership in solidarity-focused “cultural advocacy” groups. The actual activities of 

many Aboriginal youth gangs, however, like their American equivalents protesting 

similar cultural and age-oppressive environments, involve very little of these supposed 

cultural goals. ” (Insideprison, May 2006)  

     Die opkoms van gevangenisbendes kan toegeskryf word aan die regering se 

veldtog teen georganiseerde misdaad. “ The increase …. Can be attributed to the 

government’s introduction of legislation to combat organized crime and to the success 

of the integrated approach of law adopted by law enforcement”. (C.S.C., 2004)  

Vir die doeleindes van hierdie studie bepaal ons ons by die volgende vier 

gevangenisbendes, wat gereken word as die belangrikste: Manitoba Warriors; Indian 

Posse; Native Syndicate, en Redd Alert. 

 

3.1. MANITOBA WARRIORS: 

3.1.1. Ontstaan: 

 Die Manitoba Warriors het in 1992 ontstaan. As gevangenisbende is die Warriors 

‘n verlengstuk van die straatbende en is  hoofsaaklik aktief in die Edmonton Institute, 

Headingly Correctional Institute en in die Stoney Mountain Institute. (Directory, MW. 

Ongedateerd) 
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3.1.2. Ontstaansdoel: 

Tradisioneel is die Warriors betrokke by ‘n bende-oorlog met die Hell’s Angels 

oor die dwelmverspreidingsnetwerk in Winnipeg. 

 

3.1.3. Geslagsamestelling: 

Die gevangenis-faksie van die Warriors bestaan uit manlike lede. 

 

3.1.4. Etniese Samestelling:  

             Lede is hoofsaaklik afkomstig uit die inheemse bevolkingsgroepe 

.  

3.1.5. Eienskappe: 

• Bedrywighede van die Manitoba Warriors sentreer rondom wapensmokkelary, 

dwelmhandel, dwelmsmokkelary en prostitusie. 

• Die institusionele onstabiliteit wat deur die bende in gevangenisse veroorsaak 

word, lei tot vermeerderde oorplasings van gevangenes, wat die verspreiding 

van lidmaatskap bevorder. 

• Soos by meeste bendes is lidmaatskap gekoppel aan die dwelmhandel, 

sameswering en kriminele opstokery. 
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• Tradisioneel is die Manitoba Warriors in stryd met die Hell’s Angels oor die 

beheer van die dwelmnetwerk in Winnipeg. 

 

3.1.6. Gesagsstruktuur: 

• Lede van die Manitoba Warriors staan onder die leiding en gesag van ‘n 

President, ‘n Vise-President en ‘n Stafdraer (Sergeant-at-Arms). 

• Van voornemende lede word vereis om ‘n ‘vakleerlingskap’ te deurloop – ‘n 

proeftydperk waarin sy lojaliteit tyeenoor die bende bewys moet word. Dit 

word “striking” genoem. 

• Gedurende die ‘vakleerlingskap’ staan die nuweling onder die opdrag van die 

volle lede, wat meermale vereis dat misdade namens hulle gepleeg moet word. 

 

3.1.7. Uitkenningstekens: 

Die MW kan uitgeken word aan hul blou bandannas met ‘n blou 

onderbaadjie/frokkie en ‘n embleem (patch) op die rug.  

 

3.1.8. Kommunikasie: 
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Geen spesiale metodes van kommunikasie word deur enige bron vermeld nie. Die 

rede daarvoor mag daarin geleë wees dat hierdie nie ‘n gevangenisbende in die 

ware sin van die woord is nie.  

*     *     *     * 

 

3.2. INDIAN POSSE: 

(Posse = ‘Mag’, bv.Polisiemag) 

3.2.1. Ontstaan: 

      Hoewel sommige die ontstaansdatum van Indian Posse rondom 1990 wil stel, 

dui die meer betroubare bronne daarop dat die bende reeds in 1988 in die Stony 

Mountain Gevangenis ontstaan het. 

3.2.2. Ontstaansdoel: 

           Geen gegewens beskikbaar nie. 

 

3.3.3.  Geslagssamestelling: 

         Blykbaar slegs manlike lede. Hieroor kon geen duidelikheid verkry word nie. 

 

3.2.4. Etniese Samestelling: 
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Lidmaatskap is oop vir lede van die inheemse bevolking sowel as vir wit of swart 

kandidate. 

 

3.2.5. Eienskappe: 

• Indian Posse is ‘n “bloed in – bloed uit” bende. 

• Indian Posse het vir meer as 18 maande ‘n eie stokery in Headingley bedryf, 

waardeur hulle die onwettige verkoop van drank beheer het. 

• Een van die stigterslede, father Richard Wolfe, het die Indian Posse beskryf as 

“ a Gang with a dream of being ‘proud Indians’ who ‘will join the great Spirit 

in the sky”. “ When you see Red, you see a proud Indian stand tall for what he 

or she believes in … We all have to remember we’re all in it together and will 

die together, and sometime down the road we will be remember(ed) as proud 

Indians.” (Winnipeg Free Press, 30 September 1994.) 

• ‘n Voornemende lid van die bende word ‘n ‘Stryker’ genoem. 

• Inisiasie kan barbaars word wanneer die nuweling verplig word om ‘n fisiese 

aanranding van 2 tot 3 minute passief te verduur. Dit kan vuishoue en geskop 

insluit. (Directory, I.P: Ongedateerd) 
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• In Edmonton, Alberta, is die kompetisie om bronne soos dwelms tussen 

Indian Posse en Redd Alert so groot dat kleiner bendes verplig is om na die 

buitewyke van  die landelike Alberta uit te wyk. 

 

3.2.6. Gesagsstruktuur: 

           Geen gegewens beskikbaar nie. 

    

3.2.7. Uitkenningstekens: 

• Die letters “IP” getattoeëer. 

•   Lede word uitgeken aan hul rooi bandannas. 

•   Soms word die hare in ‘n poniestert gedra, vasgemaak met ‘n rooiband.  

•   Die letters ‘O.G’, getattoeëer op die skouer, beteken “Original Gangster”. 

•   Die letter ‘G’ met twee strepe daardeur soos op die dollar-teken word op die 

biceps getattoeëer. Dit beteken “Gangster Money”, ‘n teken gedra deur lede wat 

geld deur roof bekom het. 

3.2.8. Kommunikasie: 

                        Geen spesifieke metodes van kommunikasie word vermeld nie. 

*     *     *     * 
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3.3. NATIVE SYNDICATE: 

 

3.3.1. Ontstaan: 

NS het waarskynlik in die 1980’s of vroeë 1990’s in die Saskatchewan Penitentiary 

en die Regina Correctional Centre ontstaan. Lede is deur die Correctional Services 

Canada oorgeplaas na Manitoba en Alberta waar die bende gevestig geraak het.  

 

                3.3.2. Ontstaansdoel: 

Hieroor is daar geen duidelikheid nie. Waarskynlik was die oorspronklike doel in 

die dwelmhandel opgesluit. 

 

3.3.3.  Geslagssamestelling: 

   Native Syndicate se lede is saamgestel uit beide geslagte, soos blyk uit die feit dat in 

Noordelike Manitoba alleen ongeveer 200 lede opereer, waarvan 60 lede vroulik is. 

 

3.3.4.  Etniese Samestelling: 

Hoofsaaklik lede vanuit die inheemse bevolking. 

 

3.3.5.  Eienskappe: 
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Vereistes vir lidmaatskap mag aanleiding gee tot verhoogde  voorkoms van 

aanrandings op mede-gevangenes en personeel. 

 

3.3.6. Gesagsstruktuur: 

Volgens die kwartaalblad First Nations Drum (Winter 2000) boots die NS die 

‘Godfather’-styl van die Mafia na met ‘n hoof (boss), ‘n onderhoof (underboss) en ‘n 

‘consigliere’ of hoof van misdaad (crime boss). Laasgenoemde is derde in bevel van 

die hele Mafia-familie. Hy beskik oor die magte om besluite namens die hoof te neem.  

 

3.3.7. Uitkenningstekens: 

•  NS word hoofsaaklik uitgeken aan die kleur swart. In Winnipeg word hul 

verteenwoordig deur ‘n wit vlag. 

•   Slagspreuke behels die volgende: 

 “Once in, in for life”. 

 “T.T.O.O.” – This thing of ours. 

 “N.D.J.M.” – Never die, just multiply. 

 “N.M.N.S.” – Northern Manitoba Native Syndicate 

• Tattoeëerings: 

• NS op die hand. 
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• Twee vere, ‘n strydbyl (tomahawk)  en spiese. (Directory, NS. Ongedateerd) 

3.3.8.  Kommunikasie: 

Geen spesifieke metodes word vermeld nie. 

*     *     *     * 

3.4. REDD ALERT: 

3.4.1. Ontstaan: 

Daar is nie eenstemmigheid oor die ontstaan van Redd Alert nie. Volgens sommige 

het die bende ontstaan in die middel 1990’s in Edmonton, Alberta. Ander wil die 

ontstaansdatum stel op die jaar 2000 in Regina, Saskatchewan, maar dat die nie 

werklik van die vloer af kon kom voor 2005 nie. Teenswoordig is die bende besonder 

aktief in Regina. R.A. kom voor in verskeie gevangenisse in Winnipeg, die Edmonton 

Instituut, die Bowden Instituut in Alberta maar het verteenwoordiging in alle 

gevangenisse in die Prairie streek. (Directory, R.A., Ongedateerd) (Die “Prairie” 

gebied verwys na die suidelike dele van die provinsies Manitoba, Saskatchewan en 

Alberta.) 

 

3.4.2.  Ontstaansdoel: 

Onseker. 
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3.4.3. Geslagssamestelling: 

Hieroor kon geen duidelike inligting verkry word nie. 

 

 

3.4.4. Etniese Samestelling: 

Lede van R.A. kom uit die inheemse bevolking. 

 

3.4.5. Eienskappe: 

Nie beskikbaar nie. 

 

3.4.6. Gesagsstruktuur: 

Geen gegewens beskikbaar nie. 

3.4.7. Uitkenningstekens: 

• Redd Alert word uitgeken aan die kleur rooi. 

•   ‘n Bekende slagspreuk is : “100% Redd 200% Alert  

  forever doin’ dirt! 

          Redd till we’re dead!” 

*     *     *     * 
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4. NIEU ZEELAND: 

 

AGTERGROND: 

     “There is no evidence of any gangs in New Zealand having their origins in prison. 

Gangs in New Zealand follow the importation model.” (Meek, John. 1986: p 258)  Soos 

die naam ‘importation model’ aandui, word die spesifieke gevangenis-subkultuur geskep 

deur die verskillende kulture wat gevangenes met gevangesetting met hul meebring. “ This 

can therefore be seen as the manner in which a large number of prisoners share their life 
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experiences to protect themselves, and also to adapt to the deprivation which imprisonment 

brings.” (Cilliers, C. 2000: p11)  

     Die straatbendes, wat die voedingsbron vir gevangenisbendes is, word onderverdeel in 

drie groepe: Die “Bikies” –d.w.s. motorfietsbendes soos Hell’s Angels en Highway 61- die 

“Ethnics” –soos die Mongrel Mob en Black Power- en “Other European” – soos 

“Skinheads” en “Bootboys”.  

Die verskynsel van jeugdige straatbendes het egter nie sy oorsprong in ‘n neiging tot 

kriminaliteit nie. Die 1960’s was “a period of progressiveness and change. The boom in 

electronic communication caused the population to  become more worldly in its outlook. 

…… The significance of these developments was that, in contrast to the 1950’s, when 

delinquency was largely marginalised, by the late 1960’s cynicism, defiance and rebellion 

had become established as respectable qualities within mainstream youth culture. 

Contempt for the law and its representatives became the “in” thing, as a cynical young 

generation sought new interpretations of history and new meanings for everyday life.” 

(Dennehey, G. & Newbold, G: 2001. p 163)  

Die twee grootste en gevaarlikste bendes onder gevangenes in Nieu Zeeland is 

verreweg die Mongrel Mob en die Black Power Gang.  
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4.1. MONGREL MOB: 

4.1.1. Ontstaan: 

Die Mongrel Mob het sy oorsprong as bende in die Napier-Hastings gebied in 

ongeveer 1956. Legende wil dit hê dat diè naam sy oorsprong het by ‘n uitspraak deur 

die magistraat van die Hastings-hof. Met die verhoor van ‘n groep jeugdige Pakeha’s 

(blankes) het die magistraat hul tydens uitspraak uitgemaak as ‘n “pack of mongrels”. 

Die groep het die naam “Mongrels” aangeneem, en dit is eers later in die 1960’s, toe 

die groep oorheers is deur Maori jeugdiges, dat die naam verander is na die huidige 

‘Mongrel Mob’. 

  

4.1.2. Ontstaansdoel: 

Die bende het ontstaan uit die jeug se soeke na ‘n eie identiteit. 

  

4.1.3. Geslagssamestelling: 

Mongrel Mob bestaan hoofsaaklik uit manlike lede. 

 

4.1.4. Etniese Samestelling: 

Lede van die Mongrel Mob is hoofsaaklik afkomstig vanuit die Maori gemeenskap en 

die Pasifiese Eiland-bewoners. 
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4.1.5. Eienskappe: 

• Die bende is bedrywig in baie Nieu Zeelandse stede. 

•  Van die bekendste onderverdelings van die bende is die Mongrel Mob 

Notorious en die Mongrel Mob Rogues. 

•  Die bende se betrokkenheid by die dwelmhandel lei tot ontevredenheid by die 

ouer lede. 

•  Die bende se grootste mededingers is die Black Power bende. 

•  Die Mongrel Mob was stoere ondersteuners van die voormalige Eerste 

Minister, Robert Muldoon, en het sy begrafnis in 1992 bygewoon om hul eer te 

betoon. 

•  Die beleid van die Mob is ‘alles vir homself, en buitestaanders is vyande’.  

•  Die Mongrel Mob is betrokke by die dwelmhandel, geweld en prostitusie. 

•  Voornemende lede moet eers ‘n proeftermyn deurloop waarin hul hulself as 

waardige draers van die bende se embleem moet bewys. 

•  Van voornemende lede word meermale verwag om ernstige misdade namens 

volle lede te pleeg. Wanneer hul in hegtenis geneem word, moet hulle die 

gevolge dra sonder om enige van die lede van die hiërargie daarby te betrek. 

(Wairoa’s Mongrel Mob. 2004) 
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4.1.6. Gesagsstruktuur: 

Elke tak van die bende bestaan uit: 

• BESTUURSLEDE: Hieronder resorteer: 

 Die President. 

 Die Vise-president. 

 Die Stafdraer (Sergeant-at-Arms). 

 Die Sekretaris. 

 Die Tesourier. 

 Die Inligtingsbeampte. 

• VOLLE LEDE. (Patched Members) Hierdie is die werkende lede wat die 

bende-beleid uitvoer.  

• VOORNEMENDE LEDE: (Prospects) Hulle moet eers gedurende ‘n 

proeftermyn hul lojaliteit teenoor die bende bewys. 

• MEDEPLIGTIGES. (Associates). Hulle is bloot ‘meelopers’ wat tydens 

gevegte as versterkings vir die bende optree. 

• ONDERSTEUNERS. (Supporters). Hulle ondersteun die bende finansieel 

deur hul klubhuise en partytjies te besoek. Gewoonlik word dit gedoen 

terwille van beskerming deur die bende. (Stormfront: Ongedateerd) 
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 4.1.7. Uitkenningstekens: 

• Uitkenningstekens is hoofsaaklik rooi en swart, dog somtyds wit. 

•   Die bende se embleem word slegs deur lojale lede gedra.  

•   Die embleem bestaan uit ‘n Boelhond wat ‘n Duitse ‘Stahlhelm’ dra. 

“Supposedly (it) represents the primal psyche associated with its members and 

is an image intended to offend.” (Wikipedia, Ongedateerd. Mongrel Mob) 

•   Die embleem word op die rug gedra, of soms op die liggaam getattoeëer. 

•   Die bende se saluut is ook afkonstig van die Nazi-saluut, en  bestaan uit “Siege 

F**k’n Hail” of “Siege F**k’n Hell”. Die opgesteekte hand se duim en pinkie 

is gestrek, maar die drie middelste vingers is gekrom. Legende wil dit hê dat ‘n 

ouer lid vroeër hierdie drie vingers verloor het. Sy saluut is aanvanklik 

gekopieër, maar het later die algemene saluut geword. (Stormfront, 

Ongedateerd)  

4.1.8. Kommunikasie: 

Die feit dat geen bron verwys na ‘n spesifieke stelsel van kommunikasie nie, is 

waarskynlik as gevolg van die feit dat hierdie nie in die eerste plek ‘n 

gevangenisbende is nie. 

*     *     *     *      
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4.2. BLACK POWER: 

 

4.2.1. Ontstaan: 

Black Power het sy ontstaan in die laat 1960’s in Whakatane. Dit is ook ‘n 

“Ethnic”bende. Daar is verskillende legendes rakende die ontstaan van die twee 

hoofbendes. Die mees populêre legende vertel van twee jong Maori seuns wat 

handgemeen geraak het. Beide was gewild by hul vriende. Die ouer seun was fisies 

groter as sy opponent en het ook ‘n groter vriendekring gehad. Hy was ook bekend 

vir sy gewelddadigheid, maar het ‘n gebrek aan selfbeheer gehad. Die jonger seun 

was die teenoorgestelde. Die geveg is deur ‘n Kaumatua in sy marae dopgehou. 

(Sien: Maori terme in Bronnelys.) 

     Toe die groter seun sien dat hy aan die kortste end begin trek, wou hy 

laakbare metodes aanwend om die situasie te red. Die Kaumatua het dit egter 

bemerk en die geveg beëindig. Hy het die jonger seun aangewys as die ‘Toa’ 

(krygsman) en die ouer een as die ‘Kurikaka’ (die hond). Dit is respektiewelik die 

Black Power en die Mongrel Mob.  (Wikipedia, Ongedateerd: Black Power) 

 

4.2.2. Ontstaansdoel: 
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Binne die Maori gemeenskap was daar voortdurende geweld, veral as gevolg van 

willekeurige aanvalle op lede van die gemeenskap deur die Mob. Die bende het 

ontstaan in weerwraak op, en as beskerming teen die Mongrel Mob. 

 

4.2.3. Geslagssamestelling: 

Hoewel nêrens uitdruklik vermeld nie, wil enkele onderskeidings van ‘manlike’ 

lede suggereer dat vroulike lede ook tot die Black Power toegelaat word. Een bron 

vermeld egter dat ‘n bende, genaamd die Gypsies, ‘n vroulike vertakking van die 

Black Power was. “This may be defunct now”. (Stormfront, Ongedateerd.) 

 

4.2.4. Etniese Samestelling: 

Oorspronklik is die bende gevorm deur lede vanuit die Maori-gemeenskap. Die 

bende het egter met verloop van tyd ontwikkel in ‘n multi-kulturele organisasie met 

lede uit Maori, Pakeha (wit), Samoaanse, Tongaanse en Cook Eiland-gemeenskappe.  

 

4.2.5. Eienskappe: 

• Black Power is die tweede grootste bende in Nieu Zeeland. 
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•   Meer senior lede van die Black Power wil vandag die jonger geslag onderrig 

in die ware Maori tradisie en poog om geweld, dwelms en misdaad te 

ontmoedig. 

•   Die jonger lede van Black Power het hul eie semi-onafhanklike groepe gevorm 

na die beeld van Los Angeles-bendes soos die Crips.  

•   Met die oog op die werwing van lede het Black Power die Internet betree en sy 

eie webwerf daargestel. (Gang website first in NZ, 2001) 

•   Black Power is betrokke by misdade soos dwelmhandel, prostitusie, bedrog en 

handeldryf in gesteelde goedere. 

 

4.2.6. Gesagsstruktuur: 

       Die struktuur stem grootliks ooreen met diè van die Mongrel Mob. 

• Die offisiere bestaan uit ‘n President, Vise-president, Stafdraer, Tesourier en 

Sekretaris. 

•   Verder bestaan die bende uit Volle lede, Voornemende lede en Medepligtiges.  

•   Die faksies gevorm deur die jonger lede vertoon ‘n losser organisasie.       

 

4.2.7. Uitkenningstekens: 
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• Lede van Black Power dra ‘n onderbaadjie/frokkie of ‘n leerbaadjie met die 

embleem van die bende daarop.  

•   Die embleem bestaan uit ‘n geklemde vuis wat regop gehou word. it is ontleen 

aan die Black Power-beweging in die Verenigde State van Amerika uit die 

1960’s, en word erken as die simbool van krag. 

•   Die dra van bende-kleure is gewoonlik beperk tot manlike adolessente lede. 

Die uitkenningsdrag is swart en blou bandannas. Wikipedia, Ongedateerd. 

Black Power) 

 

4.2.8. Kommunikasie: 

Geen spesifieke geheime kommunikasie-stelsel word deur enige bron vermeld 

nie, waarskynlik omdat die bende nie primer ‘n gevangenisbende is nie. 

 

*     *     *     *      
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5. GROOT BRITTANJE: 

 

AGTERGROND:     

 Die situasie in Groot Brittanje ten opsigte van gevangenisbendes stem grootliks 

ooreen met diè in Nieu Zeeland. “There is no evidence to suggest that gangs are 

formed from scratch amongst serving prisoners.”  (Bridgen, G. 2006:  p.22) 

     Dit word bevestig deur Professor Ben Crewe van die Cambridge Universiteit 

in ‘n persoonlike skrywe gedateer 16 April 2007 waar hy sê: 

    “ Prison gangs don’t really exist in the UK in the ways that they do in some 

other countries such as the US. There are forms of gang affiliation in prison, based 

on urban gangs in some of the larger UK cities (formed largely around drug 
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dealing), but these are not highly organised and are not characterised by codes, 

uniforms, etc. Few of these are ‘known’ groups, with enduring structures. There may 

be exceptions to this, but I don’t know of any research in this area.” 

 Dit beteken egter nie dat daar geen probleem ten opsigte van bendes in Britse 

gevangenisse bestaan nie. Die probleem word juis vergroot deurdat “there is 

currently no formal national policy specifically for gang culture… it is an issue that 

prison officers are increasingly dealing with … Gangs and the issue of gang 

membership is an important area that prisons have to handle”. (Bridgen, G. 2006. p 

22) 

           Hieruit volg dat, soos in die geval van Nieu Zeeland, ook die bendes in Britse 

gevangenisse geskoei word op die lees van die ‘importasie model’.  Dit word 

bevestig deur Bridgen: “… the roots of gangs tend to be set in the communities they 

have come from, with most big cities including Nottingham, Manchester, Liverpool 

and London having their own proportion of groups that could be constituted as 

gangs on a number of levels.” (Bridgen, G. 2006: p 23) 

    Dit bring mee dat van die gevangenis-owerhede ‘n groot mate van soepelheid in 

die hantering van die bende-vraagstuk verwag word. “ …you’ve got constantly 

changing dynamics which rely on the establishment having very strong dynamic 

security to pick up on the new associations and monitor any problems it may cause.” 

(Bridgen, G. 2006: p 22).        Hierdie verskynsel van bendes geskoei op die 
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‘importasie-model’ word treffend geïllustreer deur berigte aangaande ‘n nuwe 

opkomende bende in Britse gevangenisse, genaamd die “MUSLIM BOYS”. 

 

5.1. MUSLIM BOYS: 

 

5.1.1. Ontstaan: 

Die Muslim Boys het vir die eerste maal die aandag getrek vroeg in 2004 in die 

Belmarsh gevangenis in Suid-oos Londen. 

  

5.1.2. Ontstaansdoel: 

Sommige bronne wil die Muslim Boys verbind met Al-Qaeda (Box, G. 2006) 

Hierteenoor ontken ander bronne enige verbintenis met Al-Qaeda: “ …it transpires 

that there is actually no claim that the Boys are Al-Qaeda; just the usual spiel about 

fears of these thugs recruiting for terrorism.” En verder: “ And while there may be a 

problem with ‘extreme Muslims’, they should not be confused with this gang of 

criminals”. (Blogistan: 2006) 

 

5.1.3. Geslagsamestelling: 
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Volgens alle berigte oor die bende blyk dit dat die Muslim Boys slegs uit manlike 

lede bestaan. 

 

5.1.4. Etniese Samestelling: 

Een bron verwys na die bende as van “Afro-Caribbean” oorsprong (The Daily 

Mirror, 5 February, 2005), terwyl ‘n ander bron dit nader spesifiseer as “ ..the 

Muslim Boys are of Jamaican origin, by the way.” (Blogistan: 2006) 

Alle bronne is dit egter eens dat lidmaatskap beperk is tot lede van swart 

straatbendes. 

 

5.1.5. Eienskappe: 

•  Die Muslim Boys is ‘n bende volgens die ‘importasie-model’, bestaande uit 

lede van bendes soos die Peelden Crew, die Stockwell Crew, die SMS (South 

Man Syndicate) en die PDC (Poverty Driven Children). (Westernresistance, 

2006) 

•  Die bende intimideer gevangenes om aan te sluit by die geloof van Islam, 

alhoewel dit voorkom asof die Islamitiese geloof vir die lede slegs ‘n masker is 

waaragter hul kriminele bedrywighede beoefen word. 
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•  Diegene wat weier word geslaan, aangerand met skeermeslemmetjies wat aan 

tandeborsels geheg is (genoem ‘shanks’), word met kookwater gegooi en selfs 

gedood. 

•  Ander ‘wapens’ wat gebruik word, is byvoorbeeld ‘n kous gevul met blikkies 

tuna om mee te slaan. 

•  Die bende is daarvoor berug dat hul die imams van verskeie moskee’s verplig 

om die deure in die nagtelike ure te open sodat die lede kan “bid”. Ook die 

bekeerlinge, wat voor die wapen ‘tot bekering gekom het’, kry kans om te bid. 

•  Tydens ‘n onderhoud het ‘n lid verklaar: “ I pray twice a day: before I do 

crime, and after. I ask Allah for a blessing when I’m out on the street. 

Afterwards I apologise to Allah for what I’ve done”, (The Daily Mirror, 5 

February 2005) 

 

5.1.6. Gesagsstruktuur: 

Alhoewel dit bykans onmoontlik is om die bende te penetreer, blyk dit dat die 

bende georganiseer is onder die leiding van ‘n Gangmaster 1 en ‘n Gangmaster 2. 

• Gangmaster 1 het ‘n uitgebreide rekord van dwelms, aanrandings en 

dreigemente in die gevangenis, beide teenoor gevangenes en personeel. Onder 

sy opdrag word ander gevangenes geïntimideer tot aanname van die geloof van 

Islam. Diegene wat toegee, ontvang ‘n valse beskerming in die gevangenis. 



 95

•  Gangmaster 2 is, in samewerking met ander, verantwoordelik vri aanrandings 

en die werwing van nuwe lede, asook die veroorsaking van ernstiger 

versteurings in die gevangenis. Hy beweeg, saam met twee ander, in die 

gevangenis, “tooled up” (toegerus met wapens). 

 

5.1.7. Uitkenningstekens: 

Geen spesifieke uitkenningstekens word vermeld nie. 

 

5.1.8. Kommunikasie: 

Verskillende voorbeelde van ‘slang’-taal word aangehaal, bv. 

 ‘Blow’ – om iemand te skiet:  

‘Skengelengs’ – gewere; 

‘Cream’ – geld; 

‘MACinsides-10s” – handmasjiengewere. 

*     *     *     * 
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6. ‘n PENOLOGIESE ONTLEDING VAN INTERNASIONALE 

GEVANGENISBENDES: 

6.1. AMERIKAANSE BENDES: 

6.1.1. Oorsprong: 

Dit blyk dat elkeen van die ses bendes, wat deur die Florida Department of 

Corrections uitgesonder word as bendes wat regoor die V.S.A. betrokke is by 

geweld en georganiseerde misdaad, hul oorsprong in een of ander gevangenis 

gehad het. Wat egter opval is dat àl hierdie bendes hul oorsprong in dieselfde 

tydvak gehad het. 

   

6.1.2. Leierskapstruktuur: 

Met die uitsondering van Neta vertoon elkeen van die bendes ‘n duidelik-

neergelegde leierskapstruktuur wat deur elke lid ge-eerbiedig word. 

Oneerbiedigheid, selfs teenoor die gewone lid, is onderworpe aan gewelddadige 

straf.  

 

6.1.3. Bevorderingsgeleenthede: 

Binne die raamwerk van die bendes het elke lid die geleentheid om homself op te 

werk tot ‘n meer senior posisie, mits daar volgens die reëls van die groep 
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gehandel word.  Die uitsondering is weereens Neta wat die voorkoms het van los 

bendegroepe in die verskillende gevangenisse. Waar geen formele hiërargie is 

nie, kan geen formele bevordering wees nie.  

 

6.1.4. Aard van Bedrywighede: 

Kenmerkend van die bedrywighede van elkeen van hierdie bendes is die 

kriminele en/of anti-sosiale aard daarvan. Die kriminaliteit van die bedrywighede 

word selfs deur die verskillende konstitusies voorgeskryf. 

 

6.1.5. Eenheid tussen lede: 

Elkeen van die bendes het ‘n  Konstitusie wat eenheid tussen lede voorop stel as 

voorwaarde van lidmaatskap. Daarom word enige breuk in die eenheid as ‘n 

strafwaardige oortreding beskou. 

  

6.1.6. Geheimhouding: 

Geheimhouding is die sleutel tot die oorlewing van enige gevangenisbende. By 

elkeen van die bendes wissel dit van geheime kodes en taal tot simbole en gebare. 

Verbreking van die kode van geheimhouding ken by alle bendes slegs EEN straf: 
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die dood! So bevat die Konstitusie van La Nuestra byvoorbeeld ‘n outomatiese 

doodstraf ingebou vir gevalle van verraad. 

 

6.1.7. Guerilla tegniek: 

‘n Bende sonder ‘n stryd om te voer, is geen bende nie. Hierin is die 

ooreenkoms tussen alle bendes geleë: Reeds in die ontstaansdoel van elke 

bende is die stryd bepaal. Of die stryd gemik is teen die owerheid of teen ‘n 

opposisie-bende, verander niks aan die wese van die saak nie.  

     Guerilla tegniek vorm die modus operandi van elke bende. Wanneer bende-

optrede beplan word, is geheimhouding van wesenlike belang. Daarsonder is die 

verrassingselement reeds uitgeskakel. 

*     *     *     * 

 

 6.2.SENTRAAL- EN SUID-AMERIKAANSE GEVANGENISBENDES 

 

6.2.1. Oorsprong: 

        Die PCC is die enigste van die twee bendes wat ‘n ware gevangenis-oorsprong het. 

Hierteenoor is die MS-13 as gevangenisbende eintlik slegs ‘n faksie van die multi-

nasionale Mara Salvatrucha-bende. (Inside Prison, 2006)  
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6.2.2. Leierskapstruktuur: 

Die PCC toon ‘n duidelik-omlynde leierskapstruktuur, volledig met ‘n 

gedetailleerde Konstitusie. Hierteenoor vertoon die MS-13 met sy losse 

leierskapstruktuur veel meer as ‘n organisasie bestaande uit verskillende 

‘onafhanklike’ kleiner bendes. “F.B.I spokespersons have alleged that the gang is 

more like a ‘loosely structured street gang’ and not a highly sophisticated criminal 

enterprise.” Inside Prison, 2006) 

 

6.2.3. Bevorderingsgeleenthede: 

Die hierargie van PCC vertoon meer van ‘n horisontale verspreiding met slegs drie 

vertikale vlakke, die Hoof van die bende uitgesluit. Dit bring mee dat die 

moontlikhede van bevordering in die struktuur beperk is, maar tog bestaan. 

Hierteenoor laat die struktuur van MS-13 nie ruimte vir bevorderings nie, maar wel 

vir aansien. Na ‘n insident in Texas het ‘n lid van MS-13 sy aandeel aan 

verkragting, moord  en roof beken. “When asked if he thought murdering someone 

elevated his status within the gang, he replied: ‘Hell Yeah. The crazier you are 

known to be, the more respect the gang gives you. In my gang my streetname is 

“Psycho”. (Inside Prison. 2006.)      
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6.2.4. Aard van Bedrywighede: 

      Met sy onmiskenbare politieke doelstellings is PCC  se bedrywighede gerig 

teen die owerheidsgesag. Daarom was die opstande van 2001 en 2002 dan ook 

gemik teen die openbare orde. Polisiestasies, landdroskantore en selfs openbare 

vervoer was die teikens, georganiseer vanuit die gevangenisse.  

     Hierteenoor word die Mara Salvatrucha beskou as “one of the most violently 

dangerous gangs in the United States.”     (Altereddimensions. Ongedateerd.) Die 

hoof bedrywighede van MS-13 is verkragtings, roof, moord, dwelmhandel en selfs 

ontvoerings. 

6.2.5. Eenheid tussen lede: 

    In die PCC word die eenheid tussen lede in die Konstitusie verskans deurdat 

interne konflik geheel-en al verbied word. Die eenheid word selfs behou met lede 

wat buite die gevangenis is deur hul verpligte, gereelde bydraes aan die bende.  

    By die MS-13 vorm die verskillende ‘selle’ elk ‘n eenheid op sy eie, met lede 

wat ‘n hegte eenheid vorm.  

 

6.2.6. Geheimhouding: 
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    Deur die gebruikmaking van selfone kon die PCC sy opstande in 29 gevangenisse 

gelyktydig in die grootste geheimhouding organiseer. Hierdeur word die 

moontlikheid van ‘sekuriteitslekke’ deur boodskappers geheel uitgeskakel. 

           Vir die MS-13 is geheimhouding in sover dit hul persoonlike identiteit raak, van 

geen belang nie. Daarom word uitkenningstekens op die mees opsigtelike plekke 

op hul liggame aangebring. Insoverre as dit die bedrywighede van die bende 

aangaan, is geheimhouding die sleutel tot die smokkelhandel, moorde, 

motorkapings, ens.      

6.2.7. Guerilla tegniek: 

      Ook by hierdie bendes is die modus operandi opgesluit in die Guerilla-tegniek. 

Die sukses van alle bedrywighede van bendes berus op die sielkundige 

verrassingstaktiek. Hier is dit dan ook geen uitsondering nie.  

*     *     * 

 

6.3. STATEBONDSLANDE. 

 

6.3.1. Oorsprong: 

         Gemeet aan hul oorsprong vertoon die gevangenisbendes in die 

Statebondslande ‘n kaleidoskopiese verskeidenheid. Daar is: 
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• Die ware gevangenisbendes, d.w.s. diè wat hul ontstaan terugvoer na ‘n 

spesifieke gevangenis – byvoorbeeld die Indian Posse in die Stony Mountain 

Gevangenis, en die Native Syndicate in die Saskatchewan Penitentiary en Regina 

Correctional Centre. 

• Die ‘verlengstukke’ van straatbendes: Hieronder resorteer die Manitoba 

Warriors en Redd Alert van Kanada, asook die mongrel Mob en die Black Power 

van Nieu Zeeland. Hier het ons reeds te doen met bendes volgens die 

sogenaamde “Importasie”-model. 

• Die Muslim Boys van Groot Brittanje is die unieke uitsondering op beide die 

bogemelde groepe. Gesien vanuit hul fisiese oorsprong in die Belmarsh 

Gevangenis in die Suid-Ooste van Londen kan hul beskou word as ‘n tipiese 

gevangenisbende. Dog gesien vanuit die oogpunt van EEN karakteristieke 

eienskap, naamlik dat die bende bestaan uit lede vanuit verskillende straatbendes 

wat hierdie bende-kulture saamgesnoer het – en dit boonop nog gaan bedryf het 

onder die ‘vaandel’ van Islam, maak hiervan ‘n unieke voorbeeld van ‘n bende 

volgens die “Importasie”-model.      

 

6.3.2. Leierskapstruktuur: 

     Elkeen van die bendes is georganiseer op een of ander funksionele wyse. 

Opvallend is dat die sogenaamde “patched’ bendes ‘n groot ooreenkoms toon in 
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hul leierskapstruktuur, selfs al is hul mekaar vyandiggesind. En al is daar duidelike 

tekens van ‘n losser struktuur by sommige van die vertakkings, soos by die jonger 

faksies van die Black Power, bly die groep nog steeds as bende funksioneer. 

     Hier is die Muslim Boys die bende waarvan die minste gegewens 

beskikbaar is, waarskynlik omrede die bende nog relatief jonk is. Tog is dit 

duidelik dat die Muslim Boys reeds in die persone van die Gangmaster 1 en 

Gangmaster 2 oor ‘n topbestuur beskik.  

 

6.3.3 Bevorderingsgeleenthede: 

    In enige groep, hetsy ‘n bende of nie, waar ‘n gesagshiërargie (of bestuur) 

bestaan, moet daar noodwendig opvolging van gesag plaasvind. In meeste van die 

bendes blyk dit dat die persoon met die mees dominante persoonlikheid ook 

uiteindelik die leiersfiguur word. Maar dan moet die uitdrukking “dominante 

persoonlikheid” interpreteer word in lyn met die doelstellings van die bende. 

Daarom dat figure soos Ronald Kray en Charlie Richardson in die vroeëre 

misdaadgeskiedenis van Brittanje kon uitstyg tot bykans legendariese hoogtes as 

gevolg van hul buitengewone wreedheid. 

 

6.3.4. Aard van bedrywighede: 
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      Na die aard van hul bedrywighede resorteer al die genoemde bendes in die 

Statebondslande onder èèn gemeenskaplike noemer: MISDADIGERS. In wese 

streef alle bendes na dieselfde doel: EIE GEWIN. Of dit gaan om die strewe na die 

beheer oor die dwelmhandel, of prostitusie, of handel in gesteelde goedere, of 

kontrakmoorde of watter ander onwettige praktyk ookal, elke bende-oorlog word 

veroorsaak deur die strewe na eie gewin. 

 

6.3.5.  Eenheid tussen lede: 

     Soos reeds gesien het elkeen van hierdie bendes een of ander vorm van ‘n 

funksionele gesagshiërargie. Die waarborg van eenheid tussen die lede is juis 

opgesluit in hierdie gesagsstruktuur waaraan elke lid  onderworpe is. 

     Hoewel dit op die oog af nie as van groot belang mag voorkom nie, is eenheid 

tussen lede van wesenlike belang vir die voortbestaan van enige bende. Hierin is die 

sukses van die bende se bedrywighede opgesluit. Die gesegde is waar: THERE IS 

HONOUR AMONGST THIEVES! Dit is om hierdie rede dat dislojaliteit teenoor 

die bende so meedoënloos gestraf word.  

 

6.3.6. Geheimhouding: 
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    Die feit dat bende-lede die uitkenningstekens van hul groep in die openbaar 

dra, impliseer dat geheimhouding nie ‘n hoë prioriteit is nie – altans nie insoverre dit 

die identiteit van die lid raak nie. Dit is slegs die Muslim Boys van wie daar geen 

inligting rakende uitkenningstekens beskikbaar is nie. Die rede hiervoor is 

waarskynlik dat een enkele teken van die bronne waaruit die bende saamgestel is, 

nie bo die ander bevoordeel kan word nie. Geheimhouding van die bedrywighede 

van die bendes is egter noodsaaklik. Dis daarom dat die ‘ketting’ van leierskap - 

eenheid tussen lede - geheimhouding die ruggraat van elke bende vorm.   

 

6.3.7. Guerilla-tegniek: 

    Die verskeidenheid van misdadige bedrywighede van die verskillende bendes 

maak dit noodsaaklik dat enige vorm van beplanning in die geheim gedoen moet 

word. Dit is ewe noodsaaklik dat die uitvoering daarvan sonder enige vooraf 

waarskuwing gedoen sal word.  

*     *     *     * 
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HOOFSTUK DRIE. 

GEVANGENISBENDES AS NASIONALE FENOMEEN: 

      ORIëNTASIE: 
“Ich bin Leben das leben will, inmitten von Leben das leben will.” 

(Albert Schweitzer) 
(“Ek is lewe wat wil lewe, temidde van lewe wat wil lewe.”) 

Onder die ideale vog- en temperatuurtoestande ontwaak die saad – enige saad - en begin sy 

wortels en stingels uitstoot. Na gelang van die omstandighede groei dit bo-oor en 

onderdeur obstruksies en eindig dikwels in ‘n verwronge groei. En die rede? Dit is lewe 

wat wil lewe….! 

   Ook die mens groei voortdurend tussen verskeie obstruksies en eindig meermale in ‘n 

verwronge beeld. In die geval van die gevangene word hierdie verwronge groei sodanig 

deur die gemeenskap veroordeel en verwerp dat dit dikwels eindig in ‘n “Ich bin Leben das 

leben will….” ten koste van enige ander persoon of saak. In die gevangenis word hulle op 

grond van gemeenskaplike behoeftes saamgesnoer in ‘n kollektiewe “Ich bin Leben” wat 

in stryd met ander groepe en selfs die owerheid poog om te bestaan. Hierdie perspektief is 

vir die ontleder nodig wanneer ons nou nader gaan kyk na:  

DIE SUID-AFRIKAANSE GEVANGENISBENDES. 
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UNIEKHEID VAN DIE SUID-AFRIKAANSE  GEVANGENIS-

BENDES. 

1. INLEIDING: 

      Die term “gevangenisbende” is geen versamelnaam vir engele nie. Dit spreek 

reeds uit die feit dat elke lid van so ‘n bende ‘n veroordeelde misdadiger is. In die 

voorafgaande hoofstukke het ons stilgestaan by verskillende bendes uit verskillende 

dele van die Westerse Wêreld: uit die Verenigde State; uit Sentraal- en Suid-

Amerika en uit drie Statebondslande, tw, Kanada, Nieu Zeeland en Groot Brittanje 

self. In totaal het ons aandag gegee aan vyftien verskillende bendes, waarvan tien as 

ware gevangenisbendes aangemerk kan word. Die ander vyf is tipiese voorbeelde 

van bendes volgens die importasie-model. Ons kan die datum en plek van oorsprong 

van hierdie genoemde bendes as volg saamvat: 

Oorsprong BINNE gevangenis: 

VERENIGDE STATE: 

Mexican Mafia               1957 

La Nuestra Familia         mid 1960’s 

Black Guerilla Family    1966 

Aryan Brotherhood         1967 

Texas Syndicate              1970 

Neta                                 1979/80 

Oorsprong BUITE gevangenis: 

VERENIGDE STATE: 

Geen. 
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SENTRAAL EN SUID-AMERIKA: 

P.C.C.                             1993 

STATEBOND: 

Kanada: 

Indian Posse                   1988-90 

Native Syndicate            laat 1980-90 

Nieu Zeeland: 

Geen. 

 

Groot Brittanje: 

Muslim Boys                      2004   

 

SENTRAAL EN SUID-AMERIKA: 

Mara Salvatrucha    1972 (1980) 

STATEBOND: 

Kanada: 

Manitoba Warriors           1992 

Redd Alert                      mid 1990’s 

Nieu Zeeland: 

Mongrel Mob                    1956 

Black Power                     laat 1960’s 

Groot Brittanje: 

Geen 

 

Hieruit het sekere opvallende feite na vore getree: 

• In elkeen van die gemelde landstreke het die bendes in ‘n bepaalde tydvak 

ontstaan: In die Verenigde State rondom die laat vyftigerjare tot die laat sewentigs; 

in Sentraal en Suid-Amerika rondom die 80’s en 90’s; in Kanada binne die grense 

van vier jaar, tw. 1988-1992; en in Nieu Zeeland rondom die laat vyftigerjare. In 

Groot Brittanje is slegs EEN sodanige bende ter sprake, en dit is ‘n uiters resente 

ontwikkeling, tw. 2004.  
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SAMEVATTEND: 

IN GEENEEN VAN HIERDIE LANDE IS DAAR ‘n BENDE WAT OUER IS AS 

VYFTIG JAAR NIE! 

• Wat verder opval is watter groot rol RASSISME in hierdie bendes speel. 

Sonder om al die reeds-genoemde feite te herhaal, let ons tog daarop dat 

antagonistiese groepe soos die Black Guerilla Family en die Aryan Brotherhood in 

voortdurende konflik leef. Dieselfde verskynsel kom voor tussen die Mongrel Mob 

en Black Power van Nieu Zeeland.  

 

• Elkeen van hierdie bendes het sy eie ontstaansgeskiedenis en stigter(s). Dit val 

saam met die reeds gemelde feit dat die bendes in die verskillende streke in basies 

dieselfde tydvak ontstaan het. Hier was ‘n proses van herhalende aksies en reaksies 

deur groepe geskoei op die lees van etniese superioriteit: van, byvoorbeeld, aksies 

van swart gemik teen wit wat gelei het tot reaksies van wit teenoor swart, en 

omgekeerd. Dit blyk uit die geskiedenis van die verskillende etniese bendes in 

Amerika, Kanada en Nieu Zeeland. 

 

     Uit inligting verkry tydens beide gestruktureerde en ongestruktureerde 

onderhoude met dienende offisiere uit al ses die nommerbendes blyk dit dat die 

gevangenisbendes in Suid-Afrika ‘n eiesoortige karakter vertoon. Die bespreking 
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wat hier volg, is dus gerig op die ses ‘Nommerbendes’ in Suid-Afrikaanse 

gevangenisse. Dit wil geensins suggereer dat daar slegs SES bendes in ons 

gevangenisse is nie. Feit is dat die ander bendes onbelangrik klein en selfs 

kortstondig van aard is. In hierdie verband verdien die volgende wel aandag: 

Verskillende navorsers verwys hier na ‘bendes ‘ soos die Desperado’s, die Boek 

30’s en die One-One’s. Lötter en Schurink vermeld dat die Desperadoes moontlik 

uit die Airforce bende ontwikkel het, of selfs op Robbeneiland sy ontstaan kon hê. 

(Lötter & Schurink, 1984: p17-29)  So vermeld Haysom: “ A number of minor 

gangs have come into existence, flourished and disappeared….. Minor gangs such as 

…. Desperadoes, Spy 13, Fast Eleven ( of: ‘One-One’ A.P.W.)……Boek 30’s do 

exist in various prisons, but in relation to the others they are  not as significant”. 

(Haysom N. 1981)   Feit is dat die Desperadoes jare gelede ontstaan het uit 

bendelede wat hul onderskeie bendes verlaat het. Die ‘bende’ was ‘n poging tot 

selfbeskerming teen bende-wraak. Vandag bestaan die bende nie meer nie, maar die 

naam word nog gebruik om te verwys na ‘n lid wat sy bende verlaat het. 

     Net so word na die One-One’s verwys as dat hul moontlik uit die Big Five-bende 

ontstaan het ( Lötter & Schurink, 1984: p 17-29). One-One is plattaal wat verwys na 

gevangenes wat aan geen bende behoort nie, en normaalweg ‘Franse’ of  ‘voëltjies’ 

genoem word. Die oorsprong van die naam is daarin geleë dat hul deur die bendes 

gesien word as “iemand wat met èèn oog na die wêreld kyk en in gevegte met net 
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èèn hand baklei”. Eers wanneer hy tot ‘n bende toetree, word sy oë deur die bende 

oopgemaak en sy hande losgemaak! 

     Ook die verwysing na die Boek 30’s as ‘n bende is foutief. ‘Boek 30’ is plattaal  

onder gevangenes verwysend na iemand wat baie eet en slegs in die verkryging van 

voedsel geïnteresseerd is. 

     Dus bestaan daar selfs ten opsigte van die  sogenaamde ‘kleiner’ bendes ‘n 

Babelse verwarring. 

    

2. AGTERGROND:  

      Die bendeverskynsel in die Suid-Afrikaanse misdaadgeskiedenis is terug te voer 

na die laat negentiende eeu. Inligting en feite in hierdie verband is sterk beïnvloed 

deur die volgende faktore: 

 

• Die multi-kulturele karakter van die land.  

          Huidiglik bestaan Suid Afrika uit ‘n bevolking wat ELF amptelike tale besig. 

Dit bring ons egter nie by die somtotaal van die verskillende kulturele groepe nie, 

want so is daar byvoorbeeld aan die een kant die Indiër-groep wat, naas die Engelse 

komponent van die bevolking,  hoofsaaklik Engels as amptelike taal gebruik. Net so 

is daar die Kleurling- en Maleiergroepe wat, naas die Afrikaner-komponent, weer 
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Afrikaans as voertaal het. Al hierdie verskillende groepe maak deel uit van die 

bendes in die gevangenisse. Die wyse waarop woorde in èèn taal uitgespreek word 

deur ‘n vreemde tong, bring meermale begripsprobleme mee.  

    Ter illustrasie: Onder die swart lede van die 28 bende word die ‘naam’ van die 

grot waar Nongoloza se bende geskuil het, uitgespreek as “Dala Goodbye”, terwyl 

die naam “Delagoabaai” daarvoor gebruik was, verwysend na die hawestad 

waardeur die uitvoer van steenkool en goud gegaan het. Waarskynlik was die 

simboliek van die ‘hawe’ waardeur die geroofde goedere gegaan het, hierin 

opgesluit! 

 

• Die graad van geletterdheid onder bendelede:  

      Die gebrek aan geletterdheid onder sommige bendelede, nou en veral in die 

verlede, het daartoe gelei dat die oordrag van inligting eerder mondelings as 

skriftelik geskied het. Natuurlik hou die mondelingse oordrag ook die verdere 

voordeel van verhoogde sekuriteit in. Hieroor later meer. 

 

• Die invloed van streekstaal op die oorlewerings. 

     In die oorlewerings kan die invloed van verskillende streekstale tydens gesprekke 

duidelik waargeneem word. So vermeld Lewis, na luid van inligting verstrek deur 
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Kleurling-gevangenes wat vanselfsprekend geen kennis van die swart tale het nie, 

dat die taal wat die bendes gebruik het, “FANIGALORE” genoem word. (Lewis, 

H.P. 2006: p 66). In die oorspronklike Zoeloe word dit “FANAGALO” (letterlik: 

fanaga lo - ‘soos hierdie’) uitgespreek. 

      Ten spyte van  gemelde beperkende invloede bring die verskillende oorlewerings 

‘n verbysterende hoeveelheid inligting na vore. 

 

3. OORSPRONG VAN DIE BENDES: 

   (Die volgende gegewens is verkry uit beide gestruktureerde en ongestruktureerde 

onderhoude wat gevoer is uitsluitlik met hoë offisiere van die verskillende bendes.) 

              Eerstens moet daarop gelet word dat twee van die ses ‘Nommerbendes’, 

naamlik 28 en 27, wel hul oorsprong BUITE die gevangenis gehad het. Hulle het 

alleenlik hul finale beslag binne die gevangenismure gekry. Die oorblywende vier 

bendes kan met reg aangemerk word as ‘ware’gevangenisbendes. 

Die verskillende oorlewerings val uiteen in DRIE lyne – ‘n feit waarvan weinig 

bendelede self bewus is. Vele ontleders begryp dit ook nie en  beskou die 

verskillende oorlewerings as die invloed van ’n korrektiewe stelsel wat oor 

verskillende provinsies verspreid is. Hierdie drie lyne van oorlewering is as volg: 
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• Lyn 1: DIE LYN VAN UMZUKWANE: (Dit word ook deur sommige lede 

genoem: Die Lyn van Stamp Drie.) 

Die benadering van hierdie lyn is vanuit ‘n HISTORIESE oogpunt. Die 

oorlewering begin by Palo Mabaso – dus op daardie punt waar daar nog geen 

gevangenis-bendes bestaan het nie. Daarom word die oorspronklike bende soos 

aanvanklik deur Palo Mabaso bedryf, die 8 – 8 bende genoem. (Sien § 2.1 op 

bls. 223. ONTSTAAN VAN 27 BENDE): Palo, Nongoloza plus sewe en Skilikijan 

met ses manskappe. Dus 8 + 8 manskappe.) 

 

• Lyn 2: DIE LYN VAN STAMP EEN: 

Hierdie oorlewering gaan uit van die oogpunt van BLOED. Daarom neem 

aspekte soos Dawie se moord, die bees Rooiland, die aanvalle op die 

hofpersoneel en die bewaarders hier ‘n sentrale plek in. 

 

• Lyn 3: DIE LYN VAN NYANGHI: (Deur sommige genoem: Die Lyn van 

Stamp Twee.) 

Die sentrale tema in hierdie oorlewering is die OPBOU van die bende(s), terwyl 

BLOED minder prominent beklemtoon word. 
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In al die oorlewerings van die verskillende bendes word die ontstaans-geskiedenis 

gebou op DRIE datums, nl. 1812, 1824 en 1836. Hierdie datums is meer as net 

denkbeeldig! Hoewel dit, histories gesproke, eenvoudig onmoontlik is, meen 

sommige navorsers dat die doel daaragter is om die bendelid (en dan veral die 

ongeletterde!) te beïndruk met die ‘grootsheid’ van sy bende. Feit is egter dat hierin 

‘n  ryk simboliek opgesluit is wat deur meeste misgekyk word: 

1812: Die simbool van die Lyn van Umzukwane: Dis die jaar waarin Palo Mabaso 

na die myne vertrek het … dus die HISTORIESE LYN. 

1824: Die simbool van die Lyn van Stamp Een:  Dis die jaar toe die hemel en die 

aarde geskeur het .. en Nongoloza en Skilikijan in die bloed gestaan het … dus die 

BLOEDLYN. 

1836: Die simbool van die Lyn van Nyanghi: Dis die jaar toe Nongoloza en 

Skilikijan in die gevangenis beland het (en die 26 bende gebore is)  … dus die Lyn 

van die OPBOU VAN DIE NOMMER. 

Maar WAAROM DIE JAARTALLE WAT VEELVOUDE VAN 12 

UITMAAK? Het daar dalk iets hieromtrent in die geskiedenis verlore geraak? 

Informant Alfa suggereer dat daar dalk ‘n verband kan wees met die feit dat die ware 

kennis aangaande die bende in die Witlyn opgesluit is   …. en die Witlyn bestaan uit 

12 range! 
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Die Suid-Afrikaanse bendes, genoem die “Nommerbendes” (omrede die verskillende 

groepe aangedui word as die “28”, die “27”, die “26”, die “25”, die “24” en die “23” 

bendes) het hul oorsprong by ene Paul   ( ook genoem ‘Palo’ of kortliks ‘Po’) 

Mabaso, ‘n prins uit die Pondo-stam. Hy was, as jongman, die troon-opvolger van sy 

vader. As seun het hy, volgens die tradisie van die Pondostam, sy dae deurgebring 

rondom die hoofman en sy vader, die koning. 

 Dit het Palo opgeval dat baie lede van sy stam jaarliks na die steenkoolmyne in 

Durban-Natal gaan om te werk. Teen die einde van die jaar keer baie min van hulle 

terug kraal toe. Palo het besluit om ondersoek in te stel en het in 1812 na die myne 

vertrek. 

(Hier vind ons reeds die eerste anomalie ten opsigte van datums:  “Steenkool is in 

1840 in Natal ontdek en sowat 40 jaar later in Transvaal en die Vrystaat. Afgesien 

van die sporadiese vraag na steenkool deur skepe by Durban is  min gedoen om 

hierdie ontdekking te eksploiteer voor die ontdekking van diamante by Kimberley en 

goud op die Witwatersrand.” (Devenish, J. 1975: p 3-7)  

Palo het self werk gekry in die myne teen ‘n vergoeding van Twee Pond en Ses 

Sjielings per maand. (In vandag se taal: R4-60c.) Palo het besef dat daar geen 

veiligheidsmaatreëls by die myn getref is nie, en baie myners as gevolg daarvan die 

lewe laat in ongelukke. Om kommunikasie tussen die werkers te bewerkstellig, het 

Palo ‘n mengeltaal ontwikkel, gebou op die verskillende swart tale. Deur die gebruik 
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daarvan kon die Britse owerhede nie verstaan wat gepraat word nie. Hierdie taal, 

FANAGALO (letterlik: “soos hierdie”), sou later die aanvaarde taal van die myner 

word. 

Deur die gebruik van Fanagalo het Palo begin om die werkers op te sweep teen die 

owerheid. Daar was egter verraaiers wat die inligting aan die owerhede oorgedra het. 

Hierop het Palo begin om ‘n nuwe taal saam te stel, bekend as SHALOMBOM, die 

huidige gevangenis-taal. Hierna het Palo daarin geslaag om ‘n opstand onder die 

myners te bewerk. In die bloedbad wat gevolg het, het Palo alles geroof wat hy kon 

en die berge by Pietermaritzburg ingevlug. Daar het hy op ‘n grot afgekom in die 

omgewing van ‘n kruispad. Binne die grot was ‘n hele aantal geraamtes. Palo het die 

geraamtes begrawe en die grot as sy blyplek ingerig. Wetende dat hy suspisie sou 

wek, het hy meestal bedags geskuil en snags die plase in die omgewing beroof.  

Hier by die kruispad het Palo vir Nongoloza ontmoet. (Hierdie ‘Nongoloza’ was van 

geboorte ‘n Zoeloe  uit die Amazizi-stam, genaamd  Mzuzephi Mathebula. Hy sou 

later die ‘bynaam’ Nongoloza van sy volgelinge kry.) Nongoloza het by Palo 

aangesluit, en saam het hulle die plase van die “Voortrekkers” beroof. (Hier vind ons 

‘n verdere anomalie, aangesien die Groot Trek eers in 1836 begin het, d.w.s. meer as 

20 jaar later.) Nongoloza sou later die vader van die 28 bende word. 

Kort hierna het ‘n tweede figuur, genaamd Skilikijan, by Palo en Nongoloza 

aangesluit. Hierdie Skilikijan was ook afkomstig uit die Pondostam. Sy naam was 
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vermoedelik Ngilikityane, met die naam ‘Skilikijan’ ‘n misvorming deur tonge wat 

onbevoeg is om die naam korrek uit te spreek. (Lewis, H.P. 2006: p 49)  

        Hierdie gebeure bring ons by die jaar 1824. ( Hierin is ‘n derde anomalie 

opgesluit, aangesien Mzuzephi Mathebula, alias Nongoloza, eers in 1867 gebore is. 

(Van Onselen, C. 1984: p 2)  Hierdie ontmoeting tussen Nongoloza en Skilikijan kan 

gesien word as die ontstaans-moment van die Nommerbendes. Skilikijan sou later 

die vader word van die “27” bende. 

 

4. ONTSTAAN TERUG TE VOER NA ‘N ENKELING: 

          Vergeleke met gevangenisbendes uit ander wêrelddele is die plaaslike bendes 

ook in hierdie opsig uniek: Nêrens anders bestaan SES verskillende bendes wat hul 

oorsprong na EEN indiwidu kan terugvoer nie! 

          Die ontstaan van al die Nommerbendes word vry algemeen deur die bendes 

teruggevoer na Nongoloza Mathebula en selfs Skilikijan. Uit die voorafgaande wil 

dit reeds deurskemer dat die ‘eer’ hiervoor eintlik Palo Mabaso toekom. Feit is dat 

die twee deur Palo geskool is vir die taak wat op hulle sou wag. Daarom het Palo 

hulle dan ook aan ‘n toets onderwerp om te sien of hulle sou slaag.  Hulle moes ‘n 

bees, wat deur soldate bewaak is, gaan steel en slag. Dan moes hulle die regterkantse 

horing, die galblaas en die regteroog vir hom bring. Om die opdrag uit te voer, moes 
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hulle eers die beeswagters en daarna die soldate dood voordat hulle die bees kon 

slag. 

Toe hulle die betrokke dele aan Palo oorhandig, het hy eers die been uit die 

horing verwyder. Daarna het hy sy ‘kapsabel’ geneem en hulle aldrie se polse gesny. 

Hy het die bloed in die horing laat loop, en eerste van die bloed gedrink. Daarna het 

hy die horing aan Nongoloza gegee. Die het net daaraan geproe en dit dadelik 

uitgespoeg. Skilikijan het egter die horing leeggedrink. 

Daarna het Palo van die gal in die horing gegooi. Hy het eers self daaraan geproe 

en dit uitgespoeg. Hy oorhandig dit toe aan Skilikijan wat dit ook dadelik uitspoeg. 

Nongoloza neem egter die horing en drink dit leeg. 

Hierin is baie simboliek vir die latere bendes opgesluit:  

DIE OOG: Palo het die twee tot ‘bloedbroers’ verenig. Die OOG is die simbool 

dat hulle vir altyd mekaar se ‘wagters’ sou wees. 

 DIE GAL: Dit simboliseer die witman wat gehaat en uitgeroei moet word. (In 

die bendetaal van vandag word nog altyd na die ‘bewaarder’ verwys as die “gal”.) 

5. RASSISME IN DIE BENDES: 

         Wanneer mens die ontstaan van die bendes sien in hul stryd teen die mag van 

die witman wat “die swart man tot slawerny wil verlaag”, dan is dit merkwaardig dat 
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etniese superioriteit geen rol in enigeen van die Nommerbendes speel nie. Lede word 

gewerf vanuit alle bevolkings-groepe. 

 6. DIE ORGANISASIE: 

         Hierin is die Suid-Afrikaanse gevangenisbendes uniek! 

    Die verskillende Nommerbendes is elkeen georganiseer volgens ‘n ingewikkelde 

sisteem. Hierdie organisasie sal later (in Hoofstukke Vier en Vyf) by die 

verskillende bendes ter sprake kom. Wat hier van belang is, is om daarvan kennis te 

neem dat die struktuur van elke bende, die afsonderlike range, die 

verantwoordelikhede van elke rang, die ‘uniform’ wat elke manskap dra, elke faset 

van die bendelewe terug te voer is na ‘n besondere gebeurtenis uit die geskiedenis. 

Dit is juis tydens die bespreking van hierdie belangrike eienskap dat een informant 

in ‘n gestruktureerde onderhoud opgemerk het: “Hierdie brokkies steek tè netjies 

inmekaar; geen mens se brein kon dit uitdink nie. Dit kan alleen deur die Duiwel 

geïnspireer wees.”  

As voorbeeld:  Nongoloza en Skilikijan het alles wat hulle geroof het, gesny 

(d.w.s. gedeel). Dis daar waar die  gebruik ontstaan het dat die twee bendes, nl. 28 

en 27, tot vandag nog ‘gebruik twee’ (tabak) en dagga deel. 

‘n Verdere voorbeeld: Die denkbeeldige vlag van die 26 bende is spierwit met ‘n 

dun rooi lyn en ‘n silwer kroon (muntstuk; die destydse vyf sjielings) daarop. 

‘Spierwit’ dui daarop dat die bende nie primêr streef na bloedvergieting nie.  Die 
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‘dun rooi lyn’ het sy ontstaan in die gevangenis waar die bende sy oorsprong het. By 

diè geleentheid het Skilikijan, wat die bende ‘gebore’ (m.a.w. gestig) het, ‘n mes in 

bloed gedruk en op die (spierwit) lap waarop hulle gedobbel het, ‘n  “dun rooi lyn” 

getrek om daarmee die nuwe bende die reg te gee om hulself te verdedig wanneer 

hulle bedreig sou word. Die ‘silwer kroon’ dui op die bende se primêre doelstelling: 

om hulself te verryk!  

7. RANGSTRUKTURE: 

Die rangstrukture van elke bende is uiters funksioneel ten opsigte van die bende 

se doelstellings en gebruike. So beskik die 28 bende byvoorbeeld oor ‘n “dubbele” 

rangstruktuur, bestaande uit die sogenaamde ‘Rooilyn’ of vegters, en die ‘Witlyn’, 

wat geensins betrokke mag raak by gevegte nie. Hul funksie is om as “tronkwyfies” 

(tronkprostitute) vir die Rooilyn beskikbaar te wees. Hierteenoor staan die 27 bende 

wat geensins sodomie tussen lede toelaat nie. Die gesagstruktuur bestaan slegs uit ‘n 

“Rooi” lyn. (Vergelyk hierbo vir Skilikijan wat àl die bloed uit die horing gedrink 

het!) Dan is daar die 25 bende (Big Five) wat verklaar dat sodomie ook ten sterkste 

deur hul bende verbied word, maar tog in die geheim daaraan deelneem. 

     Hierdie rangstrukture word later breedvoerig bespreek. 

8. METODES VAN GEHEIMHOUDING: 

       Op die vlak van geheimhouding is die Suid-Afrikaanse gevangenis- 

     bendes die wêreldleiers. Vanselfsprekend het elke bende sy eie  
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besonderse  metodes om geheimhouding te verseker. Tog is daar duidelik-

onderskeibare parallelle lyne tussen die bendes te trek: 

 

• DIE UNIFORM: 

Elke manskap ontvang by aansluiting ‘n sekere uniform. Hier is dit belangrik 

om daarop te let dat die ‘uniform’ ‘n denkbeeldige een is. Dit is begryplik dat dit 

noodsaaklik is om die ware identiteit van bendelede geheim te hou vir die 

owerhede sowel as vir opponerende bendes. Elke rang het sy eie unieke uniform. 

Die eerste eis wat aan  die lid gestel word, is dat hy hierdie uniform tot in die 

fynste besonderhede moet memoriseer. Wanneer hy bevorder word tot ‘n 

volgende rang, word daar sekere veranderings aan die “basiese” uniform 

aangebring. Hierdie informasie ontvang die lid eers met sy bevordering. Dit sluit 

dus die moontlikheid uit dat die lid hom kan voordoen as “iets wat hy nie is nie”. 

Hierdie gevaar is veral ‘n wesenlike een waar gevangenes oorgeplaas word na 

ander gevangenisse waar hulle onbekend is. Dit is dan so eenvoudig as om die lid 

te ondervra na die detail van sy uniform.  

As ons in gedagte hou dat die struktuur van alleen die 28 bende reeds uit 28 

range bestaan, is dit duidelik dat dit onprakties is om die besonderhede van alle 

range se uniforms in hierdie studie weer te gee. Ter illustrasie kan die uniform 

van “Germiston” (van 28 bende) kortliks weergegee word: 
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“Bloedrooi suede stewels met agt gespes - vier silwer en vier goud. 

Gabardene sokkies; ‘n Gabardene langbroek, ‘n Gabardene belt met ‘n goue 

‘buckle’ met twee kapsabels daarop: een se punt wys òp en die ander punt wys àf, 

gestamp met die syfers 2 en 8.  

‘n Gabardene hemp met vier knope, twee van goud regs en twee van silwer 

links. Al die knope is vas. 

‘n Gabardene das en ‘n gabardene baadjie met vier knope- twee van goud regs 

en twee van silwer links, almal vas.  

Op sy baadjie is twee ‘badges’ met ‘n halfskynsel (weerkaatsing) van die os se 

horings, een van silwer en een van goud, met sy stalaza (titel) daarop geskrywe: 

MABAGASHBANDA (d.w.s. Germiston). 

‘n Spierwit band van sy linkerskouer tot in sy regtersy met twee silwer 

‘jimcrows’ ( ‘crowbars’ of breekysters) daarop, en ‘n bloedrooi band van sy 

regterskouer tot in sy linkersy met twee goue ‘jimcrows’ daarop. 

Hy dra ‘n gabardene helmet met ‘n goue ‘badge’ daarop. Op die ‘badge’ is 

twee goue kapsabels, een se punt wys òp en die ander een àf, gestamp met 2 en 8.  

Op sy skouers is vier ‘maghoenjas’ (rangtekens): twee van goud regs en twee 

van silwer links. ’n Spierwit handskoen is aan sy linkerhand en ‘n bloedrooie aan 

sy regterhand. 
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Aan sy linkersy hang ‘n bloedrooi bajonet met ‘n goue handvatsel en sy vlag 

is in sy regterhand. (Hierdie vlag verwys na die bende se groetteken. Sien later in 

Hoofstuk Vier.) 

 

Al bogenoemde skynbaar sinnelose detail het spesifieke simboliese betekenis 

wat die draer van die rang deeglik moet ken. Ter illustrasie: 

 Die Vier Crowbars: 

 Die eerste silwer crowbar verwys na Afdeling Twee. (Sien later by die 

bespreking van die Rangstruktuur.) 

          Die tweede silwer crowbar verwys na Inspekteur, homself en Afdeling Een 

in die Witlyn. 

Die eerste goue crowbar verwys na Afdeling Drie. 

Die tweede goue crowbar verwys na Afdeling Een in die Rooilyn 

 Sy Vier Maghoenjas (Rangtekens): 

Dit simboliseer vier poste of range: 

Die silwer sterre links: 

 Die buitenste ster verwys na die Landdros (sy eweknie in die 

Witlyn. 
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 Die ander ster is die Stamp (of: Ngobe) Dis Landdros se 

onmiddellike senior. 

Die goue sterre regs: 

 Die buitenste ster verwys na homself. 

 Die ander ster verwys na die Draad (sy onmiddellike senior). 

• Sy Handskoene: 

 Die wit handskoen verwys na Afdeling Twee (Witlyn).   

 Die rooi handskoen verwys na Afdeling Drie. Hierdie handskoen 

is SWART aan die binnekant. Dis Germiston se werk om die lid wat 

gestraf word, in die ‘skoemba’ (vergadering) in te bring. Dit word 

gedoen met die rooi handskoen. Wanneer hy egter die handskoen 

omdop en die lid met die SWART handskoen inbring, beteken dit die 

doodstraf! 

• TATTOEëRINGS:  

Soos by die oorsese bendes het die Suid-Afrikaanse bendes ook sekere 

tattoeërings waaraan hul onderskei word. Diè sal later onder die 

uitkenningstekens van die verskillende bendes meer breedvoerig bespreek word. 

Die Suid-Afrikaanse bendes onderskei hulself hierin van die oorsese bendes dat 

elke bende verskillende  tattoeërings  gebruik. So weerspieël  sommige 
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tattoeërings die strewe van die bende. By die sogenaamde “Airforce” bendes, tw. 

24 en 23, is die hoofstrewe van die bende om te ontsnap. Hiervoor word 

byvoorbeeld tattoeërings van ‘n helikopter of ‘n vlinder gebruik. Omrede dit 

gevaarlik is om die tattoeëring openlik te dra, word dit op onopsigtelike plekke 

op die liggaam aangebring, bv. aan die voet onderkant die enkelgewrig of selfs 

ònder die voet.  

 

• DIE ‘NCHAILO’ (LEER) VAN ELKE RANG: 

  Vir elke rang is daar ‘n “Huistoe kom”-verhaal wat hy van buite moet ken. 

Dit is die tweede belangrike eis wat aan die lid gestel word! Dit is ‘n vertelling 

van hoe hy (denkbeeldig) tot lidmaatskap van die bende gekom het. Die 

vertelling word ingeklee in ‘n ryke beeldspraak wat geen mens ooit self sal kan 

uitdink nie.  

  ‘n Voorbeeld hiervan word gegee in die “Huis toe”-kom van die soldaat op 

bls. 177 vv.. 

• DIE ROL VAN ELKE RANG: 

In die breë funksionering van die bende speel elke rang ‘n ‘spesialiteitsrol’. 

Hierdie rolverdeling word natuurlik hoogs geheim gehou – selfs vir die meer 

junior lid van die bende. Deur hierdie geheimhouding word selfs die owerhede 

mislei. So word die Generaal  gewoonlik beskou as die sleutelfiguur in die bende. 
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Feit is dat die swaartekrag van die bende hoegenaamd nie eers in die Rooilyn 

opgesluit is nie, maar wel in die Witlyn. Daarom word die Witlyn in 

gevegssituasies ten alle koste beskerm. Indien dit sou gebeur dat die ganse 

Rooilyn tydens ‘n bende-oorlog uitgewis word, kan die bende weer opgebou 

word deurdat die volle kennis in die Witlyn opgesluit is. Indien die Witlyn egter 

uitgewis sou word, is die bende geheel-en- al onherstelbaar. Daarom setel die 

hoogste gesag in die bende in GUV (Governor), ‘n rang in die Witlyn. 

Die enigste lid van die bende wat die reg het om wapens te slyp is Kaptein 

Een. Dit doen hy ‘agter die oonde van Generaal’, d.w.s. onder toesig van 

Generaal. Ook in hierdie ‘oonde’ is ‘n simboliek opgesluit. In die oonde word 

alles verbrand wat geen waarde het nie – ook menselewens! 

 

• DIE ‘UMVUGHU’ (BELYDENIS) VAN ELKE RANG. 

Hierdie ‘umvughu’ is tipies van die 28 bende en is die derde eis wat aan die 

lid gestel word. Dit is veel eerder ‘n erkenning en aanvaarding van die lid se 

primêre verantwoordelikheid teenoor sy bende. Daarom bestaan daar sodanige 

‘umvughu’ vir elke rang, van die laagste tot die hoogste. Inhoudelik word die 

bewoording gekoppel aan die uniform van die lid, maar vry vertaald kom dit op 

die volgende neer:  
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“Ek sien geen indringer in die kamp nie, maar as dit wel gebeur, sal ek 

daadwerklik optree deur met die magte tot my beskikking die indringer te 

vernietig. Om daardie rede lig ek my hand in die groetteken van die bende.” 

Hierteenoor het die verskillende range van 26 bende ‘n “dubbele” 

umvughu. Die eerste (algemene) umvughu stem grootliks ooreen met die van 28. 

Dan is daar die sogenaamde “Umvughu binne die kamp”. Hierdeur bevestig die 

lid wat sy optrede sal wees indien hy ‘n indringer BINNE die kamp sou teëkom. 

In alle gevalle is dit sy plig om dit dadelik aan te meld by sy onmiddellike senior. 

 

9. WETTE EN  RITUELE: 

         9.1. WETTE: 

Sommige beweer dat Nongoloza, die ‘vader’ van die bende-verskynsel, in sy 

jong dae wel kontak gehad het met die Bybel. Volgens die bende se 

‘Geboortegeskiedenis’  kon Nongoloza egter self nie lees of skryf nie. Hiervoor 

het hy gesteun op ene Ntsutsis, wat deur sendelinge grootgemaak is.  Die invloed 

van die Bybel was egter dikwels in gebeurtenisse te vind. So het hy sy bende, wat 

oorspronklik bekendgestaan het as die “Regiment van die Heuwels” herdoop tot 

die “Nineviete”, na luid van die geskiedenis van die stad Ninevè wat, volgens die 

Ou Testamentiese boek Nahum, in opstand gekom het teen God. Hy het gesê dat 
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sy manne in opstand gekom het teen die Regering se wette. (Lewis, H.P. 2006: p 

45-46) 

Wanneer die wette van die bendes noukeurig bestudeer word, val dit op dat 

hier ook ‘n duidelike Bybelse invloed waarneembaar is. Dit word die beste 

weerspieël deur die wette van die 26 bende wat, soos die twee tafels van die Tien 

Gebooie, onderskei tussen die wette rakende die ‘oppergesag’ (in hierdie geval 

die bende as organisasie) en die lede onderling.  

 

• VERHOUDING TEN OPSIGTE VAN DIE BENDE:   

 Jy sal pos vang ( m.a.w. jy word geplaas) tussen Eenstreep en 

Tweestreep (twee range) om onderrig te word ten opsigte van die 

verkryging van geld, dagga, ens.  Jy sal deur Tweestreep gedril 

word om gereed te wees ingeval enige gevaar die bende bedreig. 

 Jy sal werk vir kroon (geld). 

 Jy sal werk vir kantien (dagga). 

   Jy sal werk vir Nommer Twee (tabak), spiliwan (papier om ‘n 

sigaret mee te rol) en sign (vuurhoutjies).  

 Jy sal jou oë oophou vir gevare wat die kamp mag bedreig. 
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 Jy sal altyd met die Frans (‘n gevangene wat aan geen bende 

behoort nie) met ‘n spierwit gedagte werk (d.w.s. sonder 

bymotiewe). Jy sal sorg dat hy geen gebrek ly nie, want hy is die 

toekomstige lid van die bende. 

•   VERHOUDING TEENOOR DIE MEDE-LID: 

 Jy mag nie doen wat jy wil nie. 

 Jy mag nie agter jou broer se boots ‘sabela’ nie. (M.a.w. jy 

mag nie agter sy rug praat nie.) 

 Jy mag nooit saam met ‘n ander kamp (bende) uit dieselfde ‘dish’ 

eet nie. 

 Jy mag nooit saam met ‘n ander kamp onder een beesvel 

(kombers) slaap nie. 

 Jy mag nie jou broer se naam by die Mapoesa (owerheid) opstaan 

nie (d.w.s. hom verklik nie). 

 Jy moet saam met jou broer ‘fadalla’ (sterf) onder die spierwit 

vlag met die Nommer 26 daarop gestamp (d.w.s. jy moet bereid 

wees om vir die bende te sterf).  

 

9.2. RITUELE: 
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Rituele speel ‘n belangrike rol in die funksionering van die bende. 

Die hoogste vergadering by die 26 bende is die sogenaamde “Twaalf Punte”. 

Hierdie vergadering bestaan uit die bekleërs van die twaalf hoogste range. In 

hierdie vergadering vind al die rituele plaas.    

 

• DIE SKOEMBA: 

By die 28 bende vind rituele soos die inisiasie van nuwe lede, bevorderings, 

ens. plaas in die Skoemba (vergadering). Alreeds die voorbereidings vir sodanige 

skoemba geskied volgens ‘n spesifieke ritueel: 

In die taal van die bende word dit as volg gestel: 

Gwala die Nyanghi sal sy goue en silwer pype gooi op die as op die 

gesnyde grond. 

Gwala die Glas sal sy glase gooi bloedrooi grasgroen op die as op die 

gesnyde grond waarop die skoemba sal sak om te sjikezela of die grond 

salute het. 

Gwala die Draad sal sy silwer en goue draad gooi op die as om die 

gesnyde grond te skoffel. 

Dis daai nchailo wat die Generaal die krag gee om die skoemba oop te 

trap met ‘n One-Time Shotgun.  

Vryelik vertaal beteken bostaande die volgende:    
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Die Nyanghi sal ‘n vergaderplek identifiseer en sekermaak dat daar geen 

vreemdes, veral lede van Big Five, teenwoordig is nie.   

Dan sal die Glas sal vasstel of die algemene atmosfeer in die tronk rustig 

is. Onrus kan gevaar inhou vir die skoemba.  

Dan sal Draad die grond skoffel, m.a.w. hy sal almal wat nie daar hoort 

nie, verwyder. In geval van teenstand sal hy selfs nie huiwer om sy soldate 

in te stuur om die terrein skoon te maak nie. 

 Hierdie wete dat alles veilig is stel  vir Generaal in staat om die skoemba 

te open.    

 

Wanneer die lid die vergadering binnekom, sien hy “ses manskappe wat kop 

aan kop sit. Twee kom later by.” Hierdie ses manskappe bestaan uit Generaal, 

Mafailand, Gwenza (Skrywer), Gorba (Stamp), Draad en Germiston.Die ‘twee 

wat later bykom” is Glas en Nyanghi. Hulle  sit gehurk op die een knie en met 

hul koppe onderstebo en hul druk met hul duime op die grond voor hulle. Sò sit 

hulle terwyl hulle praat. Hieronder volg ‘n kort beskrywing van die verloop van 

sò ‘n vergadering. 

 

• TOETREDE tot die bende, of  BEVORDERING IN DIE ROOILYN 

VAN 28: 
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Wanneer ‘n lid van die Rooilyn by 28 tot die bende toetree of bevorder word, 

word hy volgens ‘n ritueel in die vergadering gebring en ondersoek vir die 

moontlikheid van “vuil brandmerke”, d.w.s. tattoeërings van ander bendes wat 

moontlik kan dui op ‘n poging om die bende te infiltreer. Dan word sy ou 

‘uniform’ en rangtekens (in die geval van bevordering) van hom weggeneem en 

die nuwe een aan hom uitgereik. Die toepaslike wette word aan hom voorgehou 

en die getuies bevestig dat hierdie seremonie volgens die gebruike van die 

bende verloop het. Dit beteken egter nie dat hy nou die volwaardige draer van 

die rang geword het nie. Nou word van hom verwag om eers sy ‘maghoenjas 

vas te brand’. Dit beteken dat hy eers ‘n wapen moet neem en iemand se bloed 

vergiet. 

 

• BEVORDERING IN DIE WITLYN VAN 28: 

In die geval van toetrede of bevordering in die Witlyn van 28 word basies 

dieselfde ritueel gevolg, met die uitsondering dat die kandidaat nie bloed mag 

vergiet nie. In plaas daarvan moet hy deur ‘n spesifieke offisier vanuit die 

Rooilyn (genoem sy ‘babawaan (ubaba)’) gesodomiseer word. 

 

• VOORBEREIDING OP VRYLATING:  
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    Lidmaatskap van die bendes is lewenslank. Dit lei tot ‘n interessante krisis: 

Geen lid van die Witlyn mag betrokke raak by gevegte en bloedvergieting nie. 

Wanneer die bekleër van een van die laer range dus vrygelaat word uit die 

gevangenis, beteken dit dat dieselfde reël ook daarbuite geld. Om hom egter in 

staat te stel om homself te verdedig wanneer nodig, word hy onderwerp aan ‘n 

bykans eenderse ritueel as hierbo. Deur hierdie seremonie word hy bevorder tot 

die rang van Lig Een (sien later), wat wel in sy ‘uniform’ ‘n ‘dun rooi lyn’ het. 

Dit stel hom in staat om homself te verdedig waar nodig. 

 

• DIE ‘GRAVEYARD’: 

 Die bestaan van hierdie ritueel is vir meeste van selfs die offisiere van 28 

onbekend. (Let wel dat hierdie ‘n simboliese begrafnis is, aangesien enige 

gevangene wat te sterwe kom, die verantwoordelikheid van die Staat is!) 

Wanneer dit gebeur dat ‘n Probation, Silwers 2, Silwers 1, Lig 2 of Lig 1 (lede 

van die Witlyn) te sterwe kom, dan rou die bende vir sewe ‘jaar’ (d.w.s. dae). 

Op die agtste ‘jaar’ (dag) moet die ‘kamp’ (bende) die lid begrawe. 

Die prosessie word gelei deur Draad (‘n offisier) gevolg deur Guv, Judge, 

Glas (Inspekteur), Generaal en Nyanghi (Dokter). 
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Hierna volg die ander offisiere van Een Afdeling. Dan volg die lede van 

Afdeling Twee, wat die ‘kis’ dra, want dis hul makker. Hierna volg die soldate 

van Afdeling Drie, wat die lyn toemaak. 

Mafailand (Kolonel) lees die wette van die laaste tot die eerste voor (d.w.s. 

in omgekeerde orde) : 

• Hier is èèn hek in en geen hek uit nie. Die dag as jy die bende wil verlaat, 

sal jy dit op jou rug verlaat. 

• Jy het gesak waar die Twee Afdeling gesak het. 

• Jy het gesterf waar die Twee Afdeling sterf. 

• Jy het nooit jou broer se bloed gedrink nie (skade berokken nie). 

• Jy het nooit agter jou broer se boots ge-meza nie (d.w.s agter sy rug 

gepraat nie) 

• Jy het nooit jou vinger in jou broer se gesig ge-point nie. 

• Jy het nooit die kamp skade berokken deur die vuil werk van die gal te 

doen nie. 

• Jy het al die jare geloop soos ‘n ware lid en nooit soos ‘n Frans nie. 

• Jy het die werke en wette van die bende onderhou. 

Hierna word die oorledene se naam uit die rekord van die bende verwyder. 

Wanneer die prosessie verdaag, weerspieël die rekords dat daar een manskap 

minder is. Dit beteken dat daar dadelik ‘n nuwe lid gewerf moet word.  
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10. DISSIPLINE EN STRAFMAATREëLS: 

     Teenoor die oorsese bendes beskik elkeen van die ses Suid-Afrikaanse 

bendes oor ‘n uitgebreide stelsel van straf. Een gemeenskaplike eienskap hiervan 

is dat die strawwe wat uitgedeel word, absoluut meedoënloos is.  

 Die geldende beginsel ten opsigte van straf in die kamp van 28 is dat 

elkeen van die twee lyne, d.w.s. die Rooi en die Wit lyn op hul eie manier straf. 

 

10.1. DIE ROOILYN: 

                Dissipline word toegepas volgens die diskresie van die lede van Afdeling 

Een. Daar is basies DRIE verskillende strawwe: 

• CARRY-ON BOOTS: 

Al die soldate vorm ‘n lang ry en staan wydsbeen met hul stewels in hul hande. 

Die oortreder moet tussen hulle bene deurkruip terwyl hy met die stewels 

geslaan word. Hier geld slegs een reël:  

Hy mag nie in die gesig geslaan word nie! 

• LATJIES: 

Dit kan op een van drie maniere toegedien word: Drie of agt of agt-en-twintig 

houe, afhangend van die erns van die saak: 
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 Die skuldige word aangetree met sy hande langs sy sye. 

 Hy word deeglik gevisenteer om te verseker dat hy geen wapens dra 

nie. 

 ‘n Persoon (gewoonlik een van sy vriende) word aangewys om hom te 

tugtig. 

 Wanneer die skuldige die opdrag kry: “Chest out!” moet hy sy bors 

uitstoot. 

 Die tug geskied met ‘n borsel of ‘n ‘helikopter’. Laasgenoemde bestaan 

uit ‘n kous met ‘n koekie seep, ‘n slot of ‘n klip daarin. 

 Die slaner kry sy opdrag van òf Kaptein Twee òf Kaptein Een: “Up!” 

Dan lig hy sy hand met die slaanding hoog op. 

 Op die bevel “Down!” slaan hy so hard as hy kan op die bors van die 

skuldige. 

 Op hierdie wyse word die bevele herhaal vir die volle aantal houe 

waartoe hy veroordeel is. 

 Indien die slaner nie hard genoeg slaan nie, word ‘n ander slaner 

aangestel, en na afloop van die tugtiging, word die eerste slaner self 

geslaan.  

• “VAT EN GAAN!” 
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  Die soldaat kry die opdrag om te gaan ‘messteek’. Gewoonlik kry hy ‘n 

staalbeker of mes en word vergesel deur twee “getuies” (gewoonlik Kaptein 

Een en Inspekteur), elkeen gewapen met ‘n mes asook ‘n stuk lap. Die teiken 

word deur Afdeling Een voorgeskryf. Hy mag nie in die “bos” bloed trek nie, 

d.w.s. hy mag nie ‘n Frans steek nie. Die teiken moet uit een van die 

opponerende kampe soos Airforce 3 (die 23 bende), Big Five (die 25 bende), 

ens. wees. Wanneer hy die teiken geslaan of gesteek het, sal die getuie met die 

lap naderkom en onder die voorwendsel van simpatie, probeer om die bloeding 

te stelp. Hierdie besmeerde lap word dan na die bende teruggeneem as 

bewysstuk dat hy sy taak uitgevoer het. Die getuies sal ook dadelik sorg dat die 

wapen ‘verdwyn’. Indien hy sou weier om sy taak uit te voer, word hyself deur 

die “getuies” gesteek. 

     Wanneer lede hulle skuldig maak aan geweld vir eie gewin sonder dat dit die 

sanksie van die bende geniet, stel hulle die hele bende in die verleentheid. Dan 

is die straf meedoënloos: Een van twee metodes word gevolg: 

 In die dae van die galg sou die oortreder herhaaldelik verplig word tot 

geweld, totdat die “boere hom kry”, d.w.s. tot hy die doodstraf kry. 

 Die oortreder word tot ‘n “skietbaan” verklaar. Die bende sal self nooit 

een van sy lede vermoor nie. Deur die lid tot skietbaan te verklaar, word 

hy by herhaling aangewys as die teiken wanneer ‘n ander lid moet “vat 
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en gaan”. Sodoende is hy herhaaldelik blootgestel aan ernstige 

aanranding totdat dit tot sy dood lei. 

 

10.2. DIE WITLYN: 

       Die volgende strafprosedures geld vir die onderste vier range in die Witlyn. 

• “LATTE”: 

          Hierdie straf is gereserveer vir eerste oortreders. Dit word uitgedeel 

volgens “die eerste maghoenja in die lyn van Silwer”.  Dit werk as volg: 

‘n ‘Lat’ beteken ‘n klap met die oop hand deur die gesig. Die laagste rang 

in Afdeling Twee is Probation. Hierteenoor is Landdros die laagste rang 

in die Witlyn van Afdeling Een. Landdros dra VIER maghoenjas 

(rangtekens): Twee van silwer op die linkerskouer en TWEE van goud op 

die regterskouer. Wanneer Probation gestraf word “volgens die 

maghoenjas van Landdros”, beteken dit dat hy twee klappe op die 

linkerwang (silwer) gegee word, gevolg deur twee klappe op die 

regterwang (goud). 

Die proses van regstelling werk as volg: Landdros dra ‘n “cane” (soos die 

rottang van ‘n Weermag-offisier). Wanneer die skuldige se lip stukkend 

geslaan word, word gesê dat “sy  bloed op die goue handvatsel van die 

cane geval het”. Dan is sy oortreding vergewe. 
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   Op dieselfde wyse word die strawwe van die ander lede in Afdeling 

Twee bepaal. Silwers Twee is tweede in die rang van Afdeling Twee. 

Teenoor hom staan Stamp as tweede rang in Afdeling Een. Hy dra SES 

maghoenjas: DRIE silwer en DRIE van goud. “Straf volgens die 

maghoenjas van Stamp” beteken DRIE klappe op elk van die wange.    

• “SGOEP” 

                 Wanneer die oortreder geen eerste oortreder is nie, en die oortreding 

word as ernstig beskou, word hierdie straf toegedien.  

      ‘n Paar twee-liter koeldrankbottels word met water gevul. Die 

oortreder word verplig om twee tot vier sulke bottels uit te drink. Die 

manne wat sy straf moet uitdeel, gebruik “joembani’s” (helikopters) 

gemaak van seepkluite in kouse en slaan hom herhaaldelik op die vol 

maag. Die houe word ook “volgens maghoenjas” toegedien. Die 

hidrostatiese skok veroorsaak deur die houe op die oorvol buik is sodanig 

dat dit ernstige inwendige beserings veroorsaak.   

• SEEP-‘JOEMBANI’S” (HELIKOPTERS): 

      Hierdie straf geskied nie volgens “maghoenjas nie, maar volgens die 

diskresie van die persoon wat die straf uitdeel. Eerstens word daar na die 

‘rekord’ van die persoon gekyk. Is hy iemand wat nie wil luister nie? En 

dit ten spyte van vorige strawwe?  Dan word hy in ‘n sel geneem waar 
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Landdros self teenwoordig is. Die straf word deur Goliat Een uitgedeel. 

Die persone wat die straf fisies moet toedien, het elkeen ‘n seepkluit in ‘n 

kous. 

     Goliat Een gee die bevel: “UP!” Dan begin die manne so hard slaan as 

hul kan. Wanneer Goliat Een die bevel gee: “Hold!”, staak die slaners 

dadelik. 

     Nou kom Landdros na vore. Hy bekyk die oortreder om vas te stel of 

hy nog straf kan verduur. Dan beveel hy hom: “Jy moet salute!” Indien 

die persoon nie dadelik sy duime opsteek nie, gee Goliat Een weer die 

bevel: “UP!” Die slaners begin weer. So word die proses herhaal totdat 

Landdros eindelik ‘n ‘Salute’ kry (die teken van onderdanigheid aan die 

bende). Dan sal Landdros sy ander taak verrig, nl. om die persoon se 

beserings te behandel. 

 

• DIE ROLBAAN: 

Hierdie straf word slegs in uiterste gevalle toegepas, en kan selfs tot die 

dood lei. Hier is verskillende moontlikhede: 

 Die oortreder kan in die leeukuil gegooi word. Dit beteken dat die 

oortreder aan die soldate oorgelewer word om soveel 

gesodomiseer en verkrag te word as wat hulle wil. Wanneer die 
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straf beëindig word, is die oortreder gewoonlik reeds deur Vigs 

besmet. 

 Hy kan by die “boilers” (die Generaal se ‘oonde’) gegooi word. 

Dis waar die “waardelose dinge verbrand word”. Hy word dus aan 

die genade van die Generaal oorgegee. 

 Hy kan tot ‘skietbaan’ verklaar word. 

 

11. SAMEVATTING EN KONKLUSIES: 

Ten spyte daarvan dat in ‘n studie soos hierdie daar nie voldoende ruimte 

bestaan om aan alle aspekte van die bende-verskynsel aandag te gee nie, is die 

genoemde feite oorvloedige grond vir die vorming van sekere konklusies: 

 

• AGTERGROND VAN DIE NOMMERBENDES: 

      Soos vroeër gemeld, is dit slegs die 28 en 26 bendes wat nie hul 

oorsprong binne die gevangenis-opset gehad het nie. Dit beteken dat dit die 

enigste twee gevangenisbendes is wat gebaseer is op die Importasie-model.  

    Al die ander bendes het hul oorsprong binne die gevangenismure. Hul 

het ontstaan uit sekere behoeftes, soos later by die bespreking van die 

indiwiduele bendes sal blyk, en het dus ontstaan volgens die Deprivasie-

model.  
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• DIE SUID-AFRIKAANSE NOMMERBENDES HET HUL 

ONTSTAAN REEDS LANK VOOR ENIGE OORSESE BENDE.  

Al het ons aangetoon dat die ‘belangrike’ datums soos deur die onderskeie 

bendes aangegee, histories aanvegbaar is, is dit tog ‘n feit dat Nongoloza 

(alias Jan Note) reeds op 14 November 1899 deur die Johannesburgse 

Spesiale Hof  gevonnis is tot vyf jaar ‘hardepad’ met vyf-en-twintig houe. 

(The Special Court: 1899). Dit beteken dat, al is ‘n betroubare ontstaansdatum 

vir sy bende nie beskikbaar nie, die bende teen hierdie tyd reeds lank genoeg 

bestaan het om sy spore in die land se misdaad-geskiedenis  te laat.  

 

• DIE RASSE-ELEMENT IN DIE BENDES: 

          Dit is opvallend dat in Suid-Afrika, die land met sy geskiedenis van 

rassisme, hierdie element juis nêrens in enige bende-struktuur ‘n rol speel nie. 

Die verskynsel van etniese superioriteit is totaal vreemd aan die Suid-

Afrikaanse bende-opset. 

     Elkeen van die gevangenisbendes beskik oor ‘n lidmaatskapstruktuur 

wat letterlik alle bevolkingsgroepe insluit, en wat in harmonie saamstreef na 

die gemeenskaplike doelstellings van hul organisasies. Tog val dit op dat daar 

wel soiets as onderlinge wantroue bestaan. So sal die swart faksie van bv. 



 150

Nommer 28 nooit inligting omtrent ‘n beplande wraak op bv. die 26 bende 

laat uitlek teenoor die kleurling-lede van die bende nie, en omgekeerd.  

 

• AGTERGROND VAN DIE ORGANISASIE: 

     In die Suid-Afrikaanse bende-opset is daar veral EEN eienskap wat 

wêreldwyd geen gelyke het. Hierdie eienskap word veral waargeneem by die 28 

bende, en tot ‘n geringer mate by die 26 bende. Elke faset van die bende se 

bestaan, of dit te doen het met die kenmerke van die verskillende ‘uniforms’ of 

rituele en gebruike of wat ookal, kan teruggevoer word na ‘n spesifieke 

gebeurtenis in die geskiedenis. Dit is juis hier waar pogings om die bende-

verskynsel te bestudeer en te ontleed, meestal tekortskiet.  

    Sonder om onverantwoordelike parallelle te trek, herinner hierdie 

verskynsel sterk aan die Reformatoriese beginsel van Skrif-uitleg, bekend as 

Sacra Scriptura sui ipsius interpres. Die strekking van hierdie beginsel is dat 

die Bybel Sy eie “unieke interpreteerder” is. Enige deel van die Skrif wat op 

sigself nie duidelik is nie, word wel op ‘n ander plek in die Skrif verklaar. 

    As voorbeeld: Die ontstaan van die verskillende range was nie deur 

willekeur nie, maar is terug te voer na spesifieke gebeurtenisse in die 

geskiedenis. Hierdie gebeure kom na vore in die oorlewerings aangaande die 

“Langpad” (geskiedenis) van die Nommer.  



 151

 Dieselfde geld vir oënskynlike onbenullighede. Die denkbeeldige 

“Makulu”-boek (die Groot Boek) waarin al die besonderhede rakende die bende 

en sy lede ‘opgeteken’ word, het sy oorsprong by die Bybel gehad, ens. Geen 

enkele bron vermeld enigiets soortgelyks aangaande enige oorsese bendes nie.  

• “BLOED IN – BLOED UIT” 

      Die basiese beginsels van “Bloed in- Bloed uit” soos dit by oorsese bendes 

voorkom, geld vir alle Suid Afrikaanse bendes. Soos reeds gemeld in  5.1.5. 

ORGANISASIE hierbo, vereis elke bevordering, veral by 28 en 27 dat dit deur 

bloedvergieting bekragtig moet word. Die gevolg is dat hierdie soort van 

‘berekende bloedvergieting’ maklik deur owerhede verkeerdelik geïnterpreteer 

kan word as ‘bende-oorlog’.  

•  ONDERLINGE VERWANTSKAP TUSSEN BENDES: 

     Die Nommerbendes word meermale verkeerdelik gesien as afsonderlike 

groepe wat mekaar vyandiggesind is. Dit is slegs ‘n halwe waarheid. Die ses 

bendes vertoon die volgende onderlinge verbondenheid: 

Die 26 bende het ontstaan uit die 27 bende. 

Die 28 bende is die ‘vader’ van die 24 bende (Airforce 4). 

Die 25 bende kan ook sy oorsprong terugvoer na die 28 bende. 
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Die 23 bende het ontstaan uit die 25 bende (Big Five). In die behandeling 

van die onderskeie bendes in Hoofstukke Vier en Vyf  sal meer hieroor aan 

die lig kom. 

*     *     *     * 
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HOOFSTUK VIER: 

 DIE NOMMERBENDES VOLGENS DIE IMPORTASIE-MODEL: 

       

        ORIëNTASIE: 

“Jy beny my blink skoene, maar jy weet nie van die liddorings daarbinne nie”. 
                                                                                          (C.J.Langenhoven) 

     Die man op straat is geneig om afkeurend na ons gevangenisse te verwys as die 

“Staat se vyfster-hotel”. Dis per slot van rekening die plek waarheen kriminele 

elemente gestuur word om soos konings te leef! Hy het nie nodig om vir sy 

lewensonderhoud te werk nie! Alles is gratis: kos, klere, slaapplek en slaapgoed, ens. 

     Maar ken hy die liddorings daarbinne? Weet hy wat dit beteken om ‘snags met 

een oog oop’ te slaap? Weet hy wat dit beteken as jy waarskynlik nooit weer jou kind 

sal sien nie? Of as jy drie maande na die tyd hoor van jou vader se dood? Of om 

gekonfronteer te word met die keuse om òf aan te sluit by die bende, òf om deur ‘n 

Vigslyer verkrag te word? Wat van die vooruitsig om òf agter-in ‘n polisie-vangwa òf 

in die aanhoudingselle verkrag te word? Is dit die behandeling wat gaste in vyfster-

hotelle te beurt val? 

     Die hoofstukke wat volg in hierdie studie werp lig op daardie ‘donker kolle’ agter 

die swaar ysterdeure. Bendegeheime, en veral die liddorings, kom onder die loep. Ook 

die ‘geheime’ taal van die gevangene word hierin ontsluier.      
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1. DIE 28-BENDE (SHONALANGA): 

 

1.1. Ontstaan: 

        Die ontstaansdatum van die  28 bende, en die vraagtekens daaromtrent, is 

reeds onder §3, OORSPRONG VAN DIE BENDES op blss. 119 vv. bespreek.    

      Soos ook in die vorige hoofstuk aangetoon, is die groot stigter agter die 

bendeverskynsel in Suid-Afrika ene Palo Mabaso. Sy volgeling, Nongoloza 

Mathebula, word egter as die  vader van die 28 bende erken. Oor die agtergrond 

en geskiedenis van Nongoloza bestaan daar verskillende oorlewerings. 

Opsommenderwys gee ons die mees algemene vertolkings weer. (Verwys ook 

terug na § 3, OORSPRONG VAN DIE BENDES, p 120, waar die drie lyne van 

oorlewering bespreek is). 

 

• EERSTE VERTOLKING: 

    (Let op na die gebruik van die getal AGT. Vir die bende het dit meer’n 

simboliese as ‘n matematiese waarde!) 

     In die huis waarin Nongoloza grootgeword het, het armoede geheers. 

Niemand het gewerk nie. Gevolglik was daar gedurig ‘n gebrek aan voedsel en 

die noodsaaklike. Dit het vir Nongoloza te swaar geword. Gevolglik het hy op 

agt- jarige  ouderdom van die huis weggeloop om werk te gaan soek. 



 156

     Langs die pad het hy vir Skilikijan ontmoet. (Hierdie Skilikijan sou later 

die vader van die 27 bende word.) Hulle het saam verder geloop om werk te 

soek. Hulle vind ‘n slaapplek in ‘n grot langs die pad. Terwyl hulle op pad is na 

die grot, sien hulle twee  manne wat op die berg sit en gesels. Hulle kon egter 

nie hoor wat gesels word nie, “want die wind het hulle woorde weggewaai.” 

(Hierin is ‘n belangrike beginsel vir die latere bende opgesluit: Moet nooit oor 

bende-aangeleenthede in die openbaar praat nie, want die “wind” – d.w.s. 

‘Franse’ -  kan jou woorde wegdra, al verstaan hulle dit nie!)  

     Binne in die grot het hulle die grond gesny – d.w.s. verdeel. Die een het 

aan die eenkant gaan lê en die ander aan die anderkant. Nongoloza het gaan lê 

met sy gesig in die rigting van die sonsondergang (Shonalanga = DIE SON 

HET GESKYN) terwyl Skilikijan op sy beurt met sy gesig in die rigting van 

die sonsopkoms  (Pumalanga = DIE SON KOM UIT). (Hierin is die groot 

verdeling tussen die latere twee bendes reeds opgesluit). 

     Skikilijan het bedags uitgegaan om te roof en te plunder, terwyl Nongoloza 

gesien het hoe hy bebloed terugkom, maar nie met sy eie bloed nie. Hy het 

besluit om saam met Skilikijan uit te gaan en te plunder. Nongoloza het egter 

gevind dat sy hart nie daarin kon wees nie, en besluit om hom te onttrek. Op 

een van hul rooftogte het hulle egter ‘n bees geslag. Die plek waar hulle die 

bees geslag het, het hulle ROOILAND genoem – verwysend na die bloed. Hulle 

het die een horing geneem en die gal van die bees daarin gegooi. Skilikijan het 
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net bietjie daarvan gedrink en dit toe opgebraak en verklaar dat hy “nie met die 

gal meng nie”.  

(Hierdie ‘gal’ verwys na die BEWAARDERS.) Nongoloza het egter die horing 

geneem en dit leeggedrink. (Dit beteken dat hy ook bereid is om die bewaarder 

te ‘skiet’, m.a.w. dood te maak.) 

     Hulle het ook die senings van die bees uitgetrek en garing daarvan gemaak. 

(Hierdie ‘garing’ word gebruik om die soldaat se uniform te ‘stitch’ wanneer 

hy beseer word in ‘n geveg. Die soldaat se bloed het geval en hy  moet sy bloed 

optel.  Die garing is dus die simbool van die wapen waarmee hy sy eie bloed 

moet wreek.)   

    Die twee het reeds ‘n groep manskappe rondom hulle versamel. Die een 

groep onder Skilikijan het bedags uitgegaan om te roof en te plunder, en 

Nongoloza se groep in die nag. Skilikijan het egter afgekom op Nongoloza waar 

hy besig was om sodomie te pleeg. Dit het gelei tot ‘n bloedige geveg tussen die 

twee. Terwyl hulle baklei, trek daar ‘n donker wolk oor hul koppe, en saam met 

weerlig kom ‘n stem uit die wolk: “Halt waarmee julle besig is. Julle is 

bloedbroers! Hoe wil julle mekaar doodmaak? Van vandag af sal julle die 

gronde sny!” 

      Dit staan bekend as die dag toe die ‘hemel en die aarde geskeur het’, m.a.w. 

28 en 27 se paaie het hier geskei. 
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• TWEEDE VERTOLKING: 

           Nongoloza het in die krale van Zoeloeland saam met sy ouers gewoon. 

Nongoloza was betrokke by ‘n mooi Zoeloe-meisie genaamd Makoebani. Hy 

wou omgang met haar hê, maar sy vader het hom verbied en gesê dat hy nog nie 

‘n ‘ndoda’ (volwassene) is nie. Hierop het Nongoloza aan sy vader gesê dat hy 

‘n leeu gaan doodmaak om as ‘ndoda’ gereken te word, want hy wil met 

Makoebani trou. 

      Hy het sy assegaai opgeneem en die bosse ingegaan. Daar het hy die 

gebrul van ‘n rooi bergleeu gehoor. Die bergleeu het drie maal vasgetrap en 

hom bespring. Die leeu het hom wonde aan die gesig toegedien, maar 

Nongoloza het sy hart met die assegaai deurboor. Toe het hy die leeu se kop en 

vel afgeslag. Hy het die kop op sy kop gesit en die vel om sy lyf gedraai. Hy het 

hiervandaan handeviervoet terug kraal toe geloop, want hy was baie moeg.  

     By die kraal aangekom, moes hy ontdek dat die kraal afgebrand was. Sy 

sterwende vader het hom meegedeel dat die ‘gal’ (blankes!) sy moeder en vir 

Makoebani gedood het en die skape en beeste gesteel het. Nongoloza het sy 

ouers en vir Makoebani volgens die ritueel van ‘n ”One-time” en ‘n “Two-

time” begrawe.  (Hierdie ‘One-time” en “Two-time” word later in die gebruike 

van die drie hoofbendes – 28, 27 en 26 – breedvoerig behandel.) Hy het die 

leeuvel oopgerol en die assegaai daarop neergesit. Toe het hy verklaar: “Van 



 159

diè jaar af (d.w.s. van vandag af) staan ek vir myself. Ek is die leeu en staan 

soos die leeu. Ek sal alles doen soos die leeu doen!” 

      Nongoloza het hiervandaan gegaan en op ‘n suikerrietplaas werk gekry. 

Die eienaar was ‘n man met die naam Dawie. Toe die plaas tot niet gegaan het, 

het Nongoloza verder gegaan en uiteindelik werk gekry by die myne by 

Pietermaritzburg. Hier het hy weer vir Dawie teëgekom. Dawie het hom in sy 

kantoor laat werk. 

      Nongoloza het agtergekom dat daar verskillende nasies is wat in die myne 

werk en dat hulle dus verskillende tale praat: Indiaza, Salazees – verwys 

vermoedelik na die “Sjinese” arbeiders wat gedurende 1904 tot 1907 ingebring 

is as goedkoop arbeid vir die myne -, Shalombom en Fanagalo.  Hy het ook 

opgemerk dat die swart werkers gevaarlike werk doen vir min geld. 

     Hier het hy ‘n werker genaamd Condensiele ontmoet, wat later ‘n 

belangrike rol sou speel in die totstandkoming van die Witlyn van 28. Terwyl 

hy besig was om sodomie te pleeg met Condensiele, het Dawie daarop 

afgekom. Nongoloza het vir Dawie om die lewe gebring, Dawie se  goud en 

silwer gesteel en in die berge by Pietermaritzburg gevlug. Hier het hy vir 

Umghulughut, die Wyse Man, ontmoet. (Hierdie Umghulughut was niemand 

anders nie as Palo Mabaso!)  
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         Hiervandaan sluit die vertelling aan by die verhaal soos oorgedra deur 

die 27 bende: die ontmoeting met Skilikijan, die ‘dag toe die hemel en die aarde 

geskeur het’, ens.  

 

1.2. ONTSTAANSDOEL: 

• Volgens die oorlewerings van veral die 28 en 27 bendes het  die bendes 

ontstaan uit die oorspronklike doel van Palo Mabaso. En tog is die hele verhaal 

oorlaai met teenstrydighede:  

 Palo Mabaso was, volgens oorlewering, ‘n prins uit die Pondo-

stam. As troonopvolger wou hy vasstel waarom soveel van sy 

onderdane nie terugkeer van die myne af nie. Hyself egter, keer 

ook nie terug na sy troon nie, maar word ‘n struikrower. 

 Dieselfde Palo Mabaso is diep ontsteld omdat sy mense deur die 

witman uitgebuit word deur gevaarlike werk te doen waarvoor 

hulle absoluut ondervergoed word. Tog is hierdie selfde werkers 

die slagoffers van hom en sy mede-rowers!   

 Die datumkwessie is reeds vroeër vermeld. 

• Die doelstellings van die bende, soos dit vandag geld, is egter van groot 

belang. Dit dien daarop gelet te word dat bloedvergieting vir die bende 

‘n middel tot ‘n doel is : 
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 Die 28 bende streef daarna om die gevangenis “reg te maak” 

deur dit onregeerbaar te maak. Dit beteken dat hulle die beheer 

oor die gevangenis wil oorneem. 

 Die bende is veral betrokke by die gehalte van die voedsel in die 

gevangenis. Wanneer dit nie na hulle wense is nie, sal die 

‘Dokter’ en die ‘Inspekteur’ (verwys na die Rangstruktuur) dit 

onder die aandag van die owerhede bring. Hierna sal die 

Inspekteur die kos proe, en indien dit nie na wense is nie, sal hy 

die bord op die vloer gooi. Dan sal geen lid van enige bende dit 

waag om van die kos te eet nie. Indien dit hierna nie na hul sin 

verbeter nie, sal hulle die personeel volgens ‘n spesifieke 

prosedure aanrand. Op ‘n voorafbepaalde dag sal die Inspekteur 

opstaan, die kos proe en die bord op die vloer gooi. Dan sal hy 

uitroep: “UP!” en die bendelede sal opspring en die personeel 

aanrand. (Die bewering wat meermale gemaak word dat die 

kokke aangeval word, word deur alle informante as onsin 

afgemaak. Die kokke is eerstens ook lede van die verskillende 

bendes. Voorts het hulle geen beheer oor die gehalte van die kos 

nie. Verder is dit teen die wette van die bendes om hul eie lede 

aan te val) 

 Ontsnapping is geen prioriteit by die bende nie. 
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 Sodomie is wel ‘n hoë prioriteit, alhoewel bendelede dit ten 

sterkste ontken. Gewoonlik word die junior lede van die Witlyn 

vir hierdie doel gebruik.  Sommige informante sien hierin die 

hoofrede vir die betrokkenheid by die voedsel: Die ‘wyfies’ moet 

goed versorg wees !    

 

1.3. GESLAGSSAMESTELLING: 

                Omrede die manlike en vroulike gevangenes in afsonderlike fasiliteite 

aangehou word, is dit vanselfsprekend dat die bende alleen uit manlike 

gevangenes kan bestaan. Verskillende informante beweer egter dat presies 

dieselfde bendes ook in vroulike gevangenisse bestaan. Die korrektheid hiervan 

kon egter nie bevestig word nie.  

 

1.4. ETNIESE SAMESTELLING: 

              Soos reeds vroeër gemeld is dit die merkwaardige van alle Suid-Afrikaanse 

gevangenisbendes dat ras geen rol hierin speel nie. Die verskynsel van Wit of 

Swart Superioriteit bestaan nie hier nie. 

 

1.5. EIENSKAPPE: 

• Die 28 bende kan met reg ‘n “Bloed in – Bloed uit” bende genoem 

word. Reeds in die ‘Huis toe’-kom van die Soldaat vertel hy dat, gedurende die 
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inisiasie-ritueel, die “Generaal het aan my verduidelik dat daar net èèn weg na 

binne is en geen weg na buite. Hy het gesê ek kan gerus loop as ek wil, maar 

hulle soek net hul geheime, wat binne-in my kop is.  Dus sal ek my kop op die 

beesvel agterlaat diè dag as ek besluit om die bende te verlaat!” 

• Hieruit volg dit dus ook dat lidmaatskap van die bende lewenslank is. 

Selfs al word die lid later uit die gevangenis vrygelaat, bly sy lidmaatskap (en 

die voorwaardes daaraan verbonde) staan. 

• Bloedvergieting speel ‘n sentrale rol in die bevordering-sisteem van die 

Nommer. Soos vroeër vermeld, moet elke bevordering bekragtig word deur 

bloedvergieting. Bevordering tot Generaal vereis die neem van ‘n lewe, 

verkieslik van ‘n bewaarder. 

• ‘n Nuwe gevangenis moet ‘geopen’ word deur die bloed van die 

hoogste amptenaar te vergiet.  

• Wanneer die bloed van ‘n bendelid in die Rooilyn vergiet word, moet 

hy sy “uniform stitch” deur self bloed te gaan vergiet. 

• In die geval van ‘n lid van die Witlyn wat nie mag bloed vergiet nie, 

geld ‘n tweeledige proses: 

 ‘n Soldaat uit die Rooilyn moet  namens hom ge-‘duty’  (d.w.s. 

aangestel ) word om ‘bloed te gaan haal’ van ‘n opposisie-bende. 

 Hyself moet na ‘n spesifieke offisier (sy ‘babawaan’ (ubaba)) 

gaan om gesodomiseer te word ten einde sy uniform te reinig. 
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Ten spyte van periodieke wrywing tussen die drie hoof- bendes  bestaan 

daar tog noue bande. So sal geskille tussen die 28 en die 26 bendes bygelê word 

deur dit na die WAL CROSS te neem. ( Die oorsprong daarvan is terug te vind 

by die ‘dag toe die hemel en die aarde geskeur het”. By daardie geleentheid het 

Nongoloza en Skilikijan ‘n rooi kruis in die sand getrek: “Nongoloza het ‘n 

halwe kruis met sy kapsabel se punt getrek. Skilikijan het die ander helfte met 

sy kapsabel se punt getrek. Dit het ‘n kruis gevorm. Nongoloza het sy kapsabel 

se punt sonsak (d.w.s. aan die Westekant) geplant en Skilikijan het syne sonop 

(d.w.s. aan die Oostekant) geplant op die kruis. 

     Skilikijan het gaan sak op die kruis met sy oë in die rigting van die Ooste; 

Nongolosa het gaan sak op die kruis met sy oë in die rigting van die Weste. 

Hierop het Skilikijan vir Nongoloza gesoek (gevra): “Hoe sal ons die grond 

roep?” Nongoloza het geantwoord: “Die plek sal geroep word: Die grond van 

Waarheid, en sy kleur sal bloedrooi wees. Die plek waar ek en jy mekaar se 

stemme sal kry, sal ons mekaar se stemme kry op die kruispad en nie op ‘n 

ander plek nie!” 

•  Die volgende is belangrike dae in die weeklikse roetine van die 28 

bende: 

           DONDERDAG: Dis die dag wanneer die soldate op die drilbaan   geoefen 

word. Die driloefeninge staan onder die beheer van Kaptein 

Een. 
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VRYDAG: Dis die dag waarop rantsoene uitgedeel word. Die rantsoene 

staan onder die beheer van Guv. 

SATERDAG: (Ook genoem die Eerste jaar) Dis die dag waarop nuwe 

rekrute ‘gehuur’ word. 

SONDAG: (Genoem die Tweede jaar) Dis die dag vir dissipline. 

(Saterdae en Sondae word ook genoem die “dae van Mandia”, ‘n 

saamgetrekte vorm van ‘Ma India’. Die naam INDIA word dikwels gebruik as 

verwysing na die 28 bende, net soos ‘Holland’ verwys na 27.) 

• Die ‘uitdeel van rantsoene’ op Vrydae bring die vraag na die bende se 

beskouing oor aardse besittings na vore: 

 Alle goedere behoort aan die bende. 

 Alle gelde, ens. wat verdien word deur die verkoop van goedere 

word aan die bende se “sif” (kluis) uitgemaak vir verbruik deur 

die bende. 

 Geen vorm van selfverryking word geduld nie. Iemand wat 

homself verryk op die bende se naam, sal gestraf word, en die 

geld sal afgeneem word. 

• ‘n Manskap uit Afdeling Drie mag geen kontak hê met een uit 

Afdeling Twee nie, omrede hy hom met bloed sal besmet. As hy aan 
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die betrokke manskap uit Afdeling Twee iets wil oorhandig, moet hy 

dit op die grond neersit. Dan kan die ander een dit daar optel. 

 

1.6. GESAGSTRUKTUUR: 

• Volgens die oorlewerings van die bende het  Nongoloza baie idees by 

die myn waar hy gaan werk het, teëgekom. Diè sou hy later met vrug kon 

inbou in die struktuur van die 28 bende: 

 Die WERWINGSBEAMPTE wat hulle ontmoet het, het gelei tot 

die idée van SERSANT TWEE wat die nuweling die kamp sou 

binnebring. 

 Die MYNDOKTER wat hulle moes ondersoek het gelei tot die 

idée van die DOKTER (NYANGHI) wat die rekruut moes ondersoek 

en geskik bevind vir die bende. 

 Wanneer hulle in die personeelkantoor kom, lei die KLERK wat 

hulle name moes aanteken tot die idée van die NOMBALA  

    ( Mabalan of Skrywer). 

 Hierna word die dokumente onderteken en gestempel. Dit lei tot 

die idée van die STAMP (Gorba). 
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 Wanneer hulle die eerste dag ondergrond gaan, word hulle 

toegerus met beskermende klere: Oorpak, mynstewels, hardehoed, 

lyfband, ens. Hieruit volg die idée van ‘n uniform vir die lede. 

 Wanneer hulle afsak in die skag, kom hulle daaronder ‘n 

mynlokomotief met agt koekepanne teë wat die erts uit die myn 

neem. Later sal ons weer hiermee te doen kry wanneer die Trein 

met AGT  Waens in die doktrienes van 28 ter sprake kom. 

 Onder in die myn sien hulle hoedat die koekepanne oor ‘n 

spoorkruising beweeg. By die kruising sit ‘n man met ‘n 8 lb 

hamer en ‘n koevoet. Sy werk is om die ondergrondse treintjies te 

rangeer deur die wisselaar te verander. Hieruit is die idée van 

GERMISTON gebore: die offisier wie se taak dit is om lede van 

“leeg” na “vol” te pons, en andersom. (Sien later: GERMISTON.) 

 Hier is ook ‘n robot met drie ligte:  Hieruit volg die idée soos later 

beskryf in Variasie Twee van die SOLDAAT SE HUISTOE KOM. 

 Wanneer hulle begin werk, kry elkeen ‘n pik en graaf waarmee 

hulle die erts moet uitgrawe. Hierdie idée van ‘soek na die 

waarheid van 28’ vind sy neerslag in een van die bende se 

bekendste tattoeërmerke. 

 Wanneer hulle aansluit by die ander mynwerkers, word die idee 

van die “soldate” wat die ‘geld’ moet inbring, gebore. 
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• Die gesagsstruktuur van 28 val uiteen in twee ordes, t.w. die WITLYN 

(gesimboliseer deur SILWER) en die ROOILYN (deur GOUD 

gesimboliseer). Die Witlyn kan ook gesien word as die Administratiewe 

Vleuel en die Rooilyn as die Militêre Vleuel. 

 

VERKLARING VAN DIE RANGSTRUKTUUR 

HIERONDER GETABULEER: 

 

Die name van range in hoofletters is die mees algemeen-gebruikte name. Anders- 

talige name vir dieselfde rang verskyn in kursief.  

                

                                 Dui AFDELING TWEE (Witlyn) aan. 

                              Dui AFDELING DRIE (Rooilyn) aan. 

                              Dui AFDELING EEN (beide Witlyn en Rooilyn) aan.  

                            Dui die STAIRS aan.      
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WITLYN (SILWER)                     ROOILYN (GOUD)  

1 PROBATION    “ Indonaiza” 
1 SOLDAAT           “Nxai”          “Skowomdatha”  

2 SILWERS 2         “Seleeva 2”    “Skoolmeester” 
                            “Shikalo)                                  

2 SERSANT 2          “Mghouli” 
                           

3 SILWERS 1      “Seleeva 1” 
                                “Maslè” 

3 SERSANT 1      “Kleindraad” 
                                “Shilo” 

4 
LIG 2               “Goliat 2” 
                         “Nkanjies 2” 
                          “Fikile” 

4 KAPTEIN 2       “Kleinvel” 
                             “Dondol” 

5 LIG 1                  “Goliat 1” 
                           “Nkanjies 1” 
                          “Condensiele”    

5 KAPTEIN 1       “Klein Msasa” 
                           “Dondoliswe” 

6 LANDDROS    “Omlandiwe” 
                          “Dondoloza” 

6 GERMISTON         “Mabagashbanda” 

7 STAMP              “Ngobe” 
                         “Gorba” 
                         “Sintope” 
                          Maqwenzi” 

7 DRAAD    “Diedie Mawheelie” 
                          “Bowa” 

8 PENNE            “Skrywer” 
                          “Mabalan” 
                         “Malieswe” 
                         “Gwenza” 

8 MAFAILAND  “Kolonel” 
                           “Vel” 
                 “Mkhono ka Farlein” 
                           “Mbontia”   
                            “Naibie” 

9 DOKTER         “Nyanghi” 
                         “Shashoela” 

9 GENERAAL   “Zonzethie” 
                          “ Msasa” 
                       “ Nongoloza” 

10 INSPEKTEUR     
                  “Vughu Nhlatsi” 
                     “Skielikiten” 
                    “Bonanalouwe”                                  

“Glas”   

10 JUDGE        “Amaghinghi” 
                   “Judgelentamba” 
               “Umghunwimalouwe” 

11 NTSUTSIS       “Mathamba       Mhlope” 11 
Leë kantoor 

12 GUV  (Governor)      “Mchali” 
                        “Uwimalouwe” 

12 
Het geen eweknie ! 

13 NOZALA     “Ma van Gomorra” 13 LORD   “Pa van Gomorra” 
                   “Umspongo” 

  

DIE ‘VEERTIGS’ 

MAJURIES  (van “skoon sake”) MBOZA Een   “Bomborzors” 

MAJURIES   (Van “Vuil sake”) MBOZA Twee  “Bomborzors” 
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 Van range aangedui met 11 tot 13 word gesê dat hulle “in die 

wolke sit”.  

 Die  afdeling gemerk “VEERTIGS” dui manskappe aan wat wel 

die   betrokke rang beklee, maar in die spesifieke gevangenis is 

daar nie ‘n “vakante” pos vir hulle nie. Hulle taak is om te help 

met opleiding, ens. in onderskeidelik die Witlyn en die Rooilyn.                 

 

• Elkeen van die Afdelings beskik oor sy eie uitvoerende vergadering, 

genoem die “VIER PUNTE”.  

Om hierdie beginsel te verstaan, is dit eers nodig om dit as volg voor te stel: 

1 Probation 1 Nxai 

2 Silwers 2 2 Sersant 2 

3 Silwers 1 3 Sersant 1 

4 Lig (Goliat) 2  4 Kaptein 2 

5 Lig (Goliat) 1 5 Kaptein 1 

6 Landdros 6 Germiston 

7 Stamp 7 Draad 

8 Penne (Skrywer) 8 Vel (Kolonel) 

9 Inspekteur 9 Generaal 

10 Dokter (Nyangi) 10 Judge 
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Dui die VIER PUNTE van DRIE aan 

Dui die VIER PUNTE van TWEE aan. 

Dui die VIER PUNTE van EEN aan. 

                           Dui die VIER PUNTE  van STAIRS aan. 

. 

• Die oorkoepelende groot vergadering word die TWAALF PUNTE 

genoem.  

 Hierdie Twaalf Punte word opgemaak deur al die lede van die 

verskillende Vier Punte van Afdelings Drie, Twee en Een. Hierdie 

vergadering neem ‘gewone’ sake in behandeling. 

 Wanneer sake van ernstige aard aandag verg, word dit deur die 

TWAALF PUNTE VAN EEN hanteer. Omrede hierdie die opperste 

vergadering van 28 is, mag hier geen onder-offisiere sitting neem nie. 

By hierdie vergadering ‘down’ die volgende lede (d.w.s. hulle het 

sittingsreg):  

                                Witlyn (Silwer)                       Rooilyn (Goud) 

Landdros                                Germiston 

Stamp                                     Draad 

Pen (Skrywer)                        Kolonel 

Inspekteur                               Generaal 

Dokter (Nyangi)                     Judge. 
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Ntsutsis *                                   Guv 

               (* Omrede Ntsutsis ‘n leë kantoor is staan LIG EEN vir hom in.) 

• DIE ONDERSKEIE RANGE EN HUL ROL: (AFDELING TWEE) 

 

o PROBATION: 

      Probation is die laagste lid van die Witlyn. Hy dra in werklikheid geen rang nie. 

Sy klere se hoofkleur is wit – ‘n aanduiding dat hy nie met bloed gemoeid is nie. ‘n 

Interessante aspek van sy kleredrag is dat hy ‘n “wit broek, sonder agterkant of 

voorkant dra”. Die simboliek hiervan is dat hy nog geen kop of stert van die 

organisasie verstaan nie. Hulle is dan ook gewoonlik die groep wat as ‘tronkwyfies’ 

diens doen. 

 

o SILWERS TWEE: 

     Hy is die laagste rangbekleër van Afdeling Twee. Opmerklik in sy ‘uniform’ is 

dat dit ook wit is, maar daar word telkens verwys na ‘n “afbeelding van ‘n blom”. 

Hierdie blom is die aanduiding dat hy ‘n voorwerp van sodomie is. Hierdie is egter 

geen willekeurige oorgawe aan enige lid van die Rooilyn nie. Hy is aan sy Ubaba, 

Germiston, en diè se eweknie, Landdros, as ‘seun’ toegewys.   Hy is dus  

onderhewig aan ‘n gesagsdriehoek wat ons diagrammaties as volg kan voorstel: 
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Silwers 2 
(Laagste rang in Afd. 2) 

 
 
 
 
  

           Landdros.                                                            Germiston 
(Laagste rang in Witlyn van Een’s)                    (Laagste rang in Rooilyn van Een’s) 
 
                                                                          1. Is die Ubaba (Pa) van Silwers 2. 
1. Is die eweknie (wella) van Germiston          2. Is die eweknie (wella) van Landdros 
2. Staan vir Boek opleiding van Silwers 2        3. Staan vir Silwers 2 in lyn van Bloed. 
 

 

Silwers Twee se taak is om opleiding te verskaf aan Probation. Die gesag hiertoe 

ontleen hy aan die krag van sy Ubaba, Germiston. 

 

o SILWERS EEN:  

Silwers Een is die tweede rangbekleër in Afdeling Twee. Silwers 1 is 

verantwoordelik vir die oopsluit van die hekke om nuwe lede binne te laat. Wanneer 

die lid deur die hekke is, dan sluit Silwers  1 weer die hekke. Hierna is daar geen 

geleentheid om terug te draai nie. 

Opmerklik is dat hy, as deel van sy ‘uniform, ‘n paar silwer boeie dra. Dit hou 

verband met sy werk: Hy moet die oortreder in Afdeling Twee ‘vaskap’ met sy 

boeie en in lyn met die oortreding straf uitdeel. Die gesag hiertoe spruit uit die krag 

van sy Ubaba, Draad. 
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Net soos Silwers Twee is Silwers Een ook aan ‘n spesifieke gesagsdriehoek 

onderworpe. Ons gee dit ook diagrammaties weer: 

    Silwers 1 
 
 
 
 
 

              Stamp                                                                           Draad 
 
                                                                          1. Is die Ubaba van Silwers 1. 
1. Is die eweknie (wella) van Draad                 2. Is die eweknie (wella) van Stamp 
2. Staan vir Boek opleiding van Silwers 1       3. Staan vir Silwers 1 in lyn van Bloed. 

 

o LIG TWEE: 

In die hele Witlyn is Lig Twee die eerste manskap wat in sy ‘uniform’ enige 

aanduiding van ROOI het. Die “oorsprong” daarvan is te vind in ‘n gebeurtenis 

waarby Mafailand (Kolonel) hom onder ‘n tiervel gesodomiseer het. Die vel was 

egter nat van bloed en het ‘n kol op sy klere gelaat. Die simboliek hiervan is dat Lig 

Twee die eerste manskap in die Witlyn is wat die reg het om homself te verdedig, 

indien nodig. Dit onthef hom egter nie van die ‘reinigingswette’ nie. 

    Die taak van Lig Twee is om die oortreder skuldig te bevind en om sy straf af te 

lees. Van die vroeër vermelde strawwe vir Afdeling Twee (Bls. 145 vv.) is hy egter 

beperk tot waarskuwings en latte. 

   Lig Twee is onderworpe aan die volgende gesagsdriehoek: 

 



 175

Lig 2 
 
 
 
 
 

              Skrywer                                                                          Kolonel 
                                                                           1. Is die Ubaba van Lig 2 
1. Is die eweknie (wella)  van Kolonel              2. Is die eweknie (wella) van Skrywer 
2. Staan vir Boek opleiding van Lig 2               3. Staan vir Lig 2 in die lyn van Bloed. 
 

 

o LIG EEN: 

In die ‘uniform’ van Lig Een val dit op dat hy ‘n “spierwit veer” en ‘n “silwer 

beesstert” dra.   Die doel hiervan is tweeledig:  

• Wanneer die Judge ‘van die berg af kom’, mag niemand daarvan weet nie. 

(Sien later by die behandeling van Judge se pos.) Dit is die taak van Lig Een om 

dan die Judge se ‘spore dood te vee’ met die veer. 

• Wanneer die Judge van die berg af kom, is dit met èèn doel: Die 

Doodsvonnis! Lig Een is die enigste manskap wat kan pleit om versagting van die 

vonnis. Dan word gesê dat hy die Judge ‘deur die oë slaan met die beesstert”. 

Omrede hy in sy ‘uniform’ ‘n dun rooi lyn het, mag hy die kamp verdedig, selfs 

met bloed, indien sy Ubaba, Generaal, nie daar is nie. 

 Die gesagsdriehoek van Lig Een is uitsonderlik: 
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Lig1 
 
 
 
 
 

              Glas                                                                           Generaal 
 
 1.  Staan vir Boek opleiding van Lig Een.          1. Is die Ubaba van Lig Een. 
                                                                              2.Staan vir Lig Een in lyn van Bloed. 
 
             Guv                                                                                        Judge 
1.  Staan vir Boek opleiding van Lig Een.           1. Is die Ubaba van Lig Een. 
                                                                              2. Staan vir Lig Een in lyn van Bloed. 
 

Let op dat Lig Een as ‘seun’ toegewys is aan die vier hoogste range. 

Dit beteken dat Lig Een in die ‘kantore’ van die hoogste figure kom. Dit plaas 

hom in die posisie dat hy inligting vanuit àl hierdie bronne kry, en dus ‘n volle 

kennis aangaande die Nommer het. Omrede hierdie kennis is dit die taak van Lig 

Een om “lig te maak” wanneer daar onduidelikhede in bende-aangeleenthede 

opduik.  

 

• DIE ONDERSKEIE RANGE EN HUL ROL:  (AFDELING DRIE) 

 
 

o SOLDAAT: 

     Hy is nie net die vegter van die 28 bende nie, maar ook verantwoordelik vir die 

verkryging van buit, soos dagga, tabak, ens. Hy is dus die ‘werker-mier’ in die 

groter nes. 
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 SY “HUIS TOE-KOM”: 

Aangesien Soldaat die ‘eerste’ manskap in die Rooilyn is, is dit belangrik om 

spesiale aandag te gee aan sy “Huis Toe-kom” ten einde die denkwyse van die 

Nommer te verstaan. 

Hiervan bestaan twee variasies: Die eerste variasie is ‘n eenvoudige een, 

gemik op die ongeskoolde lid. Dit omvat net die laaste gedeelte van die tweede 

variasie. Laasgenoemde is egter gerig op die meer geskoolde lid en is oorlaai 

met detail waaraan ‘n ryke simboliek verbonde is. Ons behandel slegs die 

tweede variasie tesame met die verklaring van die simboliek: 

 

SOLDAAT SE “HUIS TOE-KOM”. 

    “Ek het van die huis geloop in die rigting van die sonsondergang. Ek was op 

soek na werk en het langs die pad gehoor dat daar wel werk is op Germiston 

stasie. Ek het aanhou loop in die rigting van die sonsondergang. Na agt jaar kom 

ek af op drie sente in die pad. Ek tel dit op en steek dit in my sak. Uiteindelik 

kom ek by die stasie en gaan die gebou binne. Daar ontmoet ek ‘n kaartjie-

verkoper en vra hom waar ek ‘n kaartjie na Germiston-stasie kan bekom. “Hier,” 

antwoord hy, “dit sal drie sent kos.” Ek betaal die drie sent vir die kaartjie en vra 

die man waar die trein sal stilhou. Hy antwoord (met ‘n soort van ‘n 

afkapbeweging van die hand!): 
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 “ By die EEN, TWEE, DERDE platform. Dis Platform 8.” 

       Ek loop na die platform en vind dat daar mense is. Ek gaan staan met 

my rug teen ‘n pilaar en kyk na die mense rondom my. In die verte sien ek mense 

in wit geklee. Ek weet egter nie wie hulle is nie. Nader aan my staan ‘n man in 

rooi klere. Nog nader staan mense in klein groepies van twee en drie. Wie hulle 

is, weet ek egter nie. 

             (Die mense in die verte is die 26 bende. 

             Die man in rooi verteenwoordig die 27 bende. 

            Die mense in klein groepies is die Franse). 

        Nadat ek vir agt minute gewag het, kom die trein die stasie binne. Die 

trein self is groen met drie hoofligte: Die boonste lig is Rooi, die middelste een 

is Groen en die onderste een Wit. Verder het die trein agt waens. Wanneer die 

trein stilhou, klim ek in die derde wa. Binne in die wa merk ek dat die wa agt rye 

sitplekke het, gerangskik in drie aan die linkerkant en drie aan die regterkant. 

Die sitplekke is almal Rooi. Ook die binnekant van die wa self is verdeel: die 

bokant is Wit en die onderkant is Groen.. 

      Wanneer die kondukteur kom, neem hy my kaartjie en knip dit 

driemaal. Dan vertrek die trein. Nadat ons vir agt uur gery het, kom ons by 

Germiston stasie. Ek klim uit en dink by myself: ‘Ek is nou honger, dors en soek 

iets om te rook’.  Ek begin om te soek na ‘n plek waar ek soiets kan kry. Dan 

hoor ek ‘n stem wat sê:  “HOSH, HOM, HOYA”. (Dit is onderskeidelik die groet 
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van die 26 (Hosh), die 27(Hom) en die 28 (Hoya) bendes.) Ek steur my egter nie 

aan die stem nie en bly in die rigting van die sonsondergang stap. Weer hoor ek 

iemand roep: “HOSH, HOM, HOYA!” Steeds neem ek geen notisie nie en bly 

loop in die rigting van die sonsondergang. 

“Haai, jy!” skree die persoon. “Wie, èk?” vra ek.  “Ja, jy!” antwoord die 

man. Hy het ‘n lang kakie jas aan met rooi stewels, ‘n kakie hoed en ‘n rooi 

hawersak oor sy skouer. 

“Kom hier”, sê die man, “waarheen is jy op pad?” 

“Ek soek na werk,” antwoord ek. 

“Is jy seker jy soek na werk?” vra hy my. 

“Ja, ek soek werk”, antwoord ek. 

Hy neem toe my regterhand en lei my in die rigting van die sons-ondergang. 

Hy lei my na ‘n boom langs die pad. 

 

 (Hierdie is die Boom van Sammat. Dit is ‘n simboliese boom wat eintlik die 

persone versinnebeeld wat dien as getuies dat die inisiasie van die nuweling wèl 

plaasgevind het, en ook volgens die voorgeskrewe prosedure. Die doel daarvan is 

om te voorkom dat iemand op ‘onwettige’ wyse die organisasie binnedring. . 

• Die WORTELS van die boom versinnebeeld die PROBATION (of die 

SOLDAAT in die geval van die Rooi Lyn).  
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• Die BLARE dui op die SILWER 2  wat verantwoordelik is vir die 

nchailo (onderrig) van die Probation. (In die geval van die Rooi Lyn sal dit dui 

op Sersant 2.) 

• Die BAS van die boom is die simbool van die Skrywer (Mabalan). 

• Die STAM van die boom versinnebeeld die STAMP (Ngobe).   

• Die res van die takke versinnebeeld die res van die bende. Hulle speel 

hier slegs die rol van onaktiewe getuies.  

• Die TWEE KLIPPE onder die boom versinnebeeld GLAS (die wit klip) 

en DRAAD (die rooi klip). 

Onder die boom is twee klippe, die een ‘n rooie en die ander ‘n witte. 

“Gaan sit”, sê die man met die lang jas. 

Ek neem plaas op die wit klip, maar gly dadelik af. 

“Wat makeer?” vra die man met die lang jas. 

“Die klip is te glad”, antwoord ek en gaan sit op die rooi klip. 

“Is jy gemaklik?” vra die man met die jas. 

“Ja, ek sit lekker op die klip,” sê ek. 

       Hy haal toe sy rooi hawersak van sy skouer af, maak dit oop en haal 

twee bakke uit. Die een bak is wit en bevat piesangs; die ander een is rooi en 

bevat rissies. Die man bied my toe die wit bak aan. Ek proe daaraan en spoeg dit 

dadelik uit. 

“Nee”, sê ek, “hierdie is tè soet vir my!” 
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Hy bied my toe die rooi bak met die rissies aan. Ek proe daaraan, vind dit na 

my smaak en eet dit alles op. 

      Die man met die jas haal toe papier, tabak en vuurhoutjies uit en rol ‘n 

sigaret. Hy bied my die sigaret aan en ons rook saam. Toe ons klaar gerook het, 

begin ons weer aanstap in die rigting van die sonsondergang. 

Nadat ons vir ‘n verdere agt minute gestap het, vra die man met die jas my 

wat ek agter my sien. Ek kyk om en sê vir hom: “Ek sien net donkerte.” 

         Ons het vir ‘n verdere agt minute geloop toe hy my weer vra wat ek 

agter my sien. Ek het weer agter my gekyk en vir hom gesê dat ek net donkerte 

sien. 

          Na ‘n verdere agt minute het hy my vir die derde maal gevra wat ek 

agter my sien. Ek het weer agter my gekyk en geantwoord: “Ek sien ‘n bloedrooi 

gebou met ‘n bloedrooi vlag op die vlagpaal. 

Toe sê hy: “Dit is Holland (Skotland ) se plek.” (d.w.s. 27 bende) 

         Ons het verder gestap toe hy my vra wat ek voor my sien. Ek het 

geantwoord dat ek  bende-mense (bendelede) voor my sien. Hy antwoord toe: “ 

Nee, die mense staan twee-twee of in klein groepies, of selfs alleen. Hierdie is net 

Franse!”  

        Nadat ons weer vir agt minute gestap het,vra hy my weer wat ek voor  

my sien. Ek sien toe groot groepe mense voor my, en sê: “Diè is Franse.”  
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“Nee”, sê  hy, “sien jy hoe elke groep by homself hou? Diè is ndodas of 

ouens.” 

       Na ‘n verdere agt minute se loop kom ons by ‘n groot swart gebou met 

twee hekke. Die een hek het ‘n silwer knop aan en die ander ‘n goue knop. Bo-op 

die gebou is ‘n maspaal met ‘n rooi, wit, groen en swart vlag daaraan. Die man 

neem my toe na die goue hek en roep: “HOSH, HOM, HOYA”. Die persoon 

agter die hek roep toe: “HOSH, HOM, HOYA. Hoe sal ek vol raak? (Hoe moet 

ek weet?)Wie is dit wat soek?” 

Die man met die jas sê toe: “Ek is Sersant Twee met ‘n werk van die 

kruispad.” (Die nuweling is gewerf op die ‘kruispad’.) 

      Die man agter die deur sluit toe die deur oop met ‘n drietand goue 

sleutel. Hy draai die sleutel een-twee-driemaal in die slot. Toe sê hy vir die man 

met die jas: “ Staan my pos vol vir minute totdat ek terugkeer.” Hy neem my toe 

aan my arm en lei my na ‘n ander hek. By die hek roep hy:” HOSH, HOM, 

HOYA.” 

“Hoe sal ek vol raak? Wie roep?”, antwoord die man agter die hek. 

Die man antwoord toe: “Ek is Sersant Een. Ek loop met Sersant Twee se 

werke.” Die man maak toe die deur met ‘n drietand goue sleutel oop. Hy draai 

die sleutel een-twee-driemaal in die rondte. 

Hy sê toe vir die man by my: “Staan my pos vir minute totdat ek terugkeer.” 
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      Hy neem my regterhand en lei my na ‘n ander hek. By die hek 

aangekom, roep hy: “HOSH, HOM, HOYA.”  Die man agter die hek sê toe:” 

HOSH, HOM, HOYA. Hoe sal ek vol raak? Wie roep?” 

Die persoon saam met my antwoord toe: “Ek is Kaptein Twee met Sersant 

Twee se werke. Die man agter die hek neem toe sy goue sleutel met die drie 

tande en sluit die hek oop deur die sleutel een-twee-driemaal in die rondte te 

draai. Hy sê toe vir Kaptein Twee: “Staan vir my in my pos totdat ek terugkeer”.  

     Hy neem toe my regterhand en lei my na ‘n kantoor.  In die kantoor sit 

‘n man in gaberdien geklee. Hy het twee handskoene aan; die een aan die 

linkerhand is wit met groen in die handpalm en die ander een is rooi. Die man 

wat saam met my is sê toe  : “ HOSH, HOM, HOYA.” Die man in die kantoor sê:  

“HOSH, HOM, HOYA. Hoe sal ek vol raak? Wie roep?” 

Die man saam met my sê toe : “Ek is Kaptein Een. Ek loop met Sersant 

Twee se werke.” 

     Die man met die twee handskoene neem my toe met sy rooi handskoen 

en lei my na ‘n kantoor waar ‘n man met twee drade (aerials) op sy pet sit. 

“HOSH, HOM, HOYA”, sê die man met die handskoene. 

“HOSH, HOM, HOYA” sê die man met die drade. “Hoe sal ek vol raak? 

Wie roep?” 

“Ek is die Germiston. Ek bring die Sersant Twee se werke.” 
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      Die man met die “drade” neem my toe en sluit my vir drie dae in sy 

selle toe. Na drie dae kom die DRAAD en blaas op sy beuel (beeshoring).  

Daarna neem hy my terug na die Germiston. 

       Die Inspekteur kom toe na die uitgesoekte ontmoetingsplek en doen sy 

werk, naamlik om die terrein te ondersoek om te verseker dat lede van 

opponerende bendes nie hulself daar versteek en die prosedure afloer nie. Daarna 

kom die Kolonel met sy beesvel en slaan die vier hoeke van die vel (op die 

grond) vas met penne. Hierdie penne verteenwoordig mense:  

Die eerste pen is die Kolonel self. 

Die tweede pen is die Generaal. 

Die derde pen is die Stamp. 

Die vierde pen is die Skrywer. 

Hierna het die Kolonel sy mes onder die vel gebêre. 

        Ek is toe deur die Germiston tot binne in die vergadering gebring. Die 

Inspekteur en die Draad het toe na my liggaam kom kyk om vas te stel of ek 

enige merke van ander kampe (bendes) gedra het. Die Draad het bevestig dat hy 

niks slegs van my in die gevangenis gehoor het nie. Toe is hulle daar weg. 

      Die DOKTER het hierna sy goue pype kom gooi, my pols gevoel en 

gesê  dat hy reken dit klop drie keer per jaar. Hy het ook navraag gedoen oor my 
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gesondheid: Het ek dalk probleme met my oë ?  Of met my ore ? Of met my hart, 

ens. ?  Nadat hy my fiks verklaar het, is hy daar weg. 

      Die KOLONEL het toe die wette van die organisasie aan my voorgelees: 

1. Jy mag nie agter jou broer se rug praat nie 

2.    Jy mag nie na jou broer met jou wysvinger wys nie . 

3.   Jy mag nie vir jou broer lieg nie. 

4    Jy mag nie teen jou broer getuig nie 

5   Jy mag nie jou broer piemp (verklik) by die owerhede nie.  

6   Jy mag geen nyd teenoor jou broer in jou hart dra nie. 

7  Jy mag nie jou broer se bloed drink nie (m.a.w. hom seermaak nie).  

  8  Jy  mag nie vir jou broer met die tong klik nie. 

Hy het my ook gewaarsku dat oortreding van hierdie wette gepaard gaan met 

strawwe. Toe het die Kolonel my aan die Generaal oorhandig en gaan sit. 

     Die Generaal het aan my verduidelik dat daar net èèn weg na binne en 

geen weg uit  die Nommer (d.w.s. die 28 bende) is nie. Hy het gesê ek kan gerus 

loop as ek wil, maar hulle soek net hulle geheime, wat binne my kop is. Dus sal 

ek my kop op die beesvel agterlaat diè dag as ek besluit om die bende te verlaat. 

Hy het weer gaan sit en die beesvel omgedraai met die rooi kant na bo, die mes 

uitgehaal en gesê dit is waarvoor die rooi kant en die mes bedoel is. 
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      Die Skrywer het die hele nommer (d.w.s. alles wat gebeur het) in sy 

(denkbeeldige) lêers geskryf en die Stamp het dit bekragtig. Hiervoor het beide 

van hulle ROOI PENNE  en ROOI STAMPE gebruik. 

         Daarna is ek aan die Germiston oorhandig wat my op sy beurt na die 

Kaptein Een geneem het. Kaptein Een het my aan Kaptein Twee oorhandig , wie 

my aan Sersant Een oorhandig het. Diè het my aan Sersant Twee oorhandig. Nou 

het Sersant Twee my in sy leeukuil toegesluit.  

 

SIMBOLIEK VAN DIE TREIN: 

Die getalle DRIE en AGT: 

       Die getal DRIE word verskillend vertolk: Sommige meen dit verwys na die 

drie bendes, 28, 27 en 26. Ander meen dat dit verwys na die drie Afdelings van 

28. Die getal AGT is ‘n spesifieke verwysing na die 28 bende. 

Die trein se hoofligte:  

Dit versinnebeeld DRIE mense, nl. DRAAD, GLAS en die GENERAAL. 

Die simboliek in die ligte is dat hulle “die lig op hom gooi”, d.w.s. hom 

ondersoek om te sien of hy geskik is om aan die Nommer te behoort. (Daar is ‘n 

tweede interpretasie wat die drie persone aandui as DRAAD, GLAS  en 

DOKTER) Albei interpretasies ondersteun die gedagte dat iemand nie sommer in 
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die Nommer toegelaat word nie: hy word eers vir ‘n tydlank dopgehou om die 

indringing van ongewenste elemente in die Nommer te voorkom. 

Die treinwaens:  

       Dit verteenwoordig agt mense: 

1. Germiston 

2. Landdros 

3. Draad 

4. Mabalan (Skrywer) 

5. Kolonel 

6. Mqwenzi (Stamp) 

7. Generaal 

8. Inspekteur. 

Binne die waens: 

        8 rye sitplekke: Dit verteenwoordig die Rooilynrange vanaf  Sersant 2 tot 

Generaal. 

        3 sitplekke aan weerskante: Verwys na die 3 afdelings. 

 

Die Kleure:  

         Wit verteenwoordig Draad en Glas. 

         Groen verteenwoordig die Dokter. Hierdie drietal is  verantwoordelik vir 

die ondersoek van die nuweling. 
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         Rooi op die stoel dui op die Germiston wat die nuweling begelei na die 

skoemba (vergadering)  

Die Twee Klippe: 

Hierin is ‘n verwysing na die hooflyne in die struktuur van die bende: 

Die Rooi klip: Simboliseer die Rooilyn. Dat die kandidaat ‘lekker’ op       

die klip kan sit, beteken dat hy geskik is om as vegter in die Rooilyn 

opgeneem te word. Dieselfde beginsel geld vir die rooi bak met rissies 

waaraan hy smaaklik eet. 

Die Wit klip: Simboliseer die Witlyn. Hy ‘gly’ van die klip af, want dis 

tè glad. Hy is dus nie geskik vir die WITLYN nie. So ook met die wit 

bak met piesangs – hy spoeg dit uit, want dis tè soet. 

Die Rooi Hawersak: Hierdie is veel meer as ‘n ‘houer’. Hierin is een van die 

groot geheime opgesluit. Binne-in die hawersak is nie net die twee 

bakke met die piesangs en die rissies nie, maar ook …… ‘n versteekte 

MES! Hierdie kennis ontvang die soldaat eers wanneer hy tot Sersant 

Twee bevorder word. Dit verseker dat hy hom nie in ‘n ander 

gevangenis kan voordoen as van ‘n hoër rang nie. 

 

 SY UNIFORM:   
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      Om die simboliek in die uniform van die bendelede te illustreer, gebruik ons 

Soldaat as voorbeeld: 

 

SOLDAAT SE “BRITISH” (UNIFORM). 

      “Bloedrooi boots, kakie kamaste met agt goue gespes, vier-vier aan 

weerskante, gestamp “28” binne en buite. 

       Kakie sokkies, kakie langbroek, kakie belt met ‘n goue buckle met ‘n 

halfskynsel van ‘n leeukop, gestamp binne en buite met “28”.   

      ‘n Kakie hemp met drie goue knope. Die boonste een is los: dis hy 

homself. Die twee onder is albei vas: Dis Respek en Dissipline.  

      ‘n Kakie baadjie met drie goue knope. Die boonste een is los, die ander 

twee is vas. 

      ‘n Kakie helmet met ‘n goue badge met ‘n halfskynsel van ‘n leeukop, 

gestamp met 28.  

     ‘n Kakie band met ‘n .303 oor sy regterskouer. Sewe goue patrone in 

die magasyn en een in die loop. ‘n Kakie patroonsakkie met 20 goue patrone in 

sy regtersy.  

      Sy vlag is in sy regterhand. 
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SIMBOLIEK VAN SY UNIFORM: 

“KAKIE”: Die herhaaldelike gebruik hiervan sinspeel daarop dat hy ‘n  

VEGTER is. 

“ROOI” :  Die gebruik van rooi in die stewels en kouse dui daarop dat hy 

‘enkeldiep’ in die bloed staan – hy is dus voortdurend betrokke by geweld en 

bakleiery. 

“DIE 28 –BRANDMERK”:  Die simboliek van die brandmerk BINNE en 

BUITE verskillende kledingstukke is tweevoudig: 

• Dit simboliseer dat alles wat hy besit, aan die 28 behoort. 

• Dit simboliseer ook dat hy buite deur die organisasie gebrandmerk word 

(dus herkenbaar is as lid). Informant Alfa beweer dat, omrede die 

“Nommer” satanisties van aard is, sy innerlike (of sy siel) ook gebrandmerk 

word. Dit impliseer ook dat sy gedagtes voortdurend met die dinge van die 

“Nommer” besig moet wees, anders verloor hy tred met gebeure en beland 

sò in dissiplinêre verhore. 

“LOS KNOPE”: Dit dui aan dat hy nog ‘die nommer soek’, d.w.s hy het  nog 

nie die volle kennis van die bende nie. 

“DIE LEEUKOP”: Dis die simbool van die oppergesag van die organisasie. 

(Sien Nongoloza wat die bergleeu gedood het.) 
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“GEWEER EN PATRONE”:  Dis die merktekens van die ware soldaat wie 

se lewenstaak dit is om te veg. Let op dat die patrone ‘n totaal van 28 vorm 

(7 + 1 + 20 = 28). 

“SY VLAG”: Hier word verwys na die mees bekende uitkenningsteken van 

die bende – die opgesteekte regterhand met die eerste drie vingers gestrek. 

(Sien later by UITKENNINGSTEKENS.) 

                        Die ‘amptelike’ vlagkleure van 28 is: 

ROOI: simboliseer BLOED. 

  WIT: Dit beteken GENADE, d.w.s. ‘n tweede kans. 

   GROEN:  Vir VREDE. 

SWART: Die DOOD. 

Dieselfde kleure kom telkens voor in voorwerpe soos penne in die 

verskillende uniforms van offisiere. 

 

o SERSANT TWEE: 

Sersant Twee is die eerste draer van ‘n rang in Afdeling Drie. Dit is sy taak om 

die soldate te skool ten opsigte van hul verpligtinge rakende die bende. Omrede hy 

die laagste rang in Afdeling Drie beklee, doen hy die werk wat in Afdeling Een 

deur Germiston (die laagste rang in Afdeling Een) gedoen word. Dit is sy taak om 
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die lid wat voor die “Vier Punte van Drie” moet verskyn, in die skoemba 

(vergadering) in te bring.  

     Sersant Twee dra as rangteken twee parallelle goue strepe op sy bo-arm. Die 

eerste streep dui op homself, en die tweede streep dui op sy onmiddellike senior, 

Sersant Een. 

     Hy is die persoon met die bloedrooi hawersak wat die soldaat, volgens diè se 

Huis toe-kom, langs die pad ontmoet het.   

 

 

o SERSANT EEN: 

    Dit is die taak van Sersant Een om getuie te wees van die gebeure in die 

kamp. Wanneer daar oortree word, straf hy die betrokke manskap. As deel van sy 

uniform dra hy ‘n stel goue boeie waarmee hy die oortreder gevange neem. In 

Afdeling Drie vervul hy dus dieselfde funksie as die Draad in Afdeling Een. 

Sersant Een dra ‘n drietand-sleutel wat aan ‘n armband vas is. Hierin is sy 

geheim opgesluit:  

• Die stang van die sleutel verteenwoordig Sersant Twee. 

• Die eerste tand verteenwoordig homself. 

• Die tweede tand verteenwoordig Kaptein Twee. 

• Die derde tand verteenwoordig Kaptein Een. 

• Die ring van die sleutel verteenwoordig Germiston. 
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• Die armband verteenwoordig Afdeling Een. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
                 A  B   C   D                          E                                   F  
 
 
A = Sersant 2 
B = Sersant Een  
C = Kaptein Twee 
D = Kaptein Een 
E = Germiston    

     F = Die Nommer EEN’s  
      

 

Net soos in die geval van Sersant Twee se hawersak is die doel van hierdie 

‘geheim’ om bedrog ten opsigte van rang te elimineer. 

 

o KAPTEIN TWEE:  

Die taak van Kaptein Twee is om die manskap wat skuldig bevind word, te 

vonnis. “Hy lees die strafwet af vanaf die leeuvel”.  

    Kaptein Twee “hou ook die Derde hek van Shonalanga vas”. Dit beteken dat 

hy verantwoordelik is vir die dissipline binne Afdeling Drie. Dit word gesê dat hy 

by die ‘DRIE DAMME’ werk:  
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• Die Leë Dam: Dit verwys na manskappe wat nog niks van die 

Nommer weet nie. 

• Die Halfvol Dam: D.w.s. hulle wat reeds ièts van die Nommer 

verstaan. 

• Die Vol Dam: Dit verwys na lede wat reeds verstaan wat aangaan, 

maar nog aan Kaptein Twee onder-geskik is. 

 

o KAPTEIN EEN: 

• Kaptein Een vervul dieselfde funksie in Afdeling  Drie as die 

Generaal in Afdeling Een. Hy tree op as die voorsitter van die 

vergadering van die Vier Punte van Drie.  

• Hy is veral daarvoor verantwoordelik om die messe te slyp. Hierdie 

‘slyp’ van messe omvat ‘n hele proses terwille van sekuriteit:  

 Kaptein Een slyp die messe. 

 Hy werk onder die toesig en beskerming van Generaal 

(“agter die oonde van Generaal”). 

 Die vervaardigde messe word deur Kolonel (Mafailand) 

versteek. (Hy plaas dit “onder die vel”) 

 Wanneer die mes benodig word, word dit deur Nyanghi 

‘gestel’. Dit beteken dat hy die mes toedraai in ‘n stuk 

lap sodat net ‘n sekere gedeelte van die lem uitsteek, 



 195

afhangende van die “doel” van die mes. Indien dit net vir 

‘n ligte steekwond (‘bloed vat’) bedoel is, mag die lem 

nie tè vèr ontbloot wees nie. 

• Op Donderdae laat hy die manskappe  dril op die drilbaan. Dan word 

nuwe lede onderrig in die drilprosedures. Die doel is om hulle 

gedurig fiks te hou. Driloefeninge verloop as volg: 

 

       Almal word op een plek aangetree en staan dan in rus. 

Hulle ontvang die bevel om op aandag te staan. 

 Dan volg die bevel om die BAJONET TE VAT. Met 

sy regterhand vat die soldaat die denkbeeldige bajonet 

wat aan sy LINKERSY hang. (Let op dat dit ook die 

posisie is waarin die Soldaat se mes hang !!!)  Hy vat 

die bajonet met die lem aan die pinkie-kant van sy 

hand (in posisie vir ‘n kap-aksie). 

Op die bevel “UP BAYONET !” pluk hy die 

bajonet uit en hou dit hoog bokant sy kop. 

Op die bevel “DOWN BAYONET !” vervolg hy 

met ‘n kap-aksie.          ( Neem kennis: Wanneer die 

bende in geweld betrokke raak, is dit geen 

willekeurige messtekery nie. Die vegters sal in 
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posisie aantree en alleen na die opdrag  “UP” die 

messe uittrek.  Dan sal hulle wag vir die opdrag 

“DOWN” voordat hulle steek.)         

 Wanneer hulle die opdrag “CHANGE MAGAZINE” 

ontvang, sal die soldate die regterarm teen ‘n hoek 

van 90º buig, die linkerhand op die regter-voorarm 

plaas en met elke bevel die hand in ‘n soort van ‘n 

pompaksie (asof dit ‘n haelgeweer is) oor die voorarm 

beweeg. 

 

• ‘n Ander belangrike funksie van Kaptein Een is geleë in die afrigting 

van die soldate in die sogenaamde blok formasie. Gedurende 

bende-oorloë is die behoud van die WIT LYN (SILWER) van die 

uiterste belang. Soos vroeër gemeld, rus die volle kennis van die 

bende in die hande van die Wit lyn (Silwer). Indien dit sou gebeur 

dat die ganse Rooi lyn (Goud) tydens sulke oorloë uitgewis word, 

beskik die Wit lyn (Silwer) oor die kennis om die bende weer op te 

bou. Om die uitwissing van die Wit lyn (Silwer) te voorkom, sal die 

Rooi lyn (Goud) in ‘n kontaksituasie die Wit lyn (Silwer) insluit in 

die sogenaamde BLOK FORMASIE. (Informant Alfa stel dit sò:  

Hoe sal jy hulle beskerm ! Deur hulle in ‘n ‘boks’ te plaas.) Die 



 197

soldate van die Rooi lyn (Goud) sal dus ‘n blok rondom hulle vorm 

om hulle sodoende te beskerm en uit die gevaarsone te lei. 

 

• Die GEHEIM van Kaptein Een: 

   Alhoewel die laer range verwag dat hy deur die week in uniform is, is dit nie 

sò nie. Gedurende die week dra hy ‘n lang swart jas of voorskoot (soos ‘n 

grofsmid) want hy is besig om messe te slyp. Dit doen hy agter die oonde 

(onder toesig) van die Generaal. 

 
 
 
 

• DIE ONDERSKEIE RANGE EN HUL ROL: (AFDELING EEN) 

DIE ROOILYN: 

 

o GERMISTON: 

Germiston is die eerste van die range bekend as die EEN’s. Hy vorm dus die 

brug tussen Afdelings Drie en Een. Omrede Germiston ‘n offisier is, dra hy sy 

rangtekens (genoem: maghoenjas) op sy skouers. Alle maghoenjas in Afdeling 

Een lyk eenders; dis alleen die aantal, kleur en spasiëring wat verskil. 

     Germiston se maghoenjas bestaan uit twee agt-puntige sterre op 

 elke skouer.  
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                                            Links (Silwer)                    Regs (Goud) 

                          

Germiston is die hek (gate) van die ‘huis’ en van die Een’s. Hy is die 

‘senterpos’ van Shonalanga. Die Germiston sit op die groot kruising. (Vergelyk 

sy werk met diè van die Spoorwegaansluiting by Germiston.) Dit is sy taak om 

“die spore (rails) in die kamp te reguleer”. Hy moet ‘ouens wat LEEG is, pons 

(punch) na VOL’. Veronderstel dat ‘n sekere Probation nie sy ‘mvugho’ ken 

nie. Dan moet hy op die harde manier gedwing word daartoe.     Aanvanklik sal 

daar sagkens gewerk word met die lid. Die WIT handskoen met die ‘crowbar’ 

word dus gebruik.  Die ‘crowbar’ word gebruik om die spoor weer in lyn te 

bring indien dit sou ‘buig’. Dit sal twee tot drie maal gedoen word alvorens daar 

dissiplinêr opgetree word. Om hierdie rede is die palm (die deel waarmee gevat 

word) GROEN. Dit dui op grasie wat verleen word. 

Indien die lid geen gehoor gee nie, dan kom die ROOI handskoen in 

werking: Die metode wat gevolg word, is uiters vernederend:  

   Op die eerste jaar (d.w.s. Saterdag) sal die Germiston die Landdros 

versoek dat die Probation na sy kantoor deurgebring word. Dan word die 

oortreder na sy PA gebring, d.w.s. na die lid wat in die rang bokant hom is en 

dus verantwoordelik is om hom te onderrig. Dan moet hy “sy water gee” soos 
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reeds voorheen beskryf, om instruksie te kan verkry. Die Germiston stuur dus 

die opdrag deur na die Landdros, wat op sy beurt toesien dat die oortreder met 

die hand na sy Pa gebring word (m.a.w. hy word begelei, nie gestuur nie.) 

Die volgende stukkie simboliek is baie belangrik: 

       Indien ‘n manskap vanuit die WIT LYN (SILWER) na ‘n pos gepons word, 

mag die Germiston hom nie met die ROOI handskoen aanraak nie.  ROOI 

versinnebeeld BLOED, terwyl die Wit lyn (Silwer) niks met bloedvergieting te 

make het nie. Derhalwe word die manskap besmet. Indien dit gebeur, moet 

die GERMISTON ‘gaan  bloed haal’. 

 

o DRAAD: 

     Draad is die eerste volle ‘maghoenja’ (d.w.s. die eerste manskap wat ‘n 

volle rang dra) van Afdeling Een. Sy maghoenjas (rangtekens) bestaan uit drie 

agtpuntige sterre op elke skouer: 

 

 

 

                                Links (Silwer)                                              Regs (Goud) 
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Dit versinnebeeld die mense wat hy dra: 

Aan die SILWER KANT:                              Aan die  GOUE KANT:                 

                    Landdros                                                       Germiston 

                   Ngobe (Stamp)                                               Homself 

                  Mabalan (Skrywer)                                         Kolonel. 

      Draad is die ‘Maspaal’ van 28. Hy ‘vang die nommer op sy drade’, 

m.a.w. hy dra kennis van alle gebeure in die kamp. Hy vat die oortreders in 

Afdeling Een vas en deel hulle straf uit. Saam met Inspekteur is hulle die twee 

‘getuies’ van 28. (Sien INSPEKTEUR op bls. 210.) 

       Die geheim van Draad lê opgesluit in sy VIERTAND-sleutel:  

 

 
 
 

 
 
 
 
                A     B   C  D            E                                    F                                          

 
 

A = Germiston               

B = Draad 

C = Kolonel 

D = Generaal 

E = Judge 

F = Guv  (Governor)  
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(Let Wel: Hierin is die grootste geheim van 28 opgesluit! Guv is hier heel 

uit sy WIT LYN (SILWER) geplaas, alhoewel hyself geen rang het nie. Die feit 

is dat GUV ‘sit op sy rang’, m.a.w. Hy is die belangrikste persoon in die hele 

kamp … NIE die Generaal nie. Alle range is aan hom ondergeskik.  Hieruit 

volg dit dat die kamp van 28 alleen gebreek kan word deur die eliminering van 

die GUV ! 

 

o MAFAILAND: 

Mafailand is die tweede volle rang in Afdeling Een. Hy dra vier maghoenjas 

van silwer en vier van goud: 

 
   

                          
    
    Links : (Silwer)                               Regs: (Goud)                                
 

 
Mafailand is die Koning van 28. Hy lees “die wette van die vel af” (die 

wette  waaraan die lid moet voldoen), reik die uniform, die umvughu, die 

‘stalaza’ (titel) van die manskap uit tydens bevordering asook sy verpligtings 

deur die skoemba aan hom opgedra.   
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o GENERAAL: 

Generaal is die hoogste gesag in die kamp. Hy is die verpersoonliking van 

‘Nongoloza’. 

• In die Vier Punte van Stairs vervul hy dieselfde rol as Mafailand, 

m.a.w. hy lees die wette af. (Interessant dat sy rang vir hierdie doel met èèn 

afskuif!) 

• Soos reeds aangedui is hy in beheer van die ‘oonde’. Hier word alles 

wat geen waarde meer het nie, verbrand. Informant India sinspeel hier 

op menselewens. Hy het dus seggenskap oor lewens. 

• Volgens sy uniform dra hy ‘n bloedrooi DRIE-TAND vurk. Die vurk 

het drie goue tande wat drie ndodas (manskappe wat hulself bewys 

het) simboliseer: 

 

                           Inspekteur 

                           Generaal 

                            Draad                                

 

                              

• Wanneer daar besluit word om op een van die ander bendes te ‘skiet’, 

word dit nie sonder waarskuwing gedoen nie. Hierdie Drie-tand vurk 
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sal hulle waarsku by monde van die Draad: “Kyk, my Generaal is 

rooi!” Die gevaar dreig dus, want Generaal is die èèn wat die opdrag 

gee om tot geweld oor te gaan wanneer hy beveel: “UP!”  

Sodanige aanval word dus gelei deur die DRIE-TAND VURK! 

• Generaal is die eerste maghoenja binne Stairs. Hy dra SES- SES 

maghoenjas OORKRUIS. Dit beteken dat sy maghoenjas nie in ‘n 

reguit lyn sit nie, maar verspringend soos hieronder geillustreer: 

 

 
 

 
 
                   Links                                                       Regs 
                (GOUD)                                                   (GOUD) 
 

Wat ook opval is dat sy maghoenjas ALMAL goud is. Dit beteken hy werk 

uitsluitlik met bloed.  

 

o JUDGE: 

Judge is die tweede maghoenja in Stairs. Omrede hy altyd ‘n mantel dra, 

word algemeen gereken dat hy geen maghoenjas dra nie. Feit is dat hy presies 

dieselfde maghoenjas dra as Generaal, maar dit is versteek onder die mantel. 

Dat sy maghoenjas ook almal goud is, is te begryp uit die feit dat hy die 

manskap is wat die doodstraf uitspreek. 
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Opvallend in die uniform van Judge is ‘n gabardene tou en die reeds 

vermelde mantel. Die mantel is ook van  gabardene maar is aan die binnekant 

swart. Judge woon ‘op die berg’. Hy is dus die hoogste opsiener oor die 

Nommer en neem kennis van elkeen wat by die Nommer aansluit. Hierdie 

inligting deel hy dan met die 27 bende (Holland).  

Wanneer Judge ‘van die berg afkom’ (d.w.s. aansluit by die vergadering van 

die Nommer), is dit wanneer ernstige sake aandag moet kry. Indien dit handel 

oor die doodstraf oor ‘n lid, dan word die mantel omgekeer sodat die swart kant 

na buite wys. Die volgende prosedure word gevolg: 

Judge sal eenkant sit met sy rug na die skoemba. Die manskappe sal 

gehurk sit met die duime op die grond. Terwyl hulle die aangeleentheid 

bespreek, sal Judge geen deel aan die ‘verhoor’ hê nie. Wanneer hy sy 

beslissing vel, sal hy net omdraai na die skoemba en met die duim van die 

regterhand na onder wys – die teken van die doodsvonnis. 

 

o LORD:    

Lord was oorspronklik ‘n Sersant Twee. Hy was egter uiters bloeddorstig en 

het voortdurend ‘bloed geslaan’. Dit het Nongoloza laat besef dat, indien hy sò 

voortgaan, hy die Nommer in gevaar sou stel. Daarom het Nongoloza hom op 

“non-aktief” geplaas deur hom bokant die aktiewe afdelings van die Rooilyn te 

skuif. Daar sou dit sy funksie wees om ‘die bloedpotte te roer’. Hy sou dus ‘n 
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soort van ‘n aanhitsers-funksie vervul, terwyl hyself nie by bloedvergieting 

betrokke kon wees nie. 

Opmerklik in die uniform van Lord is dat hy geen maghoenjas dra nie, maar 

wel ‘n ‘portret van Sersant Twee’ en ‘n ‘goue kierie’. Met hierdie kierie ‘roer 

hy die bloedpotte. Die ‘foto’ is daar om hom te herinner waarom hy ‘in die 

wolke’ geplaas is. 

 

• DIE ONDERSKEIE RANGE EN HUL ROL:(AFDELING EEN) 

DIE WITLYN: 

o LANDDROS: 

Landdros is die eerste van die offisiersrange aan die kant van die Witlyn. Hy 

dra vier maghoenjas, TWEE van SILWER op die linkerskouer en TWEE van 

GOUD op die regterskouer. 

 

 

  

                                                   Links                                  Regs 

                         (Silwer)                                (Goud) 

    Landdros werk in die ‘apteek’ van die Nyanghi (Dokter) met verbande en 

medisyne. Hy sien dus om na die welsyn van die manskappe van Afdeling 
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Twee. Hy is verantwoordelik vir die ‘chemist’, omrede die Nyanghi sy 

leermeester in die Nommer is.  

   Die Vier Punte van Afdeling Twee sit in die ‘Chemist’. 

   Wat hul uniforms aanbetref, lyk Landdros en Nyanghi op die oog af 

eenders. Die enigste verskil is dat Nyanghi ‘n jas oor sy uniform dra. Op die jas 

is ‘n bloedrooi kruis. Trek hy egter die jas uit, lyk hy nes Landdros. 

   Die werk van Landdros behels verder dat hy manskappe van die Witlyn 

onderrig ten opsigte van hul verpligtinge. 

    Landdros is verantwoordelik vir die opleiding van Silwers Twee. (Sien die 

Gesagsdriehoek van Silwers Twee op bls. 173). 

 

o STAMP: 

Stamp dra SES maghoenjas – DRIE van SILWER op die linkerskouer en 

DRIE van GOUD op die regterskouer. 

 

 

 

                                                 Links (Silwer)                               Regs (Goud) 
                          

    In die uniform van Stamp vind ons ‘n ‘grasgroen setsel (aktetas) met ‘n 

silwer handvatsel’. Binne-in is VIER stempels: Swart. Rooi, Wit en Groen. 
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Stamp gebruik hierdie vier stempels vir elke lid wat die Nommer binnekom 

en daar uitgaan:  

• WIT vir Afdeling Twee  

• GROEN vir Afdeling Een in die Witlyn 

• ROOI vir die hele Bloedlyn (Rooilyn) 

• SWART vir die DOOD. 

Oor die algemeen doen die Stamp nie veel nie. Hy plaas egter die finale 

stempel op besluite wat deur die Twaalf Punte geneem is. Hiervoor gebruik hy 

ook sy stempels: 

• Wanneer  daar besluit word dat ‘n lid ‘n “tweede kans” kry, plaas 

hy die GROEN stempel daarop. 

• Wanneer die vergadering besluit ‘n lid moet as straf gaan ‘bloed 

vat’, plaas hy die ROOI stempel daarop. 

• Wanneer die doodstraf val, plaas hy die SWART stempel daarop. 

Stamp is ook verantwoordelik vir die opleiding van Silwers Een. (Sien die 

Gesagsdriehoek van Silwers Een op Bls.174). 

 

o SKRYWER: 

Skrywer dra agt maghoenjas: VIER van SILWER links en VIER van GOUD 

regs. 
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                   Links (Silwer)                               Regs  (Goud) 

                                
 

As deel van sy uniform dra Skrywer ook ‘n ‘grasgroen setsel’ met VIER 

penne daarin: Pikswart, Bloedrooi, Grasgroen en Spierwit. Tesame hiermee is 

daar in die tas VIER ‘dockets’ (skryfpapier): Pikswart, Bloedrooi, Grasgroen en 

Spierwit. 

Dit is deel van sy taak om elkeen wat die Nommer binnekom of daaruit 

gaan, op te teken. Soos Stamp gebruik hy ook die penne en ‘dockets’ vir: 

• WIT vir Afdeling Twee  

• GROEN vir Afdeling Een in die Witlyn 

• ROOI vir die hele Bloedlyn (Rooilyn) 

• SWART vir die DOOD. 

Hy teken die besluite  ook aan in Rooi, Groen of Swart. 

Voorts is dit sy verantwoordelikheid om die ‘tally’ (register) van die kamp te 

hou. Hierdie ‘tally’ skryf hy op in die Makulu Boek van die Kolonel (hy 

rapporteer dus aan hom). 

Hy is ook verantwoordelik vir die onderrig van Lig Twee (Sien die 

Gesagsdriehoek van Lig Twee op bls. 175). 
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o NYANGHI (Dokter): 

Net soos sy eweknie in die Rooilyn, Generaal, dra Nyanghi ook twaalf 

verspringende maghoenjas. Hulle is egter SES van SILWER links en SES van 

GOUD regs. 

 
 

 
 
           Links (Silwer)                                           Regs (Goud) 
                  
 

Nyanghi werk met twaalf ‘pype’, ses van silwer en ses van goud. 

(Hierdie ‘pype’ is veronderstel om ‘stetoskope’ voor te stel.) Wanneer die 

skoemba sak, gooi hy al twaalf sy pype. (Sien die ritueel wat die vergadering 

van die ‘skoemba’ voorafgaan op bls.137, DIE SKOEMBA). Die rede hiervoor 

is dat hy absoluut seker moet maak dat die terrein veilig is. 

Verder word hierdie ‘pype’ volgens ‘n uiters ingewikkelde stelsel op die 

verskillende vlakke van ondersoek gegooi. 

   Wanneer Nyanghi egter die proses afgehandel het, moet die pype weer 

“skoongemaak” word. Hiervoor stuur Landdros ‘n Probation na die Nyanghi se 

‘kantoor’ om die pype skoon te maak. Hierdie proses van skoonmaak behels 

niks anders nie as dat die Probation deur Nyanghi gesodomiseer word. (Feit is 

dat geen tronkwyfie aan Nyanghi toegewys is as sy “seun” nie.’n Probation 
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word slegs aan hom ‘uitgeteken’ op die dae van Mandia – d.w.s Saterdag of 

Sondag. Sien Dae van Mandia, bls.165) 

     Nyanghi is verantwoordelik vir die behandeling van siek manskappe, 

maar slegs manskappe uit Afdeling Een is geregtig op sy bystand. Manskappe 

uit Afdeling Twee moet deur Landdros bygestaan word, terwyl Afdeling Drie 

slegs pille en medisyne van Landdros via Germiston ontvang.  

o INSPEKTEUR: 

Net soos sy eweknie in die Rooilyn, Judge, dra Inspekteur ook Twaalf 

verspringende maghoenjas – maar met diè verskil: Ses van SILWER links en SES 

van GOUD regs, dus dieselfde as Nyanghi: 

 

 
 

 
 
                   Links  (Silwer)                                  Regs (Goud) 
                 

 

            Inspekteur en Draad  werk altyd saam. Hulle word mekaar se ‘getuies’ 

genoem. Feit van die saak is dat hulle eintlik mekaar se wagters is! Inspekteur 

behoort aan die Witlyn, Afdeling Een, terwyl Draad aan die Rooilyn, Afdeling Een 

behoort. Deur altyd saam te werk, kan die een nooit sy eie Afdeling bevoordeel bo 

die ander nie. Wanneer hulle bv. na die Kruispad gaan om te onderhandel, sal 
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Inspekteur al die praatwerk doen, terwyl Kaptein Een daaroor sal terug-rapporteer 

aan die kamp. 

    Inspekteur beweeg gewoonlik in cognito in die kamp, en word dikwels gesien in 

die geselskap van bv. die Big Five, waar hy sy oë en ore oophou vir brokkies 

inligting. 

In die kamp werk hy voor die ‘hekke’ van Guv waar hy ‘n oog hou oor elkeen 

wat in en uit die kamp gaan. 

In die skoemba inspekteer hy die manskappe, soos reeds gesien. (“Hy gooi sy 

glase op elkeen.”) 

Hy werk ‘met sy byl in die bos’ waar hy ‘takke van die boom kap”. Dis die 

rekrute wat hy werf onder die Franse. Hierdie ‘byl’ het ‘n grasgroen 

handvatsel (Dis Inspekteur homself). Op die steel is ‘n bloedrooi dot - dit 

verwys na Draad. Die kop van die byl het ‘n goue kant – simbool vir die 

manskappe wat swaar werk doen (Rooilyn) en ‘n silwer kant  vir die 

manskappe wat ligte werk doen (Witlyn).  

    Een van die grootste geheime van Inspekteur is dat hy sy uniform drie 

keer verwissel: 

• Hy dra gabardene wanneer hy op die kruispad gaan. 

• Hy dra groen in die bos wanneer hy rekrute werf. Dit is bedoel om as 

kamoeflering te dien teen Holland (27). 



 212

• Hy dra kakie op die langpad van Deep Levels, d.w.s. in die woonplek 

van die soldate. Dis vir kamoeflering … hùlle uniforms is kakie! 

 

o NTSUTSIS (DIE TOLK): 

 

Hierdie is ‘n ‘leë kantoor”. Dit beteken dat daar wel sodanige rang bestaan 

het, maar daar word nooit meer iemand in hierdie pos aangestel nie. Die verhaal 

van Ntsutsis is as volg: 

 

 As elfjarige seun het hy afgekom op sy moeder terwyl sy besig was om 

owerspel te pleeg. Ntsutsis het dit nie aan sy vader vertel nie, maar self sy 

moeder en die ander man gedood.  Toe het hy met die beeswagtertjies die 

boodskap van die moord aan sy vader gestuur, terwyl hyself padgegee het. 

Hy is verhongerd deur sendelinge in die veld gevind en het sò by ‘n 

sendingstasie beland. Hier het hulle hom kos en klere gegee en hom ook 

geleer om te lees en te skryf. By die sendingstasie het hy ook onderrig uit 

die Bybel ontvang. Hier het hy in aanraking gekom met die baie wette en 

verordeninge van die Bybel. 

   Toe Ntsutsis die sendingstasie verlaat, het hy ‘n Bybel saamgeneem. 

(Dit sou later onder die 28 bende bekendstaan as die “MAKULU Boek”). 

Hy het aangesluit by die manskappe van Palo Mabaso. Toe Palo Mabaso 
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hom leer ken, het hy besef dat hy nie kan bekostig om hierdie man met 

bloed te bemoei nie. Hy het vir Ntsutsis aangestel as sy persoonlike 

“regterhand”.  Palo kon self nie lees of skryf nie. Hy gee toe aan Ntsutsis 

die opdrag om  die wette van die Nommer op klip te skryf. Hierdie wette 

was aanvanklik 16 in totaal, maar nadat hulle die onnodige duplisering 

uitgeskakel het, is dit verminder tot AGT. 

       Die ‘dag toe die hemel en die aarde geskeur het’ het Skilikijan die 

klip met die wette stukkend gegooi. Ntsutsis het hom hieroor aangespreek 

en die agt wette oorgeskryf op die vel van Skilikijan. Nongoloza het hierop 

soveel as moontlik van die wette laat opskryf op boombas. Dit sou in latere 

taalgebruik van 28 bekend word as die PLANK.  

Informant India meen egter dat dit onwaar is dat die klip waarop 

Ntsutsis die wette geskryf het, stukkend gegooi is. Hy beweer dat dit in die 

besit van Ntsutsis gebly het tot sy dood, waarna dit deur Makoebani 

bewaar is. Dit het uiteindelik saam met Makoebani in die gevangenis 

beland – vandaar die uitdrukking “agter die klip” om na die enkelselle te 

verwys.   

       Ntsutsis  was die “staatsaanklaer” van 28. By hom het die nommer 

altyd eerste gekom. Indien ‘n lid iets sou doen waardeur hy die kode 

verbreek, dan is hy slegs op èèn wyse gestraf: die dood! Nongoloza het 
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egter later opgemerk dat indien hy hierdie man sou toelaat om sò voort te 

gaan, dan sal hy die hele kamp - Nongoloza inkluis - vernietig.  

        (Sommige beweer dat Ntsutsis ‘n dubbele rol gespeel het. Hy het in die 

vergadering van 28 getolk en dan die inligting na die 27 bende deurgegee). 

Hiervoor is sy lot in die skoemba gevel: Die Doodstraf. 

    Hierna was daar nooit weer iemand in sy plek aangestel nie. 

 

o GUV (GOVERNOR).  

Soos vroeër vermeld, is Guv die belangrikste persoon in die Kamp (Sien bls. 

201.). Guv dra ook twaalf verspringende maghoenjas – SES van SILWER links 

en SES van GOUD regs.  

 

 
 

 
 
                   Links (Silwer)                                   Regs(Goud) 
       

 Opvallend in sy uniform is dat hy in sy linkerhand SES silwer siwwe 

vashou, en in sy regterhand SES goue siwwe. Hierdie siwwe simboliseer die 

bealngrikheid van sy taak in die Nommer: “Hy sif die nommer met sy siwwe”, 

wat beteken dat hy die geldigheid en die toepaslikheid van besluite moet 
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bekragtig. Dit wat onaanvaarbaar is, word ‘in die oonde van die Generaal 

verbrand’, d.w.s. verwerp. 

   Hy is ook verantwoordelik vir die G.I. (General Issue) stoor, ontvang die 

buit en reik voorrade uit aan die hele kamp op Vrydae. 

 

o NOZALA: 

Nozala vertoon baie ooreenkomste met sy eweknie, die LORD. Soos Lord ‘n 

bloeddronk Sersant Twee was wat deur Nongoloza op ‘non-aktief’ geplaas is, 

so was Nozala ‘n Silwers Twee wat bloeddronk was. Omrede bloed 

ontoelaatbaar is in die Witlyn, het Nongoloza hom ‘in die wolke’ geplaas, net 

soos vir Lord.  

Net soos Lord, dra Nozala ook geen maghoenjas nie. Opmerklik in sy 

uniform is egter dat hy ‘n spieël dra wat aan die een kant goud is en aan die 

ander kant silwer. 

Nozala het nie veel werk nie. Wanneer ‘n nuwe manskap tot die kamp 

toetree, sien Nozala hom in òf die goue òf die silwer kant van die spieël, 

afhangend of hy tot die Rooilyn of die Witlyn toetree. Dan het hy die 

buitengewone taak: “Nozala kala nembes”. Dit beteken: Nozala huil bitterlik 

oor die manskap, want hy weet nie hoe die nuweling se gedrag in die Nommer 

sal wees nie. Sal hy die Nommer help opbou, of afbreek? 
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• DIE ONDERSKEIE RANGE EN HUL ROL: 

(DIE VEERTIGS). 

       Beide die Bomborzors en die Majuries is ‘tydelike afdelings’ waarin  

lede hulle bevind met die behoud van hul werklike range. Hierdie lede is bv. 

manskappe wat van ander tronke oorgekom het en nog wag op plasing in volle 

kantore. Wanneer daar bv. onderrig verskaf word aan ‘n Germiston, dan sal dit 

verskaf word deur ‘n Draad wat hom in die Bomborzors bevind. (Sien die 

Rangstruktuur op bls. 169.) Die onderrig word dus verskaf deur die rang 

onmiddellik bo diè van die betrokke lid. 

 

o DIE BOMBORZORS (MBOZA): 

Enige lid van die Rooilyn, Afdeling Een, wat klaar sy ‘maghoenja 

vasgebrand het’ deur bloed, word hier geplaas vir opleiding in sy rang. Na 

voltooiing van sy opleiding word hy na die skoemba geneem, waarvandaan hy 

uitgeplaas word in sy ‘eie kantoor’. Dit beteken dat hy voortaan as volle lid van 

die Nommer in sy nuwe rang optree. 

Hier bestaan egter ook ‘n “Vaste kantoor van Sake” waar die klag teen ‘n 

manskap uit Rooilyn, Afdeling Een hanteer word. 
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o DIE JURIES: 

Enige lid van die WITLYN, Afdeling Een, wat bevorder is, word hier 

geplaas om deur Glas geskool te word in die verantwoordelikhede van sy nuwe 

rang. 

Indien ‘n lid van die Witlyn, Afdeling Een egter ‘n klag teen hom het, word 

sodanige klag hier hanteer. Dit staan bekend as die ‘Vaste Kantore van Sake’.  

 

1.5. UITKENNINGSTEKENS: 

Kentekens in die vorm van tattoëermerke kom algemeen voor. Sommige 

hiervan word dikwels verkeerdelik geïnterpreteer as AMPTELIKE (of 

ERKENDE) tekens van die bende. Omrede daar ook onder bendelede ‘n strewe 

na indiwidualiteit bestaan, kom verskillende variasies van die amptelike tekens 

voor. 

AMPTELIKE TEKENS: 

1.5.1. DIE KRUIS: 

 

 

 



 218

Hierdie is geensins ‘n Christelike simbool nie. Belangrik is die drievlak-

voetstuk daaronder. Dit verwys na die Drie Afdelings van die bende. 

 

1.5.2. DIE DONKIE:  

                                      

Die simboliek agter die donkie kan opgesom word as : “Ons is nie haastig 

nie. Ons kan wag, maar sal jou wèl eendag kry”. Niemand ontkom dus aan 

die bende nie. 

1.5.3. DIE DOLK: 
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Die Dolk word gewoonlik getattoëer met die lem na bo, soos aangetoon. 

Hierdie teken kom gewoonlik voor op die liggame van ouer bendelede. 

                                     VARIASIE OP DIE DOLK: 

Die volgende variasie dien om aan te toon hoe onuitputlik hierdie bron 

werklik is. Die voorletters wek die indruk dat dit die voorletters van die 

betrokke lid is, maar in werklikheid toon dit ‘n verwantskap met een van die 

bendes buite die tronk.   

 

 

                                                             

 

              

1.5.4. DIE BYBEL EN DIE KRUIS:                                                                             

                                                                                    

                                              



 220

Hierdie is een van die meer algemene tattoëermerke op die liggame van 28’s. 

Soms verskyn die woorde: “The Bible and the Cross” op die bladsye. Verder 

is daar gewoonlik ‘n ondergaande son aan die linker-onderkant van die 

dwarsbalk. Moet egter geen Christelike interpretasie hieraan heg nie, want 

die bende beskou hulself as verhewe bo die Skrif of die KRUIS. 

1.5.5. DIE GRAAF EN DIE PIK: 

                                           

             ‘n Erkende teken van 28. Die simboliek daaragter is dat, indien jy na 

die waarheid omtrent 28 soek, jy daarvoor moet DELF. Let op die 

ondergaande son by die kruispunt. 

 

1.5.6. “MOLIVA BOYS”: 
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Hierdie is een van die weinig geskrewe tattoëermerke by 28. Dit  beteken 

“WATER BOYS” en verwys na die gebruik om ‘n lid se ‘water te drink’. 

Dit  verwys na die gebruik van sodomie.  

1.5.7. DIE VLAG: 

    Die bende het ‘n (denkbeeldige) grasgroen vlag met ‘n dik rooi 

streep en die syfers 28 daarop. Vir die oorsprong  hiervan sien § 4.2.1. 

Ontstaan van die 27 Bende op bls. 224. 

1.6. KOMMUNIKASIE: 

1.6.1. Die eerste metode van kommunikasie waaraan ons aandag gee, is die 

amptelike groetteken. Op die ‘dag toe die hemel en die aarde geskeur het’, het 

Skilikijan vir Nongoloza gevra hoe hy hom sal uitken. Nongoloza het 

geantwoord dat hy hom sal ken aan die drie opgesteekte vingers. Dit word 

hieronder geïllustreer: 
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          Let op die volgende simboliek: 

• Die duim bestaan uit TWEE litte en die wys- en middelvingers elk uit 

DRIE litte!   ( 2 + 3 + 3 =8.) 

• 4 + 4 = 8.  

 Aan die kant van die PRIVAATLYN verteenwoordig dit die 

range in Afdeling Een van LANDDROS tot DOKTER ( d.w.s. VIER 

range). 

 Aan die kant van die ROOILYN verteenwoordig dit die range in 

Afdeling Een vanaf GERMISTON tot GENERAAL (d.w.s. ook 

VIER range). 

Die reeds vermelde gevangenistaal, Shalombom, bestaan hoofsaaklik uit ‘n 

mengsel van Zoeloe en Afrikaans, met woorde uit sommige ander tale soos 

Pondo en Xhosa daarin. Omrede hierdie ‘taal’ absoluut geheim gehou word, is 

bendelede daartoe instaat om in die teenwoordigheid van bewaarders planne te 

bespreek terwyl laasgenoemde geen benul het van die gesprek nie. (‘n Bykans 

volledige Poliglot-Woordeboek, oor die jare saamgestel, verskyn as Bylaag 

agterin.)  

 

*     *     *     * 
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2. DIE 27-BENDE: 

2.1. ONTSTAAN: 

        Volgens oorlewering het die oorspronklike bende van Nongoloza en 

Skilikijan in die grot in die berg geskuil. Op hierdie tydstip het die bende uit 15 

manne bestaan. By geleentheid het Nongoloza vreemde voetspore in die 

omgewing van die grot opgemerk en agtergekom dat daar in die kamp gekrap 

word. Ten einde die kamp te beveilig teen rowers het hulle besluit om in twee 

groepe te verdeel. Skilikijan en ses van die manskappe sou gedurende die dag 

roof en plunder, terwyl Nongoloza met die oorblywende sewe in die nag sou 

werk. Op hierdie wyse sou die kamp altyd bewaak wees. 

    By geleentheid het Skilikijan by die kamp gekom toe Nongoloza en sy 

manne reeds weg was. Daar het hy een van Nongoloza se manne, genaamd 

Qancopi, aangetref. (Diè Qancopi sou later Makubani genoem word, na die 

naam van die Zoeloemeisie van Nongoloza. Sien hieroor  die “Ontstaan van die 

28 Bende”,  TWEEDE VERTOLKING op bls.158) 

     Op Skilikijan se vraag waarom hy nie saam met die ander is nie, 

antwoord Qancopi dat hy ‘nie twee werke kan doen nie’. Dit blyk toe dat 

Qancopi deur Nongoloza gebruik word vir homoseksuele praktyke. Skilikijan 

het kwaad geword, sy kapsabel uitgetrek en vir Nongoloza verwond. Hierop het 

die manne van Son-op en die manne van Son-onder aan die baklei geraak. 

‘Hierdie was die eerste geveg tussen die twee kampe. Daar het toe agt  sterre 
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uit die hemel geval : Sewe daarvan het by Skilikijan geval, en die agtste het 

voor Qancopi se kop geval’. (Hierin vind die 27 bende reeds die simboliek van 

hul nommer, terwyl die “agtste ster voor Qancopi se kop” hom as die rede vir 

die skeuring uitsonder.)   

       Nongoloza het sy eie kapsabel uitgetrek, maar omdat hy verwond was, 

dit neergegooi en deur die Moliva-rivier gevlug. Hy het ‘n breë bloedspoor op 

die groen gras agtergelaat. (Hierin is die oorsprong van die 28 bende se 

‘grasgroen vlag met die dik, rooi streep’ opgesluit!) Nongoloza se manskappe 

het hom deur die rivier gevolg. Skilikijan het Nongoloza se kapsabel opgetel en 

dit met syne oorkruis gehou. Dit is die oorsprong van die gekruisde sabels op 

die bloedrooi vlag van 27.)                

     Op die sewende dag het Skilikijan vir Nongoloza op die kruispad 

raakgeloop. (Volgens oorlewering het die een been van die kruising na die myn 

gegaan, die tweede been na Springs, die derde been na Durban Natal, en die 

vierde been na Pondoland. Die simboliek hierin opgesluit dien bykans as ‘n 

‘opsomming’ van die geskiedenis van die bendes.) By hierdie kruising het hulle 

besluit dat elkeen voortaan op sy eie sou werk. Indien een egter niks gebuit het 

nie, sal hulle die ander een se buit deel. Hierop het hulle uitmekaar gegaan: 

Nongoloza het na Delagoabaai gegaan en Skilikijan het na Springs gegaan. 

     Voor sy vertrek na Springs het Skilikijan eers na die grot van Palo 

teruggegaan. Toe hy geen spoor van Palo kry nie, het hy onthou dat Palo gesê 
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het dat as hulle terugkom en hom nie kry nie, dan moet hulle kyk of sy kapsabel 

nie in die boom voor die grot vasgekap en geroes is nie. Indien dit sò is, beteken 

dit dat hy dood is. Hy het die geroeste sabel in die boom gekry. 

      In die grot het hy die geraamte van Palo gekry. Hy kon dit uitken aan die 

stuk tou met die Twee Pond Ses muntstuk (?) wat Palo altyd om sy nek gedra 

het. Hy het Palo begrawe in ‘n gat aan die regterkant van die grot, en “hom 

toegetrap met ‘n One-time Shotgun”. (Dit beteken dat hy EEN maal hard met sy 

regtervoet op die grond gestamp het – soos ‘n soldaat wat op aandag kom.) 

   Hiervandaan het  hy met sy manskappe na Springs gegaan. 

Die ontstaan van die 27 bende as ‘n gevangenisbende is terug te voer na ‘n 

gebeurtenis nadat die skeuring plaasgevind het: 

     Skilikijan en sy manskappe het na Springs gegaan. Onderweg het hulle 

by ‘n militêre kamp verbygegaan. Hulle het die kamp vir ‘n tydlank dopgehou 

en opgemerk dat die kamp baie swak bewaak was.  

    Skilikijan het met sy manskappe toegeslaan en eers die wagte gedood. 

Daarna het hulle die kamp oorrompel en die soldate gedood. Hulle het uniforms 

en veral .303-gewere en ammunisie gebuit.  

     Die destydse Goewerneur, Sir George Grey, het ‘n soekspan van ZARP’s 

(die Zuid-Afrikaanse Republiek Polisie) uitgestuur om die skuldiges aan te 

keer. Skilikijan het egter sy manskappe in kleiner groepies verdeel. Kort hierna 

is hy en sy groepie gevang. 
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    Toe hulle in die hof verskyn, het die res van die manskappe in die 

publieke banke gesit. Toe hul skuldig bevind word, het Skilikijan uitgeroep: 

“UP!” Die manskappe het opgespring en die hofsaal oorrompel. Skilikijan het 

self die landdros gedood. Nou het die groep weer teruggevlug na 

Pietermaritzburg. Hulle is egter gevange geneem en na Durban Point 

gevangenis gestuur. Volgens oorlewering was dit in die jaar 1836, die jaar van 

die bende se ontstaan binne die gevangenis. Ook  in hierdie jaar sou die 26 

bende ontstaan. 

 

2.2. ONTSTAANSDOEL: 

• Net soos by die 28 bende moet ons die ontstaansdoel van die 27 bende by 

Palo Mabaso soek. Dit is immers met die ‘skeuring van hemel en aarde’ 

dat die oorspronklike bende in twee verdeel is. 

• Die 27 bende was van die begin ‘n bloed-bende. Volgens  oorlewering het 

Skilikijan gedurende die geveg met Nongoloza in die Moliva- rivier 

gestaan toe die “stem uit die hemel” hulle vermaan. Skilikijan het sy 

kapsabel laat sak en afgekyk. Toe sien hy dat hy ‘tot by sy knieë in die 

bloed staan’. ( Hieruit word  die bloeddorstigheid van die bende verklaar.) 

• Juis hierin is die oorsaak van die uiteindelike ondergang van die 27 bende 

te vinde: DIE BENDE HET FEITLIK OPGEHOU OM TE BESTAAN. 
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Vandag is daar slegs enkelinge van die oorspronklike bende oor, en dit is 

gewoonlik onder die bejaarde gevangenes. Soos dit in die gevangenistaal 

gestel word: “Die bende het homself na die hangpaaltjies toe gewerk”. 

Deur hul bloeddorstigheid het die bende aan die galg uitgesterf. 

 

2.3. GESLAGSAMESTELLING: 

Van die begin was lidmaatskap tot manlike gevangenes beperk.  

 

2.4. ETNIESE SAMESTELLING: 

Ook hier  het rassisme geen rol gespeel nie. Lede was uit alle 

bevolkingsgroepe gewerf. 

 

2.5. EIENSKAPPE. 

• Omrede hierdie bende grootliks uitgesterf het en vandag geen 

noemenswaardige rol meer speel in die Korrektiewe opset nie, is daar nie 

meer veel oor die eienskappe van die bende te rapporteer nie. 

• Wat hierdie bende egter belangrik maak, is die feit dat die 26 bende, wat 

inderdaad ‘n baie aktiewe bende in ons gevangenisse is, uit die 27’s 

ontstaan het. In die behandeling van die 26 bende sal die noue strukturele 

verband tussen diè twee duidelik na vore kom.  
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• Hierdie is ook ‘n “Bloed in, Bloed uit” bende. Lidmaatskap is dus 

lewenslank. 

• Die wette van 27 stem ook grootliks ooreen met die van 28, alhoewel dit 

soms effens anders geformuleer is: 

 Van diè jaar af is jy nie meer ‘n frans (‘n gevangene wat aan geen 

bende behoort)  nie – jy is ‘n  ndoda (manskap). 

 Jy sal nie jou broer se bloed drink (hom benadeel) nie. 

 Jy sal nie agter jou broer se boots sabela nie (agter sy rug praat nie). 

 Jy sal nie jou broer slamba (vloek) nie. 

 Daar waar jou broer verdala, sal jy verdala (sterf). 

 Enige nasie (bende) in die vierhoeke (gevangenis) sal jy respekteer. 

 Hier is èèn hek in, en geen hek uit nie. Jy sal uitgaan op jou rug. 

Daai’s die jaar jy sal tollomshlope (doodgemaak word). 

 

   2.6. GESAGSTRUKTUUR: 

Omrede die 26 bende uit die 27 bende ontstaan het, is daar ‘n baie noue 

verwantskap tussen die gesagstrukture van die twee bendes. Die struktuur van 

die 27 bende val uiteen in drie afdelings of vlakke: 

 

 



 229

DIE RANGORDE VAN 27: 

 

STAIRS van SPRINGS: 

Lord 

Guv 

Generaal 

Judge 1 

Meli 1 

Nyanghi 1 

Glas 1 

Draad 1 

 

PRIVATE NUMBER TWO’S 

Madagheni 

Boek 2 

Judge 2 

Meli 2 

Nyanghi 2 

Glas 2 

Draad 2 

 

 

 

 



 230

 

DEEP LEVELS VAN TWEE. 

Sargeant-Major 

Sargeant 1 

Sargeant 2 

Nongidella 

Soldaat 

 

 

DEEP LEVELS VAN TWEE: 

Hierdie afdeling staan ook bekend as die KAKIE LYN, omrede alle uniforms in 

hierdie afdeling Kakie is. 

 

o SOLDAAT: 

 Die “huis toe”-kom van Soldaat stem grootliks ooreen met diè van die 

soldaat van 28. Die grootste verskil is dat hy ‘ingedraai het by die 

bloedrooi tent met die twee kapsabels, een punt òp en die ander een 

punt àf”. 

 Tydens die inisiasie-seremonie plaas Nyanghi Twee sy polse oorkruis 

en verklaar: “Ek stamp die nommer van 27 in jou are.” Hierin is reeds 

die beginsel opgesluit dat daar geen weg uit die bende is nie.  
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 Opmerklik in die uniform van Soldaat is dat hy ‘n “.303-geweer aan ‘n 

kakie band oor sy regterskouer” dra. Die geweer het “ses patrone in die 

magasyn en een in die loop”. Die geweer verwys na die gebeure 

waartydens die militêre kamp oorval en uitgewis is. (Sien bls. 225 

hierbo.) Die een patroon in die loop dui op Soldaat self. Dit is in die 

eerste plek sy verantwoordelik-heid om die kamp te bewaak. 

 Wanneer Soldaat tydens sy inisiasie sy ‘stalaza’ (posbenaming) van 

Madagheni ontvang, is hierdie stalaza ‘n goeie beskrywing van sy taak:  

SOLDAAT VAN HOLLAND WAT POS VANG (diens doen) 

DAG EN NAG EN FORTSHA (sy oë oophou vir) ENIGE GEVAAR 

WAT DIE KAMP VAN HOLLAND VERDALA (bedreig).” 

 

o NONGIDELLA: 

 Nongidella is die eerste rangbekleër in die Deep Levels van 27. Sy 

rangteken bestaan uit EEN goue streep op sy regter VOOR-arm. 

Dit dui op die EEN manskap wat aan hom ondergeskik is. 

 Teenoor die .303 geweer van Soldaat dra Nongidella ‘n goue 

rewolwer aan sy regtersy. Die rewolwer het ‘n bloedrooi kolf, ses 

goue patrone in die magasyn en een in die loop. Laasgenoemde is 
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weereens ‘n verwysing na sy persoonlike verantwoordelikheid om 

die kamp te verdedig. 

 In sy baadjiesak dra hy twee penne, ‘n rooie en ‘n swarte. 

 Nongidella is die skoolmeester. Sy taak is om Soldaat te skool ten 

opsigte van die geskiedenis van die bende, sy ‘huis toe’-kom, sy 

verantwoordelikhede, die wette en sy uniform. 

     Met die swart pen teken hy enige misstappe van die soldaat 

aan, en met die rooi pen hou hy rekord van hul vordering. 

 

o SERSANT TWEE: 

 Opvallend in die uniform van Sersant Twee is sy  

‘cane’ (soos diè wat deur Weermag-offisiere gedra word).  

 Hy dra TWEE goue strepe op sy VOOR-arm. Dit wys na die 

TWEE manskappe onder hom. 

 Soos die ander offisiere en onder-offisiere van 27 dra Sersant Twee 

ook ‘n goue rewolwer. 

 Die ‘cane’ is die aanduiding dat Sersant Twee verantwoordelik is 

vir die straf in die lyn van die soldate (ook genoem: Kakielyn). 

 Hy dril die soldate op die drilbaan. 
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 Wanneer Guv nie beskikbaar is nie, maak hy die soldate ‘los’ om 

te gaan roof. 

o SERSANT EEN: 

 Sy uniform lyk presies soos diè van Sersant Twee, behalwe dat 

hy DRIE strepe op sy BO-arm dra. Dit dui op DRIE manskappe onder 

hom. 

 Sersant Een is verantwoordelik vir die handhawing van die wet in 

die Kakie lyn vanaf Soldaat tot en met Sargeant Major. 

 Hy maak gebruik van DRIE strafwette: 

 Waarskuwing. 

 Mashello (d.w.s. Berisping). 

 Jiba en Sulega (d.w.s. ‘vat en gaan’). 

 

o SERGEANT MAJOR: 

 Sergeant Major is die eerste draer van ‘n maghoenja in die kamp 

van 27. 

 Sy rangtekens bestaan uit DRIE goue strepe wat afwaarts wys, 

met ‘n maghoenja daarbo.  Die strepe verwys na die manskappe 

onder hom, terwyl hyself die maghoenja is. 
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 Verder is sy uniform dieselfde as die van die res van die Kakie 

lyn. 

 Hy regeer die Kakie lyn van 27. Alles wat in diè afdeling gedoen 

word, word met sy goedkeuring gedoen. 

 

PRIVATE NUMBER TWO: 

       In hierdie afdeling verander die uniforms van Kakie na KAKIE 

GABARDENE. Die ‘goue rewolwer’ bly ook behoue in die uniform. 

Hiervandaan dra lede ‘n “goue en silwer borsspeld” met een of ander 

identifikasie-teken daarop. 

 

o DRAAD TWEE:   

 Wat opval in die uniform van Draad Twee is dat hy nou ‘n kakie-

gabardene “setsel” (aktetas) in sy linkerhand dra. Binne-in die 

aktetas is swart en rooi penne asook swart en rooi ‘dockets’ 

(skryfpapier). 

 Op sy borsspeld is daar ‘n ‘halfskynsel’ (weerkaatsing) van ‘n 

draad (lugdraad).  
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 Hy dra AGT maghoenjas: sewe van silwer en een van goud. Die 

maghoenjas verteenwoordig die volgende persone: 

Sy sewe SILWER maghoenjas is: 

Draad 2 

Glas 2 

Nyanghi 2 

Melie 2 

Judge 2 

Boek 2 

Madagheni 

Die een maghoenja van GOUD is: 

Draad 1. 

 Hy moet kennis neem van alle gebeure in die kamp en dit 

rapporteer aan die betrokke offisiere. 

 Hy moet elkeen wat by die kamp aansluit, ondersoek om te bepaal 

of die nuweling geskik is. 

 Draad Twee is die ‘getuie’ van Glas Twee. 
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o GLAS TWEE: 

 Glas Twee se uniform stem ooreen met diè van Draad Twee, 

behalwe dat sy aktetas DRIE penne – rooi, swart en groen- en 

DRIE ‘dockets’ – ook rooi, swart en groen -bevat. 

 Op sy goue naamplaat is daar ‘n ‘halfskynsel’ (weerkaatsing) van 

die oog van die bees, Rooiland. 

 Hy dra agt maghoenjas: Sewe silwer en een goud: 

Sy sewe SILWER maghoenjas is: 

Draad 2 

Glas 2 

Melie 2 

Nyanghi 2 

Judge 2 

Boek 2 

Madagheni 

Die een GOUE maghoenja is: 

Glas 1. 
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 Glas Twee werk binne die kamp. Hy moet ondersoek instel na elke 

manskap of saak om te verseker dat alles volgens vereistes van die 

Nommer verloop.  

 

o NYANGHI TWEE: 

 Op sy borsspeld is daar ‘n ‘halfskynsel’ van ‘n pyp (stetoskoop). 

 Nyanghi Twee dra slegs twee penne en twee ‘dockets’, nl. rooi en 

swart, in sy aktetas.  

 Hy dra agt maghoenjas; sewe silwer en een van goud.  

Sy sewe silwer maghoenjas is: 

Draad 2 

Glas 2 

Nyanghi 2 

Melie 2 

Judge 2 

Boek 2 

Madagheni. 
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Die goue maghoenja is: 

Nyanghi 1. 

 Nyanghi Twee se taak is om die nuweling te ondersoek of hy 

geskik is vir lidmaatskap van die bende 

 Hy moet ook die lid ondersoek om vas te stel of hy nog geskik is 

om sy verantwoordelikhede na te kom. 

 Hy moet medisyne en kruie voorsien aan lede van die Kakie lyn 

om hulle gesond te maak 

      

o MELIE TWEE: 

 Melie Twee se taak is om die manskap wat oortree het, te verdedig. 

Hy vervul dus die rol van ‘n prokureur. 

 Op sy borsspeld verskyn ‘n weerkaatsing van ‘n skaal. 

 Hy dra slegs ‘n rooi en ‘n swart pen en bypassende ‘dockets’ in sy 

aktetas. 

 Hy dra agt maghoenjas: sewe silwer en een van goud. 
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(Die sewe silwer maghoenjas is: 

Draad 2 

Glas 2 

Nyanghi 2 

Melie 2 

Judge 2 

Boek 2 

Madagheni. 

Die goue maghoenja is: 

Melie 1. 

 

o JUDGE TWEE:  

 Judge Twee dra op sy borsspeld ‘n ‘halfskynsel’ van ‘n tou. 

 In sy aktetas dra Judge Twee slegs rooi en swart penne en 

dockets. 

 Hy dra agt maghoenjas: Sewe silwer en een van goud.  
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Die sewe silwer maghoenjas is: 

Draad 2 

Glas 2 

Nyanghi 2 

Melie 2 

Judge 2 

Boek 2 

Madagheni. 

Die goue maghoenja is: 

Judge 1. 

 Hy moet elke gebeurtenis in die kamp beoordeel en daarvan rekord 

hou deur dit in onderskeidelik sy rooi of swart ‘docket’ aan te 

teken. 

 

o BOEK TWEE: 

 Op sy borsspeld verskyn ‘n afbeelding van ‘n boek. 

 Hy dra agt maghoenjas; sewe silwer en een goud. 
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Die sewe silwer maghoenjas is: 

Draad 2 

Glas 2 

Nyanghi 2 

Melie 2 

Judge 2 

Boek 2 

Madagheni. 

Die goue maghoenja is: 

Boek 1 (of die Guv: die G.I. stoor). 

 Hy rapporteer die gebeure in die kamp aan die lede en hou rekord 

van die stand van die onderrig.  

 Hy hou ook rekord van elkeen wat die kamp binnekom of verlaat.  

 

o MADAGHENI: 

 Madagheni dra op sy borsspeld ‘n afbeelding van die vel van die 

kop van die bees, Rooiland. 

 Hy dra agt maghoenjas: sewe silwer en een goud.  
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Sy sewe silwer maghoenjas is: 

Draad 2 

Glas 2 

Nyanghi 2 

Melie 2 

Judge 2 

Boek 2 

Madagheni. 

Sy goue maghoenja is: 

Generaal (in die Stairs of Springs). 

 Hy lig die vergadering in ten opsigte van die vereistes van die 

Nommer. 

 Hy open die betrokke vergaderings volgens prosedure (met ‘n 

‘One-Time’ of ‘n ‘Two-Time Shotgun’). 

 Hy vervul die rol van ‘n Generaal in die Afdeling van die 

Twee’s. 

 

 



 243

SPRINGS. (Die STAIRS van HOLLAND): 

Hierdie is die hoogste afdeling van 27. Alle lede van Stairs dra gabardene 

uniforms. Elkeen het ook sy eie ‘kantoor’ waarin hy werk. Die ‘kantore’ en inhoud 

is alles bloedrooi. 

 

o DRAAD EEN: 

 Die volgende staan uit in die uniform van  Draad Een:  

 Sy gabardene gordel het ‘n gespe met ‘n ‘halfskynsel’ van die 

MAKULU-boek daarop. 

 Op sy goue borsspeld is ‘n ‘halfskynsel’ van ‘n goue draad 

(lugdraad). 

 Tesame met die rooi en swart penne en ‘dockets’ is daar ook ‘n 

goue draad in sy aktetas. 

 Draad Een dra twaalf goue maghoenjas. 

 Terwille van die verstaan van die ‘kantore’ in die range van Stairs, 

gee ons die kantoor van Draad Een hier weer: 

          “Sy kantoor het ‘n bloedrooi deur met ‘n goue handvatsel. Die dak, vloer 

en die mure is alles bloedrooi. ‘n Bloedrooi kapstok met twee goue kappe 
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(hakies) staan aan die regterkant van die deur. Sy spegana (kombers) is 

bloedrooi.” 

 Dit is die verantwoordelikheid van Draad Een om aandag te gee 

aan alles wat gebeur in Stairs. 

 Draad Een moet die manskap wat oortree, vervolg. 

 Hy werk saam met Glas Een in die bos (waar nuwe lede gewerf 

word) en op die Kruispad (waar geskille met die 28 bende bygelê 

word. Sien  ONTSTAAN VAN 27 BENDE op bls. 224.) 

 

o GLAS EEN: 

 Glas Een dra ‘n gabardene gordel met ‘n gespe waarop ‘n 

‘halfskynsel’ van die MAKULU-boek is.  

 Op sy goue borsspeld is ‘n afbeelding van die oog van Rooiland. 

 Hy dra twaalf goue maghoenjas. 

 Saam met die penne en ‘dockets’ in sy aktetas is daar ook ROOI en 

GROEN GLASE (vèrkykers). 

 Sy kantoor lyk soos diè van Draad Een, maar sommige beweer dat 

daar ook nog ‘n bloedrooi stoel en tafel in is. 

 Hy kontrolleer alles wat in en uit die G.I. stoor van Guv gaan. 
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 Hy werk buite die kamp (in die bos) saam met Draad Een. 

 

o NYANGHI EEN: 

 Die uniform van Nyanghi Een verskil van die ander offisiere 

daarin dat op die gespe van sy gordel ‘n halfskynsel van ‘n ROOI 

KRUIS is. 

 Op sy goue borsspeld is ‘n halfskynsel van ‘n stetoskoop. 

 Saam met sy penne en ‘dockets’ is daar ‘n stetoskoop in sy aktetas. 

 Sy kantoor lyk presies soos diè van Draad Een. 

 Nyanghi Een ondersoek die manskappe van Stairs om te verseker 

dat hulle nog geskik is vir hul werk. Wanneer ‘n manskap in ‘n 

geveg beseer is, word hy onfiks verklaar en in die ‘Condemns’ 

geplaas waar hy medikasie ontvang.  

 

o MELIE EEN: 

 Melie Een dra ‘n goue borsspeld met ‘n afbeelding van ‘n skaal 

daarop. 

 Hy dra ook twaalf goue maghoenjas. 
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 Sy kantoor is dieselfde as Nyanghi Een s’n. 

 Melie Een werk in Stairs. 

 Hy tree op as ‘n “advokaat” ter strafverligting van die manskappe. 

 In gevalle waar ‘n manskap die tou (doodstraf) gekry het. is dit sy 

taak om die doodstraf af te weer.  

 

o JUDGE EEN: 

 Op Judge Een se goue borsspeld is ‘n afbeelding van ‘n gabardene 

tou. 

 Hy dra ook twaalf goue maghoenjas. 

 In sy aktetas is ‘n gabardene tou saam met sy penne en ‘dockets’. 

 Sy kantoor is soos die van Melie Een. 

 Hy moet beslis oor reg en verkeerd en die doodstraf uitspreek 

wanneer nodig. 

      

o GENERAAL: 

 Sy goue borsspeld vertoon ‘n afbeelding van die kopvel van 

Rooiland. 
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 Saam met sy penne en ‘dockets’ is die kop van Rooiland in sy 

aktetas. 

 Hy dra ook twaalf goue maghoenjas. 

 Sy kantoor is dieselfde as die ander kantore. 

 Hy is in beheer van die vergaderings van Stairs. 

 Die maak van wapens geskied onder sy toesig en beskerming. 

 

o GUV (GOVERNOR): 

 Op Guv se goue borsspeld is ‘n afbeelding van ‘n bloedrooi 

MAKULU-boek. 

 Hy dra SESTIEN goue maghoenjas. 

 Sy kantoor is soos die ander kantore. 

 Saam met sy drie penne en ‘dockets’ (groen, rooi en swart) is 

die Makulu boek in sy aktetas. 

 

o LORD:  

 Op Lord se goue borsspeld is ‘n afbeelding van ‘n bloedpot. 

 Lord dra ‘n gabardene tou met ‘n bloedrooi horing om sy nek. 

 In sy regterhand is ‘n goue kapsabel waarmee hy die bloedpot 

roer. 
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 Lord dra SEWE EN TWINTIG goue maghoenjas, maar dit is 

toegemaak met ‘n bloedrooi spegana (kombers). 

 

 

2.7. UITKENNINGSTEKENS: 

• Die 27 bende het as uitkenningsteken die uitgestrekte duim en wysvinger 

van die regterhand. Dit word die ‘skombezo’ ( ‘Sewe’ in Zoeloe.) genoem. 

Let ook op dat die duim en wysvinger saam ‘n 7 vorm. 

 

• Op die liggame van die ouer bendelede kom ‘n uitsonderlike tattoeëring 

voor. Dit bestaan uit die kop van ‘n (jong) man met ‘n dun snor, kort hare 

(of bles) bo-op die kop met die hare in die nek in ‘n ‘poniestert’ gebind. 

Onder die kop is twee kapsabels oorkruis, een se punt op en die ander se 

punt af. Die gedagte is dat dit ‘n voorstelling van Skilikijan is. 
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2.8. KOMMUNIKASIE: 

Die enkele oorblywende lede van 27 gebruik dieselfde Shalombom as ander 

gevangenes. Geen buitengewone woordgebruike kon gevind word nie. 

     *     *     *     * 
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HOOFSTUK VYF: 

 DIE NOMMERBENDES VOLGENS DIE DEPRIVASIE-MODEL: 

     ORIëNTASIE: 

“…… sê dat hierdie klippe brode word!” (Matt. 4:3) 

     Die toneel is oorbekend: Jesus wat vir veertig dae en veertig nagte alleen en sonder 

kos in die woestyn is. En wanneer Hy honger word, word Hy deur die Duiwel met 

hierdie woorde gekonfronteer. Per slot van rekening: dis alreeds sò eenvoudig! Die 

basiese vorm is reeds daar. Al wat nodig is, is om die substansie aan te pas! En al 

probeer die Duiwel om dit kunstig agter ‘n skynvrome voorwaarde weg te steek, 

verraai hy dat hy die menslike natuur volledig ken. Hy ken seker die belangrikste wet 

wat die mens se bestaan beheers. Kom ons noem hierdie  wet: 

DEPRIVASIE IS DIE MOEDER VAN INNOVASIE. 

     Eenvoudiger gestel: As die mens nie dìt het wat hy nodig het nie, gaan hy ‘n plan 

maak! 

     Wanneer die gevangenisdeure agter ‘n mens toeslaan, bevind hy hom in ‘n situasie 

waar hy selfs van sy mees basiese behoeftes gestroop word. Nou word hy geforseer 

om hierdie ‘grondwet’ in werking te stel! 
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1. DIE 26-BENDE (PUMALANGA): 

(Pumalanga in Zoeloe beteken: Sonsopkoms) 

1.1. ONTSTAAN: 

   Uit die ontstaansgeskiedenis van die 27 bende het ons geleer dat Skilikijan en 

sy groepie manskappe na die aanval en moord op die militêre kamp na 

Pietermaritzburg gevlug het. Hulle is egter gevange geneem en na Durban Point 

gevangenis gestuur. 

In hierdie tyd het ‘n groepie van ses manne die mense van die omgewing 

beroof deur hulle as geestelikes voor te doen. Hulle het geld gekollekteer om ‘n kerk 

te bou, maar het met die geld verdwyn. Hulle is egter gevange geneem en in Durban 

Point opgesluit. 

 Die verhaal gaan voort: 

Hier in Durban Point gevangenis tref Skilikijan vir Nongoloza en sy 

manskappe aan. Wanneer Skilikijan hom vra wat hy daar maak, antwoord Nongoloza 

dat dit Palo se werke is wat hulle daar laat beland het. Hulle het saam die ‘mapoesa’ 

(bewaarders) aangeval. Sommige van die bewaarders het ontvlug en hulp ontbied. Toe 

oorval die bewaarders hulle en neem hulle na die enkelselle. 

Na sewe ‘jaar’ (d.w.s. dae) het die bewaarders hulle weer teruggestuur na die 

seksie. Nongoloza het vir Skilikijan ‘n groepie van ses manne gewys wat in die een 
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hoek gesit het. Hy het hom gevra wie hulle is. Skilikijan het gaan uitvind. Hy het die 

manne gekonfronteer en gevra wie hulle eintlik is. 

(HIER BEGIN DIE GESKIEDENIS VAN DIE GEBOORTE VAN  

DIE 26 BENDE.) 

Een van die manne het opgestaan en geantwoord: “Ek is NIKOTINI. Die man 

regs van my is DUSCO. Die man wat aan sy regterkant sit, is HOSHLANTINI, en die 

een regs van hòm is GREY.  Regs van Grey is PEDI, en aan sy regterkant is DICE. 

Ons kom van die Wes-Transvaal.” 

Hulle het gesit met ‘n stuk wit lap wat tussen hulle oopgesprei was, met geld 

daarop. Nikotini het ‘n kroonstuk opgetel en dit in Skilikijan se hand gesit en gesê: 

“Ons is bymekaar met diè ding.” 

    Skilikijan het die kroon bekyk en gedink: “ Ek sal hom stamp soos ‘n kroon 

van hierdie jaar af  ( d.w.s van  vandag af sal ek hom ‘n kroon noem). Hy het 

omgedraai en teruggegaan na Nongoloza en vir hom gesê: “Jy fundella (dra kennis/ 

weet) ons is ndodas (bendelede wat hulself al bewys het) en hulle is ses franse (manne 

wat aan geen bende behoort nie).” Hierop skiet hy die kroon na Nongoloza wat dit 

vang en bekyk. Toe sê Nongoloza: “ Ek sal hom stamp soos ‘n spyker om my 

kleintjies (d.w.s. tronk-wyfies) daarmee groot te maak.” Toe sê hy aan Skilikijan: “ Ek 

pakamisa (wil hê) jy moet my drie van daardie franse gee. Ons moet hulle sny.”     

Skilikijan het by homself gedink: “Daardie manne is besig met ‘n skoon ding (geld). 
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Ek kan hulle nie met Nongoloza deel nie.” Hierop het hulle gestry oor die ses franse. 

Toe sê Skilikijan: “ Nongoloza, as jy nie sterk kom met diè wat ek jou wys nie, dan 

moet jy my oortuig. Jy fundella ons het saam met Paul Mabaso ‘n wet gemaak. As ons 

nie tot ooreenstemming kan kom nie, sal ons  dit besleg deur die mapoesa aan te val. 

(Blykbaar is die gedagte dat, aangesien hulle nie teenoor mekaar die kapsabels lig 

nie, hulle afsonderlik ‘n gemeenskaplike vyand aanval. Wie hierin wen, sal ook in die 

geskil die wenner wees.)  Skilikijan het daarop sy kapsabel uitgetrek en die naaste 

mapoesa daarmee gesteek. Die mapoesa se pype het egter bo-op Skilikijan geval 

(d.w.s.  hulle het hom geslaan) en na die enkelselle teruggeneem. 

Nongoloza het alles dopgehou en gesê: “Hy kom hierdie jaar (d.w.s. vandag) 

agter die berge van Kaslombe. Hy moet alweer daarheen  pikelela (teruggaan).” 

Daarop trek hy ook sy kapsabel uit en begin op die mapoesa slaan. Die pype van die 

mapoesa het egter ook op Nongoloza geval en hulle het hom ook na die enkelselle 

geneem.      Toe Nongoloza daar agter die berge van Kaslombe kom, het hy gesê: 

“HOM, Skilikijan. Hoe lyk die nopangela (rede) waarom ons weer agter die berge van 

Kaslombe is?” Skilikijan het hom geantwoord: “Nongoloza, jy moet wys raak. Ons is 

skangaka (hier) op nopangela (omrede) van daardie ses franse. Ek sien jy wil daardie 

franse vuil maak met jou vuil werke wat ek nie pakamisa (wil hê) nie. Ek wys jou ( ek 

sê vir jou): Ek sal hulle bou om ‘n kroon te kan kyk (ek sal hulle leer om geld hul 

hoofdoel te maak). Ek sal hulle gronde gee bo-op my gronde. So, Nongoloza, ek 

pakamisa (wil hê) jy moet terugval by die wat ek jou gegee het.” 
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Een van die franse, by name Nikotini, het die mapoesa oortuig om hom na 

Skilikijan en Nongoloza te laat gaan om vir hulle te gaan kerk hou agter die berge van 

Kaslombe (die enkelselle). Die mapoesa het hom tot by die enkelselle geneem. Hy het 

die mapoesa gewys om terug te staan terwyl hy vir hulle preek. In sy Bybel het hy 

egter tabak, dagga en vuurhoutjies versteek. Hy het dit vir Skilikijan gegee en aan 

hom gesê: ‘Skilikijan, ek wil hê jy moet daardie kroon wat ek aan jou gegee het, weer 

teruggee sodat ek jou kan sterk hou hier waar jy is.” Hierna het hy weer teruggegaan.  

Vir die ses tot sewe minute (die tydjie) wat Nongoloza ge-sieta (geslaap)  het, 

het Skilikijan vir hom ‘n sloubou (zoll , gerolde sigaret) gemaak. Nongoloza het die 

qan (reuk) gekry en gevra: “ Hom, Skilikijan. Vir agt tot sewe jaar (d.w.s. dae) is ons 

kanda-kanda (koppe bymekaar, d.w.s. saam) agter die berge van Kaslombe. Diè van 

gebruike 1 en 2 (dagga en tabak) was nie skangaka (hier) nie. Waar kom dit 

vandaan?” 

      Skilikijan het vir Nongoloza gewys (gesê): “Hosh, Nongoloza. Jy fundella 

daardie ses franse wat ek en jy hier gekry het, was hier. Hy het my sterk gemaak met 

die gebruike een en twee. Jy fundella ook ek het ‘n nommer bokant jou gesit wat wys 

ek sal daardie manne as ‘n kamp bou om ‘n kroon te kan kyk. Maar met die fadalla 

van daardie manskap nadat hy my sterk gemaak het, het ek wys geraak. Hy het die 

kroon wat hy gegee het, weer ge-penzoela  ( weggeneem). So, Nongoloza, ek sal hulle 

vat; ek sal hulle regtig bou om ‘n kroon te kyk.” 
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Nadat Nongoloza en Skilikijan ooreengekom het om hierdie manne as 

afsonderlike (en dus as DERDE) bende binne die gevangenis te erken, het hulle 

besluit om hierdie manne uit te ken deur die teken van die ‘stupa’ (die regterduim). 

Dit beteken dat hul groetteken sal bestaan uit die opgesteekte regterhand met net die 

duim uitgestrek. (Sien UITKENNINGS-TEKENS op bls. 288) 

Skilikijan het na die groepie teruggegaan. Hy het ‘n horing vol bloed by hom 

gehad. Hy het sy kapsabel daarin gesteek en ‘n dun rooi lyn getrek op die spierwit lap 

waarop hulle gedobbel het, en maak toe ‘n 26 daarop.Daarop sê hy aan hulle: “ Nou 

het julle die reg om julleself te verdedig. Ek het julle nou as kamp ‘gebore’ (m.a.w. 

gevorm). 

Nadat die bewaarders weer vir Skilikijan na die ‘spanga’ (seksie) teruggeneem 

het, het hy die ses manne geneem en hulle in sleutelposisies in die nuwe bende 

geplaas. Hierdie plasing het as volg geskied:  

PERSOON: 
HEDENDAAGSE RANG: 

Nikotini 
Makwesi-kwesi 

Dice Inspekteur 1 

Dusco Nyanghi 1 

Pedi Melie 1 

Grey Judge 1 

Hoshlantini Qaposi 1(Boek 1) 
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Toe dit later blyk dat dit nodig is om die ‘kroon’ van die bende te beskerm, 

het Skilikijan van die manskappe uit sy volle kantore daarheen  gestuur. Hierdie 

manskappe was: 

• Nongidella – om die nuwe soldate te skool. 

• Sersant Twee – om die soldate te dril. 

• Sersant Een – om in beheer van die G.I. te wees. 

• Vir Kaptein Een - om die ‘nommer te vang en te speel’, d.w.s. om 

beheer uit te oefen. 

• Vir Madagheni – om hierdie soldate te bou. 

• Vir Generaal – om die gebou ‘op sy skouers te dra’ (d.w.s as 

persoonlike lyfwag van Nicotini).  

Na ses jaar het alles goed gegaan, maar Nikotini het opgemerk dat dissipline 

in die kamp ontbreek. Hiervoor het Skilikijan vir Sargeant Major gestuur. Sergeant 

Major moes ook die drie kampe skei. Hierdie sewe manne het toe die res van die 

range in Kamp opgebou. Die primêre verdeling was as volg: 

• Madagheni sou onderrig gee vanaf Inspekteur tot by Nongidella. 

• Generaal sou weer onderrig gee vanaf Inspekteur Een en ook aan   

Madagheni en Nongidella.  
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1.2. ONTSTAANSDOEL: 

Die 26 bende kan met reg gesien word as die ‘eerste ware 

gevangenisbende’ op die Suid-Afrikaanse Korrektiewe toneel. Die 

doelstellings van hierdie bende maak hulle dan ook ‘n treffende voorbeeld van 

‘n bende volgens die DEPRIVASIE-model: Die primêre oogmerk van die 

bende is geleë in gerief en gemak. Die sogenaamde ‘kroon’, geld, dwelms 

ens., is slegs ‘n middel tot ‘n doel. Daarom gebruik die bende uiters geslepe 

metodes om hul doel te bereik. Dit is dus verstaanbaar dat ontsnapping uit die 

gevangenis vir die bende geen prioriteit is nie.  

  

1.3. GESLAGSAMESTELLING: 

Die bende bestaan slegs uit manlike lede. Soos vroeër opgemerk, beweer 

sommige gevangenes dat daar ook vroulike lede in die vroue-gevangenisse 

bestaan. Die juistheid hiervan kon nie bevestig word nie. 

 

1.4. ETNIESE SAMESTELLING: 

Soos by alle Suid-Afrikaanse gevangenisbendes speel rassisme ook hier 

geen rol nie. 
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1.5. EIENSKAPPE:  

• Die 26 bende is ‘n “Bloed in – bloed uit”- bende. 

• Die bende is verdeel in drie kampe, tw. Deep Levels, ‘Kamp” of 

“TWEE”, en “SPRINGS” of “EEN”. (Sien GESAGSTRUKTUUR op 

bls. 262 vv.) 

• Die TWAALF PUNTE VAN MADAGHENI is die groot vergadering 

van KAMP  (die ‘TWEE’s). Die volgende range het hier sittingsreg: 

Uit TWEE:                              Uit DEEP LEVEL: 

Madagheni                 Sergeant Major 

Inspekteur Twee   Sersant Een 

Nyanghi Twee   Sersant Twee 

Meli Twee    Mountain 

Judge Twee 

Qaposi Twee 

Kaptein (Draad) Twee 

     Die twaalfde persoon is die persoon wat die Twaalf Punte ‘soek’. 
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• Die TWAALF PUNTE VAN EEN’s is die grootste vergadering van 26. 

Die volgende SES persone het hier sittingsreg: 

Generaal    Inspekteur Een 

Nyanghi Een   Meli Een 

Judge Een    Qaposi Een 

(Dit is opvallend dat Makwesi-kwesi in geen Twaalf Punte sittingsreg het nie.) 

• Die Twaalf Punte van EEN’s strek oor SEWE ’juries’ (terreine): 

 SKOLING: Dit staan onder die leiding en opsig van Generaal en 

Inspekteur Een en handel oor die bevordering van lede na hoër 

range. 

 VOLLE KANTORE: Wanneer meer as een offisier met dieselfde 

rang in ‘n kamp is en slegs èèn word benodig, dan word die ander 

een op ‘non-aktief’ of op ‘bystandsdiens’ geplaas. 

 SAKE: Dit het te doen met sake wat teen offisiere aanhangig 

gemaak is. 

 PAPIERE: Dit handel oor nadelige gerugte aangaande enige van die 

lede. 

 FRONT LINE: Lede wat gestraf word, word na die ‘voorste linie’ 

gestuur om ‘n “skoot te slaan”. 
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 CONDEMNS: Die aangeleentheid van lede wat in gevegte sodanig 

beseer is (bv. ‘n oog verloor het, kreupel is, ens.) dat hulle ongeskik 

is vir verdere diens, word hier hanteer.  

     Dis belangrik om te weet dat geen lid, selfs nie eers ‘n soldaat, op 

Condemns geplaas kan word sonder ‘n rang nie. In die geval van ‘n 

soldaat word hy eers tot ‘n rang bevorder.  

 HOSPITALE: Dit raak lede wat weens beserings tydelik ongeskik is 

vir diens. 

•  Die Nommer beskik oor ‘n totaal van 19 kantore, soos uiteengesit op 

bls. 262vv. 

• Elke manskap word in die Twaalf Punte van Madagheni ‘gebore’.   

• Wanneer ‘n manskap ‘n ernstige oortreding begaan het,  

     word sy saak na die Twaalf Punte van Een verwys. Hy gaan egter nie 

self daarheen nie; Mountain verteenwoordig hom. Indien hy na die 

Front Line (sien bls. 259) gestuur word, kom hy nie weer terug as ‘n 

soldaat nie. Dan word hy bevorder volgens sy werk: 

 Indien hy ‘n polisieman steek, kry hy ‘n hoë rang. 

 Indien hy egter ‘n “Vierde Kamp” (‘n lid van 25 bende of Airforce) 

steek, word hy wel bevorder maar nie na ‘n hoë rang nie. 
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• Omdat dit vir die 26 bende primêr gaan om kroon bestaan die hantering 

daarvan uit ‘n fyn uitgewerkte besigheidstransaksie: 

 Alle kroon wat verkry is, moet eers ‘vasgebrand’ word in Springs. 

 Hiervan word rekenskap gegee aan al die kampe van die nommer 

sodat hul presies kennis dra daarvan. Eers nadat rekenskap gegee is, 

mag die hekke oopgemaak word vir die manskappe om verdere 

kroon in te samel. 

 Kroon in besit van die bende word bewaar teen konfiskering deur 

die owerhede deur dit in die Brandkluis toe te sluit. (Dit beteken dat 

die geld deur die verskillende lede toegedraai en in hul anusse 

opgedruk word.) 

 In die sesde jaar (d.w.s. op die sesde dag) word ‘n sekere bedrag aan 

elke kamp toegestaan om kroon mee te verdien.  Veronderstel dat 

die bedrag van R100 aan ‘n kamp beskikbaar gestel word, dan is die 

verwagting dat dit weer R200 sal inbring deur bv. die aankoop en 

verkoop van dagga. Hierdie bedrag word dan weer van vooraf 

‘vasgebrand’. 

  (Volgens Informant Hotel was hyself betrokke by die hantering van ‘n 

bedrag van R125 000-00 op hierdie wyse.) 
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1.6. GESAGSTRUKTUUR: 

Die RANGSTRUKTUUR van 26 kan as volg voorgestel word: 

 

 SPRINGS  (ook genoem DIE EEN’s.) 

1. Makwesi-

Kwesi 

Hy is die hoogste gesag in 26 

2. Generaal Hy is verantwoordelik vir skoling 

3.Inspekteur 

Een 

Ook genoem Glas Een. Hy werk 

altyd saam met Kaptein Een (Draad 

Een) as die twee getuies. 

4. Nyanghi 

Een 

Die Dokter. Hy doen verslag m.b.t 

die fisieke toestand van lede. 

5. Melie Een. Die Prokureur. Hy verdedig die lid 

lewenslank. 

6. Judge. Die Regter. Hy lewer uitsprake in 

sake. 

7. Qaposi Een 

(Boek Een) 

Die Boekhouer. Hy hou rekord van 

alle gebeure in die kamp 

8. Kaptein 

Een. 

Ook genoem Draad Een. Hy werk 

saam met Inspekteur Een as getuies. 
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“KAMP”.   (ook genoem: DIE TWEE’s.) 

1. Madagheni Die Kolonel. Hy is die Maspaal van 

26. 

2. Inspekteur Twee Glas Twee. Hy werk saam met Draad 

Twee as die getuies. 

3. Nyanghi Twee Dokter Twee.  

4. Melie Twee Die Prokureur. 

 5. Judge Twee Die Regter 

6. Qaposi Twee Boekhouer. Ook genoem: Mabalan 

7. Kaptein Twee Draad Twee. Werk saam met 

Inspekteur Twee as getuie. 

 

DEEP LEVEL. 
1. Sergeant Major Ook: Major 

2. Sersant Een Ook: Driestreep 

3. Sersant Twee Ook: Tweestreep 

4. Nongidella Ook: Eenstreep of 

Mountain 

5. Soldaat Khaki 

                                                         

                                                                  

                                                                                       STONE-YARD         

                                Die Bos                                                 (QUARRY)     
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        Buite die kamp vind ons die ‘STONE-YARD’ waar die nuwe lede 

gehou word in afwagting op hul opname in die nommer en die BOS waar die 

franse (nie lede van enige bende) is. Dit is dus die werwingsgebied vir nuwe 

lede. 

Ons bespreek elke afdeling afsonderlik: 

• DIE BOS: 

 Dit verteenwoordig die ruimte buite die nommer. Dis waar alle Franse 

(d.w.s. gevangenes wat nie aan enige bende behoort nie) hulle bevind. Hierdie 

Franse word ook soms ‘voëls’ genoem omrede hul ongebonde is. 

Vanselfsprekend was alle bendelede vroeër Franse. 

Hierdie bos word elke nou en dan geskoffel en gebrand.  Die bos word 

geskoffel, d.w.s. skoongemaak wanneer die bende met die Franse werk en 

sommige van hulle ‘huur’. Die bos word gebrand wanneer die bende optree teen 

die Franse  deur hulle te “steek en te skiet” omrede hulle vir die kamp ‘n 

bedreiging geword het. 

 

• DIE QUARRY: 

Wanneer ‘n Frans uit die bos gehuur word, dan word hy ‘n STONEYARD 

gemaak.  Hy word dan in die QUARRY geplaas om daar te werk en homself te 

bewys. Hy bevind hom dus nog “voor die hekke van Pumalanga”. Terwyl hy 
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homself in die Quarry bevind, word hy ge-‘glas’ en ge-‘draad’, d.w.s. hy word 

noukeurig deur die GLAS (een van die range) en die DRAAD (nog een van die 

range) dopgehou en geëvalueer ten opsigte van sy geskiktheid as toekomstige 

lid van 26. Daar word deeglik rekening gehou met die feit dat hy ‘n moontlike 

gevaar vir die kamp kan inhou deurdat hy kan probeer om in die kamp in te 

kom om te spioeneer of om die nommer te verraai. 

Aan die Stoneyard word ‘n sekere stuk nchailo  (onderrig) gegee – nie te 

veel nie !  Die doel hiervan is om reeds ‘n houvas op hom te kry. Sou die 

stoneyard probeer wegbreek van die kamp, besit hy reeds sekere kennis van die 

kamp. Die kamp is dus geregverdig om dit wat hulle s’n is, terug te neem. 

Aangesien hierdie kennis in sy ‘special’ (d.w.s. sy kop) is, plaas die wegbreker 

sy kop op die blok. 

• “DEEP LEVEL”: 

Hierdie is die eerste en dus die onderste afdeling van Pumalanga. Hier tref 

ons die volgende range aan: 

 Soldaat 

 Mountain   (“Een streep”). 

 Sersant Twee  (“Twee streep”). 

 Sersant Een  (“Drie streep”). 

 Sergeant Major  (“Drie streep plus magoenja”). 
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Sergeant Major se magoenja gee hom die reg om by al die dele van 

Pumalanga in te kom. Hy is verantwoordelik vir die handhawing van 

dissipline. Sy plek word genoem: STOKKIES. Hier sluit hy die oortreder toe 

(verhoor-afwagtend) waarvandaan hy na die Twaalf Punt van Nommer Twee 

(“KAMP”) gaan vir verhoor. ‘n Soldaat gaan nie na Twaalf Punt nie. Hy word 

verhoor binne DEEP LEVEL. By sodanige verhoor is MOUNTAIN, 

SERSANT TWEE, SERSANT EEN en SERGEANT MAJOR teenwoordig. 

DRAAD en GLAS het ook hier sitting. 

 

• “KAMP”: 

   Dit is die tweede hoogste afdeling van Pumalanga en word ook na 

verwys as die NOMMER TWEE’s. Die volgende range word hier aangetref: 

 Draad Twee. 

 Glas Twee. 

 Nyanghi Twee. 

 Melie Twee. 

 Judge Twee. 

 Qaposi Twee. 

 Madagheni    (M.P.) 
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Ook hierdie range sal later in meer besonderhede bespreek word. Belangrik 

om te weet dat Draad Twee en Glas Twee slegs toegang kan verkry tot die 

Kamp.  Njangie Twee (dokter) is verantwoordelik vir die bewaring van alle 

kroon, dwelms, pille, ens. in sy GENERAL ISSUE stoor. Op die sesde jaar 

(d.w.s. Saterdag) word die lede uitgereik  met dit wat hulle nodig het. 

 

• “SPRINGS”. 

Hierdie is die hoogste afdeling in Pumalanga en word derhalwe ook die 

NOMMER EEN’s genoem. Die hoogste range word dan ook hier aangetref, 

naamlik: 

 Draad Een. 

 Glas Een. 

 Nyanghi Een  (Die DOKTER). 

 Melie Een      (Die PROKUREUR). 

 Judge Een. 

 Qaposi Een.  (“Secretary”). 

 Makwezi-kwezi   (“Laaste ou”). 

 

Vanweë die aard van hul pligte (verkry van inligting !) kan die Draad 1 en 

die Glas 1 toegang verkry tot alle dele van Pumalanga. 
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DIE ONDERSKEIE RANGE VAN DEEP LEVELS: 

o SOLDAAT: 

 Die ‘Huis toe”-kom van soldaat stem grootliks ooreen met diè van 

die soldaat van 28. Die verskil is egter dat hy die grasgroen tent (28) 

en die bloedrooi tent (27) verbygegaan het, maar by die ‘spierwit 

tent’ (26) ingedraai het. 

 Vir soldaat is daar VIER werke in die kamp van 26: 

 Jy is dag en nag op ‘n pos (waaksaam) vir enige gevaar. 

 Jy sal kroon kyk met jou TWEE SES gedagtes (stel die bende 

voorop) vir Nongidella en die nkosi van 26. 

 Jy sal jou pos vang tussen Sersant Twee en Nongidella (dus aan 

hulle ondergeskik wees). 

 Jy sal jou opwerk met kroon en nommer (bevorder word op 

grond van jou prestasie). 

 Soldaat is ook onderhewig aan SES wette: 

 Jy sal nie maak soos jy wil in die kamp nie. 

 Jy sal nie agter jou broer se boots sabella (praat) nie. 

 Jy sal nie saam met ‘n ander kamp onder een kombers slaap nie. 
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 ‘n Man wat geen nommer het nie, sal jy respekteer sodat hy jou 

sal respekteer. (Hierdie mag ‘n toekomstige lid wees!) 

 Jy sal Mapoesa (die owerheid) se skoon werke doen, maar nie 

sy vuil werke nie. 

 Waar jou broer doodgaan, sal jy ook doodgaan. 

 Ten opsigte van die uniform van Soldaat bestaan daar verskillende 

interpretasies. Wat egter van belang is, is dat die basiese kleur van 

sy uniform KHAKIE is. 

 Oor sy wapen bestaan daar eenstemmigheid: Hy dra ‘n .303-geweer 

oor sy linkerskouer, met 26 patrone: vyf in die magasyn en een in 

die loop. Die oorblywende 20 patrone word in ‘n patroonsakkie 

(pouch) gedra.  

 

o NONGIDELLA: (Mountain) 

 Nongidella is die leermeester van Soldaat. Sy rangteken is ‘n 

spierwit streep op sy regter voorarm.  

 Teenoor die .303-geweer van Soldaat dra hy (en al die ander range) 

‘n silwer rewolwer met ‘n dun rooi lyn op die kolf en vyf silwer 

patrone in die magasyn en een in die loop. 

 Hy dra twee penne in sy baadjiesak:  
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 ‘n Witte om enige buit soos kroon, dagga en follies (iets 

bruikbaars) wat Soldaat gebring het, aan te teken. 

 ‘n Swarte om enige misstap van Soldaat mee aan te teken. 

 Mountain se skool is ‘n spierwit gebou  met ‘n dun rooi lyn met die 

kroon en die nommer 26 daarop gestempel. As jy die gebou 

binnegaan, kry jy aan die regterkant van die gebou ‘n spierwit 

‘swartbord’. Aan die regterkant van die bord is SES “tallies” 

(getalle) geskryf: 

 Die “Salute” (sake wat na wense is). 

 Die tally van die soldate. 

 Die tally van die Nommer Twee’s. 

 Die tally van die Nommer Een’s. 

 Die tally van die kroon. 

 Weereens die “Salute”. 

               Aan die regterkant van hierdie tallies is ‘n spierwit CHALK (kryt). 

               Aan die regterkant van die swartbord is ‘n spierwit hawersak. 

               Aan die regterkant van die hawersak is ‘n spierwit ‘joembaan’. 

                Aan die regterkant van die joembaan is ‘n spierwit tafel met drie 

stoele, elk met ‘n dun rooi lyn en die kroon en die nommer 26 daarop 

gestamp. 
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                Aan die regterkant van die tafel en stoele is ‘n spierwit oond met drie 

brandende houte. 

 

 DIE BETEKENIS (NOPANGELA) VAN DIE SKOLE: 

 Nopangela van die Swartbord:  Dis waar Mountain ieder en 

elke nommer (saak) skryf waarmee hy die soldate onderrig. 

 Nopangela van die Chalk (kryt):  Dis waarmee Mountain die 

nommer bala (skryf). 

 Nopangela van die Tallies:  Dit word verwag dat elke soldaat 

die tallies van die  kamp sal ken. 

 Nopangela van die hawersak: Alles wat geroof word, word in 

die hawersak gebêre. Wanneer ‘n soldaat aanteken, moet hy 

sy hawersak leegmaak sodat Mountain kan sien wat hy alles 

ge-‘zoela’ (gebuit) het.  

 Nopangela van die Joembaan:  Wanneer ‘n soldaat “in die 

oonde” gedruk word, word hy met die joembaan geslaan. 

 Nopangela van die tafel:  Dit is die taak van Mountain om die 

soldaat te skool om ‘kroon te kyk’. 

 Nopangela van die drie stoele:  Dit dui daarop dat Inspekteur 

2 en Kaptein 2 kom inspeksie hou om te sien of Mountain sy 

werk behoorlik doen. (Dit dui dus op hierdie drie lede.) Indien 



 272

dit gebeur dat sommige soldate nie hul “watjiza” (eksamen) 

slaag nie, word Mountain gestraf met die “magoenja van 

Kaptein 2 of Inspekteur 2 (vier of agt canes volgens die 

rang.). 

 Nopangela van die oonde: Dit dui daarop dat Mountain vuur 

maak bo-op die soldate.  

 Nopangela van die drie brandende houte:  Dit beeld die drie 

Swartborde (blackboards) uit.   

• Die eerste hout is Mountain: Hy maak vuur op die  

soldate. 

• Die tweede hout is Madagheni: Hy maak vuur bo-op 

die nommer Twee’s. 

• Die derde hout is Generaal: Hy maak vuur bo-op  

die nommer Een’s. 

Hierdie drietal vorm dus die BLACKBOARDS VAN PUMALANGA. 

 

o SERSANT TWEE: 

 Sersant Twee se rangteken is twee spierwit strepe op sy regter 

voorarm. Een streep wys àf, die ander wys òp. 

 Sy taak is om die soldaat op die drilbaan te oefen sodat hy fiks kan 

bly. 
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 Wanneer die soldaat skuldig bevind word aan ‘n misstap, is dit 

Sersant Twee se taak om hom ‘latte’ te gee. 

 Hy is verantwoordelik vir die soldate wat deur Mountain uitgeteken 

word om te roof. 

 Hy dra ‘n wit pen om enige buit mee aan te teken.  

 

o SERSANT EEN: 

 Sy rangtekens is drie spierwit strepe op die regter voorarm: twee 

wys àf en een wys òp. 

 Hy is in verantwoordelik vir die G.I. stoor. Alles wat geroof word, 

behalwe geld, word in sy G.I.stoor gebêre. Hy reik ook uniforms uit. 

 Hy is verantwoordelik om nommers te ‘stitch’. ( Indien iemand 

gewond is en nie self sy “bloed kan gaan optel” nie, dan doen 

Sersant Een dit namens hom. Daarom word hy ook NAALD 

genoem.) 

 Alle dagga wat aangekoop word, word by hom gebêre. (Hierdie 

G.I.stoor is geen fisiese ruimte waar goed gebêre word nie. Sersant 

Een sal (in sy kop!) rekord hou van die hoeveelheid, en dit sal onder 

die lede in klein, versteekbare hoeveelhede uitgedeel word vir 
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bewaring. Hy is verantwoordelik om te weet wie hoeveel daarvan in 

sy besit het.) 

 

o SERGEANT MAJOR: 

 Hy is die ‘kop’ van Deep Level. By hom eindig die KAKIE, en die 

maghoenjas begin ook hier. 

 Op sy regter bo-arm is ‘n silwer maghoenja en drie wit strepe wat àf 

wys. 

 Hy is direk verantwoordelik vir die dissipline in die kamp. 

 Hy hou die afdelings Een en Twee uitmekaar, sodat hulle nie met 

mekaar se werke kan inmeng nie. Dieselfde geld ten opsigte van 

Deep Level en Twee. Hy werk dus oral in die kamp. 

 Hy hou ook die “Stokkies” vas. Dit is die ‘selle’ waar lede aangehou 

word. Die oortreder word deur Kaptein Een en Twee en/òf deur 

Inspekteur Een en Twee na hom gebring vir aanhouding tot sy 

verhoor in die Twaalf Punte van Nommer Twee (“KAMP”) begin. 
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DIE ONDERSKEIE RANGE IN “KAMP”. 

 

o KAPTEIN TWEE ( ook: DRAAD TWEE): 

 Sy uniform is gabardene. 

 Opvallend in sy uniform is dat hy ‘n ‘twee-rigting radio” in sy 

aktetas dra, tesame met twee silwer (lug-) drade.  

 Hy dra vier maghoenjas – twee-twee op elke skouer. 

 Hy ‘draad’ die nommer in Kamp. Hy moet dus kennis dra van alle 

gebeure en daaroor rapporteer. 

 Saam met Inspekteur Twee tree hy op as getuie van die Nommer.  

 Hy ‘vang sy pos’ by die hekke, en visenteer een en elke manskap 

wat by die hekke in- en uitgaan. 

 

o QAPOSI TWEE (ook: BOEKHOUER 2):   

 Qaposi Twee dra AGT maghoenjas: vier-vier op elke skouer. 

 Sy uniform is ook gabardene. 

 Hy is verantwoordelik vir die rekordhouding van lede van die kamp. 

  Hy werk saam met Qaposi Een, en is die BANK van die kamp. 
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o JUDGE TWEE (ook: MAGISTRAAT 2): 

 Hy dra agt maghoenjas: vier-vier op elke skouer. 

 In sy aktetas dra Judge Twee twee silwer toue asook ‘n wit en ‘n 

swart pen. 

 Hy verhoor geringe sake vanaf Mountain tot met Sergeant Major. 

 Hy besluit egter nie alleen oor skuldigbevindings nie, maar saam 

met Twaalf Punte. 

 Judge Twee kan alleen straf uitdeel in die vorm van ‘Latte” of “Cane 

(rottang)”: 

 ‘n LAT is wanneer ‘n lid gestraf word deurdat ‘n sekere 

aantal houe in die gesig toegedien word met die oop hand 

waarvan die duim na binne gevou is. Effektief beteken dit 

dat hy met die vingers geslaan word. Die hou word 

uitgevoer deurdat die slaner sy hand op sy bors hou en op 

die bevel sy arm oopswaai met gebuigde elmboog. Dan 

word die hand vinnig inbeweeg en die hou teen die kant van 

die gesig geslaan. 
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 CANE beteken dat die oortreder met die plathand deur die 

gesig geslaan word. Die hou word uitgevoer deurdat die oop 

hand agter die nek van die slaner gehou word. Op die bevel 

word ‘n swaaihou uitgevoer. 

 Hierdie strawwe word ook uitgevoer volgens rang: 

Byvoorbeeld: Wanneer die straf van CANE “volgens die 

rang van Makwesi-kwesi” toegedien word, moet ons eers 

gaan kyk na die magoenjas van Makwesi-kwesi: Hy dra 13 

magoenjas op elke skouer. Hieruit volg dat die oortreder 13 

houe op elke wang toegedien word. Indien die straf volgens 

die rang van die Generaal geskied, word SES houe op elke 

wang toegedien, ens. Hierdie strawwe word egter as ligte 

strawwe gereken. 

 Indien ‘n saak buite die jurisdiksie van die Judge 2 val, word dit na 

Springs verwys. Dit geld gevalle waar die uitspraak handel oor “vat 

en gaan’, m.a.w. oor ‘n straf van bloedvergieting. 

 

• MELI TWEE: 

 Hy dra ‘n silwer skaal in sy aktetas. 

 Hy is die PROKUREUR van die kamp. 
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 Hy tree op in belang van die lede vanaf Soldaat tot en met Sergeant 

Major. 

 Dit is sy verantwoordelikheid om te voorkom dat daar 

bevooroordeeld opgetree word teenoor lede tydens verhore.  

 Indien sake vir hom tè ingewikkeld raak, verwys hy dit na Springs, 

afhangend van die aard en erns van die saak.  

 Hy werk homself op na MELI EEN deur bloedvergieting. 

 

• NYANGHI TWEE:      

 In sy aktetas is ‘n silwer stetoskoop met twee silwer knoppe. 

 Hy is die DOKTER van die kamp. 

 Hy is spesifiek verantwoordelik vir die hospitale. 

 Hy verklaar die lid geskik of ongeskik vir werk indien hy siek is. 

 Hy kan ook ‘n lid vir ‘n tyd afboek van diens. 

 Hy werk homself op na NYANGHI EEN deur bloedvergieting. 

 

• INSPEKTEUR TWEE: 

 Hy dra AGT silwer maghoenjas: vier-vier op elke skouer. 
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 In sy aktetas is ‘n silwer vèrkyker met twee glase, een is spierwit en 

die ander grasgroen. 

 Hy werk slegs in Kamp. 

 Hy werk saam met Kaptein Twee, wat sy opdragte van Glas Een 

ontvang. 

 In die kamp gebruik Madagheni hom om te verseker dat elke lid sy 

werk doen.  

 Hy en Kaptein Twee  staan ook bekend as die VANGWAENS, 

omrede hulle die lede vang wat nie hul verpligtings nakom nie. 

 Hy werk homself op na Glas Een deur bloed te vergiet. 

 

• MADAGHENI: 

 Madagheni staan ook bekend as die KOLONEL. 

 Hy is die hoogste rang in Kamp. 

 Hy is die “TWEEDE BRANDENDE  HOUT”. ( Sien “Nopangela 

van die Drie Brandende Houte” op bls. 272.) 

 Hy dra AGT silwer maghoenjas: vier-vier op elke skouer. 
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 Sy verantwoordelikhede het meestal te doen met die funksionering 

van sy Twaalf Punte. 

 Hy ‘maak’ nuwelinge tot soldate in die Twaalf Punte. 

 In die Twaalf Punte gee hy  bevorderings aan lede vanaf Soldaat tot 

en met Sergeant Major. Hiervandaan word die lede na die Juries 

van Skole in Springs gestuur. 

 Benewens sy werk in Twaalf Punte is hy ook verantwoordelik vir 

die slyp van messe. (Hierdie verantwoordelikheid berus alleen by 

hom en Generaal!) 

 Madagheni werk homself op na Generaal deur bloed te vergiet.  

 

 

DIE ONDERSKEIE RANGE IN “SPRINGS”. 

Die uniforms wat deur lede van Springs gedra word, sien oor die algemeen 

as volg daaruit: 

• Bruin boots met kakie gabardene ‘matanies’ (veters) en ses silwer 

gespes, gestamp Twee Ses. 

• Kakie gabardene sokkies en langbroek. 

• Kakie gabardene hemp met ses silwer knope, alles vas. 
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• In die baadjiesak is twee of drie penne, gewoonlik wit, rooi en/of 

swart. 

• ‘n Silwer borsspeld met ‘n afbeelding van dieselfde voorwerp wat in 

die aktetas is. 

• ‘n Silwer naamplaat met sy ‘stalaza’ (rang) daarop geskrywe. 

• ‘n Kakie gabardene helmet met ‘n dun rooi lint en silwer kroon 

daarop, gestamp Twee Ses. 

• In sy regtersy ‘n silwer rewolwer met ‘n dun rooi lyn op die kolf, vyf 

silwer patrone in die magasyn en een in die loop. 

• In sy linkerhand ‘n kakie gabardene ‘setsel’ (aktetas) met gewoonlik 

twee ‘dockets’ daarin waarop aantekeninge met die penne gemaak 

word.  

• In die tas is daar ook dieselfde voorwerp as wat op die borsspeld 

afgebeeld is. 

• Die aantal maghoenjas word by elke rang aangedui. 

• Almal dra ‘sy vlag’ in sy regterhand. (Sien hiervoor DIE ‘STUPA’ 

op bls. 288.) 

Enige afwykings hiervan word in die betrokke teks aangedui. 
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o KAPTEIN EEN: 

 Hy word ook genoem DRAAD EEN. 

 Hy werk saam met Inspekteur Een buite die kamp as die Getuies. 

 Hy ontvang sy opdragte van Inspekteur Een.  

 Hy dra net SES maghoenjas – drie-drie op elke skouer. 

 Hy dra ‘n gabardene uniform. 

 In sy aktetas dra hy ‘n silwer eenrigting radio en twee dokumente: 

‘n swarte en ‘n spierwitte. 

 Hy is die ‘hek’ van Stairs. Dit beteken dat hy een en elke ndoda 

visenteer wat Stairs binnekom. 

 Hy neem ook kennis van elke gebeure in Stairs en dra dit oor. 

 

• QAPOSI EEN (BOEK EEN): 

 Hy dra ‘n kakie gabardene uniform. 

 Op sy bors dra hy ‘n silwer borsspeld met ‘n dun rooi lyn en ‘n 

afbeelding van ‘n boek. (Hierdie is die Makulu Boek van 

Maruban.) 

 Hy dra twaalf maghoenjas – ses-ses op elke skouer. 
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 Hy hou die Makulu Boek van Maruban (die lederegister) vas. 

 Hy hou ook die SIF (d.w.s. die BANK of geld) asook alle rekords 

van die nommer vas. (Let daarop dat daar geen geskrewe rekords 

van enige van die bende se bedrywighede of besonderhede mag 

bestaan nie: dit sou vir die bende selfverraad beteken wanneer 

sulke inligting in die hande van die owerhede beland. Dit beteken 

dat die Qaposi hierdie inligting “ in sy kop” moet liasseer. Om 

hierdie rede is hierdie so ‘n belangrike pos.)   

 

• JUDGE EEN: 

 Judge Een dra twaalf silwer maghoenjas: ses-ses weerskante op die 

skouers. 

 In sy aktetas dra hy ‘n silwer tou en twee ‘dockets, wit en swart. 

 Hy werk in Springs waar hy die regspraak beoefen. 

 Wanneer Judge ‘n saak aanhoor, is dit nie hy alleen wat die besluit 

neem nie. Hiervoor is die Twaalf Punte verantwoordelik. 

 Nadat die Twaalf Punte tot ‘n beslissing gekom het, is dit Judge wat 

“die straf uithaal” (d.w.s. vonnis oplê). 
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• MELI EEN: 

 Hy staan ook as die PROKUREUR bekend. 

 Meli Een dra ook twaalf silwer maghoenjas: ses-ses op elke skouer. 

 In sy aktetas dra Meli Een ‘n silwer skaal asook twee ‘dockets’, 

spierwit en pikswart. 

 Hy tree op in Springs waar alle ernstige sake aangehoor word. 

 Dit is sy taak om toe te sien dat daar nie bevooroordeeld opgetree 

word teenoor ‘n manskap nie, selfs al wil die Twaalf Punte die lid 

na die Front Line stuur. Daarom tree hy op as die prokureur wat 

die lid verdedig. 

 

• NYANGHI EEN: 

 Hy staan ook bekend as Dokter Een en werk in Springs. 

 Hy dra ook twaalf maghoenjas: ses-ses op elke skouer. 

 Saam met die twee ‘dockets’ dra hy ‘n silwer stetoskoop in sy 

aktetas. 

 Nyanghi Een werk met die “Condemns”. (Vir volle inligting verwys 

na CONDEMNS op bls. 260) 
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 Hy ondersoek ook elke ndoda om te bepaal of hy geskik is om die 

maghoenja van Springs te dra (d.w.s. of hy geskik is vir bevordering 

na Springs). 

 

• INSPEKTEUR EEN: 

 Hy staan ook bekend as Glas Een. 

 Hy dra ook twaalf maghoenjas: ses-ses op elke skouer. 

 Saam met die ‘dockets’ dra hy ‘n silwer vèrkyker in sy aktetas. 

 Hy werk altyd saam met Draad (Kaptein) Een.    

 As Glas is hy die ondersoeker van die Een’s.  

 As Getuie ontvang hy (saam met Kaptein 1) opdragte van Generaal 

wat hulle dan oordra aan die Getuies (d.w.s. Inspekteur 2 en Kaptein 

2) van Kamp. Die ontmoeting vind plaas by die hekke van Springs. 

Omgekeerd ontvang hulle weer die berigte vanaf Kamp wat hulle 

dan oordra aan Generaal.  

 Hulle werf manskappe uit die franse in die Bos. Hulle is ook die 

enigste wat manskappe paitella by die hekke (d.w.s. ‘plaas’ of 

opneem in die bende.). 
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o GENERAAL: 

     ( N.B. Hy was die manskap wat deur Skilikijan uit sy eie kamp gestuur was 

om “die gebou op sy skouers te dra”, d.w.s. op te tree as die persoonlike 

lyfwag van Nicotini. Om hierdie rede is hy ook die enigste manskap in 26 

wat uitsluitlik met bloed werk. Dit word weerspieël deur die goud en rooi in 

sy uniform.)  

 Teenoor die ander offisiere dra Generaal:  

 Rooi boots. 

 ‘n Goue borsspeld 

 Goue knope aan sy uitrusting 

 Sy naam op sy goue naamplaat is in rooi geskryf. 

 ‘n Goue rewolwer met goue patrone. 

 Sy gabardene aktetas het ‘n goue handvatsel. 

 In sy tas dra hy ‘n rooi en swart ‘docket’ saam met ‘n bajonet. 

 Hy dra twaalf goue maghoenjas: ses-ses op elke skouer. 

 Generaal is verantwoordelik vir die skoling van alle lede. Hierin 

word hy bygestaan deur Mountain en Nongidella. Hy is die DERDE 

BRANDENDE HOUT. (Sien bls. 271 vv. vir ‘n volledige 

uiteensetting van die skole.) 

 Verder is Generaal verantwoordelik vir die bestuur van die Volle 

Kantore. (Sien VOLLE KANTORE op bls. 259.) 
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 Generaal het ook sittingsreg op al sewe Juries van die Een’s. (Sien 

JURIES op bls. 259 vv.)  

 

• MAKWESI-KWESI: 

 Makwesi-kwesi is die hoogste rang in 26. 

 Sy uniform is heel verskillend van diè van ander lede:  

 Hy dra ‘n silwer-grys uniform. 

 Alle bybehore soos knope, ens. is silwer. 

 In sy silwer-grys aktetas is twee ‘dockets’, wit en swart, en ‘n 

spierwit lap met ‘n halfkroon. 

 Makwesi-kwesi dra ses-en-twintig maghoenjas: dertien-dertien 

op elke skouer. 

 Hy is “Nicotini”, die eerste manskap wat Skilikijan teëgekom het wat 

ge-’tennis’ (gedobbel) het met die silwer kroon op die spierwit lap. 

 Hy werk by die ‘brandkas’ waar alles wat ’sterk maak’ (d.w.s. tabak, 

dagga, ens.) bewaar word. 

 Hy hou ook die Makulu Boek van Maruban (die lederegister) en die 

maghoenjas vas. Hy is dus verantwoordelik vir die toekenning van 

maghoenjas. 
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1.7. UITKENNINGSTEKENS: 

 

• Die sogenaamde “maghoenjas” in die range van 26 bestaan altyd uit 

spierwit, SES-puntige sterre met ‘n dun rooi lyn, kroon en die nommers 

2 en 6 daarop gestamp. 

• Die mees algemene uitkenningsteken van 26 is die groetteken. Dit staan 

bekend as die “stupa” (‘Ses’ in Zoeloe) en bestaan uit ‘n opgesteekte 

regterhand waarvan die vier vingers toegevou is maar die duim wel 

gestrek is soos hieronder geïllustreer: 

 

 

• Soos by die ander gevangenisbendes is daar ook ‘n wye verskeidenheid 

kentekens, beide ‘amptelik’ en ‘nie-amptelik’. Die opvallendste hiervan 

is die tattoeërmerke op die liggame van lede. 
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 DIE SKILPAD:                                                

 

  Die SKILPAD is een van die tekens van die 26 bende. Die boodskap 

daaragter is eenvoudig: “Ons is nie haastig nie. Ons kan wag, maar uiteindelik 

sal ons jou tòg kry!” 

 DIE DOLLAR:                                                         

XX$VI                                                                           

    Soos blyk uit die Romeinse syfers behoort hierdie kenteken aan die  26 

Bende. Die aanwesigheid van die Romeinse 26 dui daarop dat die draer ‘n 

volle lid van die nommer is. Nuwe lede wat nog nie ingelyf is nie, dra die 

Dollar-teken sonder die  XX  -  VI. Dit kan ook voorkom as ‘n muntstuk: 

                                                                        

                                                                       $ 
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Die gebruik van die DOLLAR raak begryplik as ons in gedagte hou dat 

een van die hoofdoelstellings  van 26 in die gevangenis die verkryging van 

geld (rykdom) is. 

 

 “STER VAN DAWID”: 

                                                              

                                          

Hierdie teken, beter bekend as ‘n Joodse simbool, het egter geen verwantskap met 

die Jodendom nie. Die ineengeskakelde driehoeke vertoon SES punte, ‘n getal 

wat dikwels gebruik word deur die bende. 

 

 BYBEL EN SON: 
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Nog een van die tekens van 26 bende. Let op die opgaande son bokant die Bybel. Hier 

dien die Bybel as ‘n verwysing na die Makulu boek van Maruban.               

 

 DIE GALG: 

 

              

       Na bewering is dit nog een van die kentekens van die 26 bende.  Let op die drie 

trappies onder die galg. INFORMANT ALFA (‘n lid van 28 bende!) verklaar 

egter dat daar geen sodanige teken onder die 26’s bestaan nie. 

• VARIASIES OP DIE TATTOEëRINGS: 

 DIE OPGAANDE SON: 
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                   Die OPGAANDE SON is die simbool van die nommer 26. Vergelyk ook 

“DIE BYBEL EN DIE SON”  hierbo. Let op dat die oop Bybel nie die getal 26 

op die bladsye het nie. In hierdie geval was daar ‘n aantal DOLLAR-munte op 

die Bybel opgestapel …… weereens een van die simbole van 26 se soeke na 

geld. Is dit weer ‘n verwysing na die “Makulu” boek? 

 

• ANDER TEKENS MET DIE DOLLAR-MOTIEF: 

             As gevolg van die mens se strewe na indiwidualiteit het daar, soos te 

verwagte, met verloop van tyd ook verskil-lende variasies na vore gekom. Die 

onderstaande dien as voorbeelde: 

 

 

 DIE GELDSAK:   
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 DIE GEKLEMDE VUIS: 

Let op dat dit (dollar) note is wat vasgehou word! 

 

 

  

 

 

1.8. KOMMUNIKASIE: 

Die bende gebruik oor die algemeen dieselfde Shalombom as ander 

bendes. Enkele woorde wat wel uniek aan die 26 bende is, word in die 

Woordeboek, aangeheg as BYLAE EEN, as sulks aangemerk. 

 

     *     *     *     * 
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2. DIE 25 BENDE (BIG FIVE): 

 

2.1. DIE ONTSTAAN VAN BIG FIVE: 

Soos reeds gesien by veral die 28 en 27 bendes, probeer elkeen om in die 

wyse waarop die geskiedenis oorgelewer word, die superioriteit van hul eie 

bende te beklemtoon. Hierop is die 25 bende geen uitsondering nie. Volgens 

Informant Bravo het die 25 bende reeds bestaan voordat die 26 bende gestig is 

(d.w.s. voor “1836”). Hy beweer ook dat, toe die manne (vermoedelik 

Nongoloza en Skilikijan ) in die gevangenis gekom het,  hul toerusting in die 

teenwoordigheid van ‘n beampte aan hul uitgereik is deur ‘n lid van Big Five. 

(Sien bls 297 hieronder.) 

     Hy beweer verder dat die Big Five as bende aanvanklik nie erkenning in 

die gevangenisse verkry het nie. Volgens hom was verskeie mense van die 

begin af betrokke by die ‘Nommer”: diegene wat hul lewens terwille van die 

Nommer verloor het, maar ook diegene wat die Nommer slegs as ‘n skuiling 

in die gevangenis gebruik het. 

• Feitlike gegewens omtrent die ontstaan van die Big Five (25) bende 

ontbreek egter. Een bron vermeld dat die Big Five bende in 1951 in die 

Cinderella Gevangenis in Boksburg gestig is deur ‘n gevangene genaamd 

Masondo. Die bende sou oorspronklik bekendgestaan het as die “Torch 
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Commando”. Die primêre doel van die bende sou wees om  bystand te verleen 

met ontsnappings. Nadat Masondo self gedurende ‘n ontsnappingspoging 

gedood is, sou die bende besluit het om eerder met die owerhede saam te 

werk. (Hlongwane, A.L. 1994). 

Hierdie inligting is egter te bevraagteken. 

“ The Torch Commando was a South African organisation of World War II 

veterans, founded in 1951. The Commando was founded in protest against the 

South African government’s plan to remove coloureds from the voters roll in 

the Cape. (“Separate Representation of Voters Act”, Wet No.46 van 1951.) 

  The Torch Commando existed for more than five years, and at its height 

had 250 000 members. 

The government was alarmed by the number of judges, public servants and 

military officers joining the organisation, and a new law was passed to ban 

anyone in public service or the military from joining.” (Wikipedia: 

Ongedateerd) 

Ter ondersteuning hiervan meld ‘n verdere bron aangaande die stigter, 

Sailor Malan: 

                  “In the 1950's he formed a protest group of ex-servicemen called the 

"Torch Commando" to fight the National Party's plans to remove Cape 
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Coloured voters from the common roll. The Cape Coloured franchise was 

protected in the Union Act of 1910 by an entrenched clause stating there could 

be no change without a two-thirds majority of both houses of Parliament 

sitting together. The Nationalist government, with unparalleled cynicism, 

passed the High Court of Parliament Act, effectively removing the autonomy 

of the judiciary, packing the Senate with NP sympathisers and thus 

disenfranchising the Coloureds.  

 

In a speech at a rally outside City Hall in Johannesburg, war hero "Sailor" 

Malan made reference to the ideals for which the Second World War was 

fought: 

"The strength of this gathering is evidence that the men and women 

who fought in the war for freedom still cherish what they 

fought for. We are determined not to be denied the fruits of 

that victory." 

The Torch Commando fought the franchise battle for more than five years. 

At its height the Commando had 250 000 members, making it one of the 

largest protest movements in South African history. DF Malan’s government 

was so alarmed by the number of judges, public servants and military officers 
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joining the organisation that those within the public service or military were 

prohibited from enlisting.” (Biographies. 2007)  

Die rede vir die verontrusting by die regering was daarin geleë dat die 

Torch Commando saamgespan het met die S.A.Party en die Arbeiders-party, 

en dit op die vooraand van die algemene verkiesing van 1953. 

Ook die ontstaansdatum van die bende is nie sonder probleme nie. Vanuit  

‘n sielkundig-logiese oogpunt is die jaartal 1951 moeilik te aanvaar. Elkeen 

van die bendelede wil graag glo in die superioriteit van sy eie bende. Net soos 

die 27 bende na hulself verwys as “Holland” of ‘Skotland” en die 26 bende na 

hulself as “Engeland”, so verwys Big Five na hul bende as “German”. Die 

naam “Adolf” kom ook voor, asook die swastika as kenteken. Die vraag wat 

hieruit voortspruit, is: ‘Sal ‘n bende wat homself as meerderwaardig beskou, 

hom vereenselwig met ‘n wêreldleier wat in 1951 reeds lankal as ‘n 

“verloorder” geopenbaar is?’ Sou ‘n datum iewers gedurende die Tweede 

Wêreldoorlog, toe Adolf Hitler op die kruin van sy sukses was, nie meer 

realisties wees nie? So ‘n redenasie bly egter blote spekulasie en los nog nie 

die ontstaansvraag op nie. 

• Die beste inligting rondom die ontstaan van 25 kom vanuit die 

oorleweringe van die 28 bende. So bestaan daar TWEE oorlewerings: 
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 Informant India (‘n Lig Een van 28) beweer dat – in aansluiting by 

Informant Bravo op bls 294 hierbo – toe Nongoloza en Skilikijan 

in die tronk gekom het, daar reeds ‘n gevangene was wat ‘Sokkies’ 

genoem was, omrede sy voorkeur om wit sokkies te dra..  Sokkies 

het allerlei los werkies vir die bewaarders gedoen. Nadat 

Nongoloza en Skilikijan in die enkelselle opgesluit was, het 

Makoebani na hulle begin soek. Om by hulle in die gevangenis te 

kom, het hyself die een of ander oortreding begaan. Hy het egter 

vir hulle dagga en ander ‘gebruike’ ingesmokkel. Toe hy van 

Sokkies verneem dat hulle in die enkelselle opgesluit is, het hy die 

Big Five bende begin waarby hy Sokkies betrek het. Hierdie was 

egter ‘n slim set van Makoebani, want daarna het hy vir Sokkies 

laat verstaan dat hy beplan om van die bewaarders aan te rand. En 

dit ten spyte van die feit dat hy geen wapens besit het nie! 

Vanselfsprekend het Sokkies hierdie inligting aan die owerhede 

oorgedra. Hierop is Makoebani self na die enkelselle oorgeplaas 

waar hy toe wel vir Nongoloza en Skilikijan gevind het. Die 

ontstaan van Big Five is dus terug te voer na ‘n ‘skelm’ wat 

Makoebani bedink het. 
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 Hierteenoor is daar ‘n tweede oorlewering soos deur Informant 

Kilo ( ‘n Inspekteur van 28) verstrek: 

 

     DIE LANGPAD (Geskiedenis) VAN UMZWENE: 

     ‘Umzwene het Nongoloza gechais binne in die myne van 

Pietermaritzburg. Hy was ‘n manskap wat Nongoloza se spoor gevolg het met 

een en elk wat Nongoloza gedala het. Umzwene het kom wysraak Nongoloza 

drink water op Franse mense in die myne. Umzwene het gekyk die water wat 

Nongoloza drink, hy pakamisa dit ook drink. Hy het wysgeraak die water het 

salute. Daai nopangela hy het die water skelm gedrink sonder dat Nongoloza 

dit weet. 

    Soos die jare gezeba het, het die bloedrooi band gebreek en hy het saam 

met Nongoloza gevlug uit die myne. Umzwene het gepakamisa  met 

Nongoloza. Daai nopangela hy het gezeba waar Nongoloza zeba. Soos die jare 

gezeba het, het hy kom wysraak Holland wat saam met Nongoloza roof en 

plunder onder die kenteken van drie vingers met bloed. Umzwene het nie 

gepakamisa op die lyne van bloed nie. Daarom het hy gevlug van Nongoloza 

af. Soos die jare gezeba het, was hy gevang van mapoesa. Daar het hy gechais 

met Nongoloza en Holland in die vierhoeke. Hy het kom wysraak die twee 

mense staan nog op die bloedlyn, Daarom het hy gaan sita in die enkelselle.  
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Daar het hy Franse gekry en hulle gewys as dit is hulle sien ‘n mes by 

Nongoloza of Holland, hulle moet die gal wys. Is so wat Umzwene sy kamp 

begin bou het en die helfte van Nongoloza se nommer gesteel het en sy 

afdelings van Kinders, Soldate, Getuies en Kabinet (verwysend na die vier 

afdelings van 25) gebou het’. 

 

2.2. ONTSTAANSDOEL: 

     Volgens Informant Bravo is die primêre doel van die Big Five om 

veiligheid in die tronke te verseker. Hulle streef dus na vrede en liefde, terwyl 

doelstellings soos ‘Kroon’ en ‘Bloed’ by hul geen plek het nie. Feit is egter 

dat hulle grootliks ingestel is op smokkel-bedrywighede. Hulle streef daarna 

om die vertroue van die owerhede te wen deur die oordra van inligting 

omtrent die bedrywighede van ander bendes (piemp).  

Die doel met die oordrag van informasie aan die owerhede is drieërlei: 

 Om ‘n vertrouensverhouding met die owerhede te skep. 

 Om hulself en ander mede-gevangenes te beskerm teen ander 

nommers. 

 Om deur hierdie vertrouensverhouding ‘n dekmantel vir hul eie 

smokkelbedrywighede te skep. 
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Daarby werk hulle saam met Airforce 23, wie se uitsluitlike doel in 

ontsnapping geleë is. Wanneer die ontsnaptes weer aangekeer word, verkry 

die Big Five deur hulle (Airforce 23) ekstra smokkel-items. (By geleentheid 

het Informant Alfa gesuggereer dat Airforce 23 iets te make het met die 

hedendaagse transito-rooftogte !) 

 

2.3. GESLAGSAMESTELLING: 

Omrede die Big Five bestaan uit lede in mans-gevangenisse, is 

lidmaatskap, soos in die geval van al die ander Suid Afrikaanse bendes, slegs 

tot manlike lede beperk.  

 

2.4. ETNIESE SAMESTELLING: 

Ook in hierdie bende speel etnisiteit geen rol nie. 

 

2.5. EIENSKAPPE: 

• Die Big Five bende lees die ‘Novels’. Dit is die bende se boek van 

beginsels. Die eerste boek was die KHAKI NOVEL. Dit was in 

gebruik vanaf 1957 tot die einde van 1960. Die boek het egter te veel 

geweld voorgestel, met gevolglik te veel bloedverlies. Daarom is dit 
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vervang deur die tweede boek, die SPADE NOVEL wat geldig was 

vanaf 1960 tot die einde van 1966. Dit het egter ook nie in die 

behoeftes van die bende voorsien nie, en is vervang met die CLAPS 

NOVEL, wat vandag nog geldig is. 

• Wanneer daar gelet word op die inhoudelike van die Novels, kom die 

vraag na vore of die ware probleem daarmee werklik geleë was in 

geweld. 

   “The Khaki book and the Spade book included the following 

principles: 

 Do not provoke other prisoners. 

 Do not join other gangs in the prison. 

 If prisoners of other gangs or non-members provoke you, report it 

to the gang. 

 Do not expose the secrets of the gang to other gang members. 

 Do not do the don’ts of the Big Five gang. 

 Gang members are not supposed to go about gossiping about other 

members of the Big Five gang, or members of other gangs or non-

members. 
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 When a prisoner is in possession of a weapon or saw, it must be 

taken from him, or the said prisoner should be reported to the 

members of the correctional service. 

 Gang members must work in cooperation with the members of the 

correctional service. 

 The Big Five member is not supposed to argue with a member of 

the correctional service. 

 The orders or instructions of the gang must be carried out. 

 No homosexual relationships. (My aksentuering! A.W.) 

 Work with the members of the correctional service. 

 A member of the Big Five gang should not ask tobacco from other 

gang members or non-members. 

 

• The Claps-book includes the following principles: 

 The catamites of the Big Five gang do not associate with other 

gang members. 

 The Big Five members are not supposed to force a catamite in 

order to sleep with him. 
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 The catamites of the Big Five gang can, by agreement with the 

gang, associate with the non-members, but not with the members 

of other gangs. 

 The gang members from Cat 11 (Room 11) up to ‘professor’ are 

allowed to have catamites.    (Cilliers, C. 2000: p 66/67) 

• Die Big Five werf geen nuwe lede nie. ‘n Nuweling moet uit eie 

belangstelling by die groep aansluit. 

• Die belangrikste maatstaf vir toetrede tot die bende is dat die 

nuweling nie oud of fisiek gestremd moet wees nie.  

• Dissipline binne die kamp: Die Big Five gebruik die uitdrukking: “3 

na 16 met ‘n 22 binne” om die gedagte van respek en dissipline uit te 

druk. Die getalle 3, 16 en 22 verwys na die betrokke range wat juis 

met dissipline te doen het. 

• Omrede Big Five ‘n bende van vrede is, geskied bevorderings nie op 

grond van bloedvergieting nie. ‘n Lid moet homself “opwerk met die 

gedagte”, d.w.s. hy moet homself bewys. Hierin speel respek ook ‘n 

groot rol. Dit word in die bende as volg uitgedruk: “Jou footwork sal 

ouens wysmaak om te sê waar jy hoort.” 

• Bevorderings geskied nie volgens rangorde nie, m.a.w. ‘n lid word nie 

van een pos na die volgende hoëre een bevorder nie. Die proses 
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verloop as volg: (Vir die verklaring van die range waarna hieronder 

verwys word, sien  GESAGSTRUKTUUR op bls 307.) 

 Veronderstel die bekleër van ‘Room 13’ moet bevorder word. 

Dit is die gesamentlike verantwoordelikheid van ‘Rooms 11, 

12, 17 en 18’ om sy werke te ondersoek en te bepaal in watter 

‘Room’ hy die Nommer die beste sal dien. Hierdie besluit mag 

nooit deur slegs een of twee van die ‘getuies’ geneem word nie, 

om bevoordeling van vriende te voorkom. 

 Hiervandaan is dit die verantwoordelikheid van ‘Room 11” om 

die besluit oor te dra aan ‘Room 21’. (“Room 11 gee lig aan 

Room 21”.) Laasgenoemde sal dan die Kabinet hieroor inlig. 

 Aangesien die Kabinet die besluitnemende vergadering is, sal 

hulle hieraan goedkeuring verleen. 

 Nou is dit die verantwoordelikheid van ‘Room 24’ om die 

‘Map’ oop te sprei, die uniform (en maghoenjas) van die lid af 

te neem en op die ‘Map’ (Sien MAP op bls 309) te gooi. Hy 

reik dan die lid se nuwe uniform uit. 

 ‘Room 21’ sal ‘Room 11’ hieroor inlig, wat dit weer deurgee 

aan ‘Room 18’ (die Radio) wat die inligting rakende die nuwe 

bevordering aan die hele Nommer moet deurgee.  
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• Big Five maak nooit gebruik van wapens nie. Instede van messteek, is 

die vegkuns van Big Five geleë in ‘shotguns’ (vuiste) en die gebruik 

om te skop. Vanselfsprekend sal die driloefeninge dan hiermee te 

make hê. Informant Alfa (wat nie ‘n lid van Big Five is nie!) meld dat 

hierdie oefeninge so heftig uitgevoer word dat lede se skoene dikwels 

aan die hak sò afgeslyt is dat die betrokkene sigbaar agteroor loop. Hy 

beweer ook dat hy getuie was van ‘n voorval waar lede van Big Five 

‘n prisonier sò ernstig aangeval en geskop het dat sy skedel letterlik 

oopgebars het. 

• Onderrig van klein soldate geskied op die “Vyfde jaar”’ d.w.s. 

Vrydag. (Maandag is die ‘eerste jaar’, Dinsdag die ‘tweede jaar’, ens.) 

• Wanneer Big Five in ‘n geveg betrokke raak, word daar eers lappe om 

die vuiste en gewrigte gedraai. Hierdie lappe word twa genoem.  

Voordat hulle die geveg binnegaan, word die lappe natgemaak. 

Wanneer iemand dan geslaan word, stroop dit die velle van die gesig, 

net soos in die geval van ‘n natgelekte bokshandskoen. 

• Lede van Big Five herbou graag hul skoene. Die neusgedeelte en 

voorste punt van die skoene word sò dik opgebou dat die lid agteroor 

loop. Hiermee word die skopwerk gedoen.  
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• Wanneer lede van Big Five oefen, vorm ‘n soort van dansery ‘n 

belangrike deel daarvan. Dit word ‘drums’ genoem en bestaan uit 

verskillende ritmiese bewegings, wat bedoel is om lede fiks te hou. 

• CELEBRATION JAAR: Hierdie gebruik verdien spesiale aandag. Dit 

vind plaas op 25 Desember. Dan word lede bevorder tot ander range 

volgens hul prestasie die afgelope jaar. Die proses van bevordering is 

reeds op bls. 304 vv. hierbo beskryf. 

    Wat egter belangrik is, is dat hierdie die geleentheid is waarop 

‘n lid wat baie probleme veroorsaak het, die doodstraf kry. Die lid sal 

onverwags met ‘n kombers toegegooi word en dan gesteek word tot 

hy dood is. Dan word ‘n lid van die 28-bende ge-‘frame’ deurdat hulle 

hom oorval en skop terwyl die mes op hom geplant word. Terwyl 

hulle hom skop, skree hulle en roep na die bewaarders. Dan beweer 

hulle dat hy die lid gesteek het. Die mes in sy besit dien as bewysstuk. 

 

2.6. GESAGSTRUKTUUR: 

Die organisasie het ook ‘n “Witlyn” (oftewel nie-gewelddadige lede) en ‘n 

“Rooilyn” (die vegters), alhoewel die organisasie nie geweld as doelstelling 

nastreef nie. 
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Die “Rooilyn” van BIG FIVE bestaan uit 25 poste of range wat 

onderskeidelik “Cards” en “Rooms” genoem word.(‘Cards’ word deur sommige 

informante as ‘Kards aangegee.) Hierdie 25 poste val uiteen in drie 

verskillende afdelings, tw. Die SOLDATE, die OFFISIERE en die KABINET. 

Hierteenoor bestaan die Witlyn uit ‘n totaal van 10 poste wat DIAMONDS 

genoem word. Die nuweling wat nog nie tot die Nommer toegelaat is nie, is ‘n 

buitestaander wat ‘n KLEINMANSKAP (Moskow) genoem word. Hy word 

nog ‘grootgemaak’ as toekomstige lid. 

Die struktuur van die Nommer word voorgestel in ’n kruis-vorm en staan 

bekend as die “MAP”.  

Elkeen van die vier bene van die kruis verteenwoordig ‘n afdeling van die 

bende. 

Hierdie ‘Map’ is dan ook die sentrale punt van die vergaderings en word 

oopgesprei op die grond.  

   

• Die ‘MAP’: 
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   Die Map verduidelik die funksionering van die nommer. Sketse hiervan word 

gemaak op stukke laken, sakdoeke, ens. 
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 Die nommer sit rondom die ‘map’. Aan die linkerkant is die 

nuwelinge, die sg. FREE MOSCOWS. Hulle is, soos aangetoon, 

in orde van hul ‘range’ geplaas, vanaf Diamond 1 tot Diamond 10. 

Hierdie groep word ten alle koste deur die nommer beskerm en sal 

nooit toegelaat word in ‘n ‘oorlogsituasie’ nie.  

 Bo en behalwe gemelde Free Moscows bestaan daar ook ‘n groep 

genaamd die CABINET MOSCOWS. Soos deur die naam 

gesuggereer, is hierdie ‘n skakelgroep wat tussen die oppergesag en 

die Free Moscows funksioneer. Die betrokke Cabinet Moscow  dra 

versoeke of probleme direk oor aan die betrokke kabinetslid, wat 

dan weer terugrapporteer aan die betrokke ‘getuie’. Hul 

verantwoordelikhede is as volg: 

  

Benaming: Verantwoordelikheid: 

STAR Hy skakel met Room 21 

Crown Hy skakel met Room 22 

Sun  Hy skakel met Room 23 

Moon Hy skakel met Room 24 

Laaste Ou Hy skakel met Room 25. 
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 Aan die onderkant van die illustrasie sit die SOLDATE. Hierdie is 

die  range vanaf Card 1 tot Card 9. Let wel dat Card 10 ‘n leë 

kantoor is! 

 Aan die regterkant sit die OFFISIERE, gerangskik vanaf Room 11 

tot Room 19. Die dissipline binne die nommer  word gehandhaaf 

deur hierdie groep, en wel deur Rooms 11, 12, 17 en 18. In gevalle 

wat dissiplinêre ondersoek vereis, sal hierdie viertal gaan om dit te 

ondersoek. Dit beteken dat hulle toegang het tot die hele kamp, 

maar nooit alleen en na eiewil nie. Geeneen van hulle mag ‘n ander 

afdeling betree sonder die medewete en goedkeuring van die ander 

lede nie. Na die ondersoek afgehandel is, berus dit ook by hierdie 

viertal om te besluit watter dissiplinêre optrede gepas sal wees, dog 

die uitvoering daarvan berus nie by hulle nie. Dit word later 

breedvoerig verduidelik.  

 Bo-aan die ‘map’ sit die KABINET; die bekleërs van Rooms 20, 

21, 22, 23, 24 en 25. Hulle maak die oppergesag van die nommer 

uit. Elkeen van hierdie lede het dan ook sy eie ‘map’. 
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DIE ONDERSKEIE RANGE (ROOILYN): 

• DIE SOLDATE: 

o CARD 1. 

 Hy word genoem M.P. 

 Card 1 is ‘n gewone manskap en staan onder die toesig van Room 

19. 

 Hy word gereken as die pilaar waarop die organisasie rus, want hy is 

die oë van Big Five. Hy moet die ‘gif’ (die 26, 27 en 28 bendes word 

as die gif van die gevangenis beskou!) identifiseer. 

 Hy het geen dossier (d.w.s. rekord van swak gedrag) nie, want hy 

doen slegs wat vir hom gesê word. 

 Card 1 stry nie met die ‘gif’ nie; hy skiet met ‘n .303 (d.w.s. die 

vuiste). 

 

o CARD 2.  

 Card 2 het geen ander spesifieke benaming nie. 

 Hy staan by die hek, en dra dus die sleutels van die organisasie (5 in 

getal). 
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 Dit is sy verantwoordelikheid om nuwe lede binne te laat. Dit is dus 

sy verantwoordelikheid om die nuweling te laat verstaan dat hier net 

èèn weg in is, en geen weg uit nie. Lidmaatskap is dus lewenslank. 

 

o CARD 3. 

 Card 3 vervul ‘n verdedigende funksie. 

 Hy sal nooit sy ‘bra’ (broer) in die steek laat nie. 

 Hy sal nooit moeg raak (d.w.s. sy taak is nooit afgehandel nie) om te 

waak teen die ander bendes nie. 

 (Bogenoemde beteken dat hy optree as helper op enige gebied   vir 

enige lid.) 

 

o CARD 4: 

 Hy word ook Jailmaster genoem. 

 Nadat Card 2 die nuweling toegelaat het tot die organisasie, is dit die 

taak van Jailmaster om na hom om te sien. Hy sal die nuweling ‘vir 

25 jaar, getal van 5’ onder observasie hou. (Dit beteken dat hy die 

nuweling vir vyf dae onder sy sorg hou en sal voorsien van alles wat 

hy mag nodig hê.) Hierna kom die ‘getuies van nommer 25’ hom 

haal. 
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o CARD 5:  

 Card 5 het geen ander spesifieke naam nie. 

 Sy hooffunksie is om in die kamp te waak teen sodomie. Sodomie is 

teen die wette van die organisasie. “Big Five is manne wat bloei van 

‘shotguns’ (vuiste). 

(Dit dien vermeld te word dat lede die bestaan van sodomie in Big Five 

heftig ontken. Hierteenoor bevestig verskeie lede van ander bendes - 

asook enkelinge uit Big Five self! - dat dit wel ‘n bestaande praktyk by 

Big Five is wat slegs geheim gehou word. (Vergelyk ook DIE CLAPS 

NOVEL by § 2.5 EIENSKAPPEop bls. 301.) 

 

o CARD 6: 

 Hy dra geen ander spesifieke naam nie. 

 Hy is verantwoordelik vir die fisiese oefeninge van lede (genoem: 

‘sweets’), en gee veral aandag aan die gebruik van ‘shotguns’. 

 

o CARD 7: 

 Hy word ook genoem Ford Fairlane.  

 Sy taak is om saam te werk met die ‘getuies’ van die Nommer, 

d.w.s. Room 11, 12 17 en 18. (Hulle word ook genoem: Die Getuies 
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van Berlyn.) Hy word met ‘n motor vergelyk omdat hy te enige tyd 

gereed moet wees om die getuies na enige plek te vergesel. 

 

o CARD 8.  

 Hy staan ook bekend as die G.I.Store. 

 Hy dien as die winkel van die organisasie. 

 Hy ontvang gelde van die verskillende lede om hulle te voorsien van 

items soos tabak, ‘reënjasse’ (komberse), ens. 

 

o CARD 9: 

 Hy het geen ander naam nie. 

 Hy is die boekhouer van die organisasie. 

 Hy werk nou saam met Card 8 en hou rekord van alle fondse wat 

deur lede ingebring word, sowel as die fondse deur Card 8 uitgegee. 

Net so moet hy rekord hou van inkomende en uitgaande items. 

 

o CARD 10: 

    Hierdie word ‘n ‘empty room’ genoem omrede dit geen posbekleër het nie. 
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DIE OFFISIERE: 

o ROOM 11: 

 Room 11 is die eerste van die groot range (offisiere) van Big Five. 

 Hy, saam met  Rooms 12, 17 en 18 staan bekend as die “Getuies van 

Berlyn”.  

 Hy staan ook bekend as “SPIEëL” of “LIGSKYN”. 

 Spieël “loop met ‘n skelm sleutel”, wat beteken dat hy vir homself 

deure kan oop- of toesluit. Hy kan homself in enige posisie plaas, 

vanaf Moskou en Card 1 tot by Room 25. Hy sien dus enige nommer 

(hy weet van enigiets wat gebeur) in die gevangenis eerste voordat 

dit aan die ander offisiere oorgedra word. Hy werp dus lig op dit wat 

vir die ander duister is. Vandaar die naam ‘Ligskyn”. 

  Hy is ook een van die ‘getuies’ wat die nuweling by opname 

deurkyk (‘skyn’ – vermoedelik “scan”)  

 

o ROOM 12:  

 Hy staan bekend as MEDICAL. 

 Saam met Rooms 11, 17 en 18  is hy nog een van die getuies (Sien 

by CARD 4, bls. 313.) 

 Soos die naam aandui, is hy die kamp dokter. 
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 Hy is verantwoordelik om die nuweling onder kruisverhoor te neem 

tydens aansluiting. 

 Hy is ook verantwoordelik vir die ‘klein manskappe’, d.w.s. dìe wat 

nog opgelei word om eendag die nommer te verdedig. 

 Hy ondersoek ook enige ‘gif’ om te voorkom dat dìesulkes die kamp 

binnekom. 

o ROOM 13:  

 Hy dra geen ander spesifieke naam nie. 

 Hy waak teen nepotisme in die organisasie, omrede die “beste bra’s” 

tot die ondergang van die organisasie lei. “Hy slaan ‘n card om te 

sê: Boetie-boetieskap van shine-shine Chicago destroy German”. 

o ROOM 14: 

 Geen spesifieke naam nie. 

 Sy hooftaak is om te waak dat lede nie mekaar ‘duty’ nie, m.a.w. 

mekaar opsweep om geweld te pleeg nie. 

o ROOM 15:  

 Ook genoem die F.B.I. 

 Hy is die spioen van Big Five en dra die kenteken van die nommer, 

nl. die ‘Swastika’ op ‘n verborge plek aan sy liggaam. 
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 Sy taak is om in ander kampe te gaan spioeneer en inligting te 

verkry wat vir ander lede onmoontlik is. 

 Selfs sy bestaan is slegs aan sekere lede van die nommer, naamlik 

die ‘getuies’ van die Double Swastika ( Sien bls. 327.) en die lede 

van die Kabinet (genoem: Die Kamp van Adolf) bekend. 

 

o ROOM 16: 

 Ook bekend as LANGMOED of LANGHART. 

 Hy is die versoener in die kamp. Wanneer sake skeefloop onder 

lede, of’n lid sou ‘n probleem by ‘n ander kamp veroorsaak, dan is 

dit Langmoed se taak om die saak in die reine te bring en vergifnis 

te vra. 

o ROOM 17: 

 Ook bekend as die TIKMASJIEN. 

 Hy is een van die “Getuies van Berlyn” saam met Rooms 11, 12 en 

18. 

 Dit is sy taak om alle ‘papierwerk’ op rekord te hou vir toekomstige 

verwysing. Hierdie inligting word egter nie skriftelik aangeteken 

nie, want dit kan tot die verraad van die bende lei. Room 17 moet 

hierdie inligting in sy geheue berg. 



 319

o ROOM 18:  

 Staan bekend as die RADIO of BROADCASTER. 

 Room 18 is die ore van Big Five. 

 Hy is een van die “Getuies van Berlyn” saam met Rooms 11, 12 en 

17. 

 Hy dra alle informasie aan die lede oor. 

 Hy onderskep informasie uit ander kampe, selfs daardie kampe wat 

nie met Big Five kommunikeer nie. (Hy trek cards van daai town tot 

in Francistown”.) 

o ROOM 19:  

 Staan ook bekend as BATTLER. 

 Hy is die verdediger van die Vlag van 25. 

 Hy is verantwoordelik vir die dissipline van alle lede, vanaf Card 1 

tot en met Room 25. 

 Hy is ook verantwoordelik vir besluitneming ten opsigte van 

gewelddadige optrede. Om hierdie rede dra Battler ‘n rooi 

handskoen aan die linkerhand en ‘n witte aan die regterhand. Hou hy 

die ROOI handskoen omhoog, is dit die teken om tot geweld oor te 

gaan. Hou hy egter die WIT handskoen omhoog, is dit die teken om 

alle geweld te staak. 
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 DIE KABINET: 

Hierdie is die besluitnemende vergadering van Big Five. 

 

o ROOM 20: 

 Hy staan bekend as MARSHALL. 

 Hy is die offisier wat die wet toepas in die Nommer. Wanneer ‘n 

Moskou bv. nie dissipline het nie, word hy oorgeplaas in die hande 

van die Marshall om hom te dissiplineer en onder die wet te bring. 

Dus is die Marshall die een wat die wel en wee van die lede bepaal.  

 Van lede word verwag om sy besluite te aanvaar en daarby in te val. 

 

o ROOM 21: 

 Hy staan ook bekend as DEFENCE FORCE of SPADEJACK. 

 Sy werk word as volg beskryf deur die bende: “Hy defend die hele 

German never op ‘n 2-1 maar op ‘n volgens”. Dit beteken dat hy 

nooit ‘n manskap sal verdedig op grond van vriendskap of 

persoonlike betrokkenheid nie, maar altyd op die meriete van die 

saak. 
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 As die verdediger van die Nommer bring sy teenwoordigheid altyd 

hoop. Die lid voel dus nooit dat hy alleen is nie. Hy sal lede 

verdedig “vir 25 jaar”, d.w.s. ongeag die omstandighede. 

 

o ROOM 22.  

 Hy staan bekend as die PEACEMAKER. 

 Hy word ook beskryf as die ‘Chaplain” van die Nommer. 

 Die bestaan van hierdie pos is die rede waarom die Big Five die 

naam van ‘Peacemakers’ gekry het. (Sien by ONTSTAANSDOEL 

bls. 300.) Dit word egter nie gesê wie hierdie naam aan die bende 

gegee het nie! 

 

o ROOM 23:  

 Word soms die Minister van Justisie genoem. 

 Hy is verantwoordelik vir die gee van uitsprake, veral die doodstraf. 

Daarom word van hom gesê: “Hy praat net van ‘n swart ene.” 

o ROOM 24: 

 Ook soms genoem die PRIME MINISTER. 

 Hy is tweede in bevel in die kamp. 
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 Room 24 hou die rekords ten opsigte van die oortredings van alle 

lede ‘in sy brandkluis’. 

 

o ROOM 25: 

 Hy is die PRESIDENT van 25 en verteenwoordig dus die 

oppergesag. 

 In hom kom al die lyne van die Nommer byeen. Daarom die stelling: 

“Hy is die man wat sê: Ons is een ma en een pa se kinders. As een 

kind huil, dan huil die hele Nommer 25”. 

 

                     TEN SLOTTE: Wanneer ‘n lid nie meer fiks genoeg is om sy deel by te dra 

nie, dan word hy “’n Bybel en ‘n kierie gegee om op die plaas te gaan bly”. 

Dit beteken dat hy gaan aftree, want sy tyd in die Nommer het ten einde 

geloop.Hy word dan ‘n ‘Scientist’ genoem. Hierdie plek van aftrede word 

genoem: ‘GUNS OF NEVER ROLL’ (waarskynlik: Guns of Navaronne ?). 
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DIE ONDERSKEIE RANGE: WITLYN: 

 

o DIE KLEINMANSKAP:  

 Sy pligte behels alleeenlik dat hy sy mede-broer sal respekteer en 

‘SELF die nommer sal soek’, want inligting word nie na hom 

aangedra nie! 

 

Die volgende range is Moskows wat ge-‘title’ is, d.w.s. hulle het iemand 

van wie hulle die inligting aangaande die bende moet verkry. 

 

o DIAMOND 1: 

  Hy staan onder Room 20 waarvandaan hy sy inligting aangaande 

die bende kry. (Sien bls. 320). 

 

o DIAMOND 2: 

  Hy kry sy inligting van Room 19. (bls 319). 

 

o DIAMOND 3: 

  Hy kry sy inligting van Room 11 ( Ligskyn) . (Bls. 316.) 
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o DIAMOND 4: 

  Hy verkry sy inligting van die Medical in Room 12. (Bls. 316.) 

 

o DIAMOND 5: 

  Sy inligting kom vanaf Room 14. (bls. 317.) 

 

o DIAMOND 6: 

  Sy inligting kom vanaf Room 15. ( bls. 317.) 

 

o DIAMOND 7: 

  Hy kry sy inligting van Room 13. (bls.  317) 

 

o DIAMOND 8: 

  Diamond 8 kry sy inligting vanaf Room 16. (Bls. 318.) 

 

o DIAMOND 9: 

  Sy inligting kom van Room 17. (Bls. 319.) 
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o DIAMOND 10: 

  Hy kry inligting van Room 18. ( Bls. 319.) 

 Hierdie Moskows verkry dus verskillende vorms van informasie wat 

dan weer onder mekaar as die FREE MOSKOWS versprei moet 

word.  Op die wyse ontvang elkeen die nodige inligting aangaande 

die HELE nommer. 

 

 

2.7. UITKENNINGSTEKENS: 

 

• UNIFORMS EN RANGTEKENS (Maghoenjas): 

 Vanaf die kleinmanskap tot en met die Moskows wat ge-‘claps’ is, 

(Sien die CLAPS NOVEL hierbo)  dra almal WIT klere. 

 Vanaf Card 1 tot en met Card 9 dra almal ‘n BLOU uniform.    

 Die lede vanaf Room 11 tot en met Room 25 (die President) dra 

verskillende klere. So dra die sg. “Getuies” (Card 7, en Room 11, 

12, 17 en 18 bv. netjiese klere soos ‘n pak klere en ‘n das. 

 Room 19 (Battler) dra ‘n BLOU uniform (vgl die Card 1 tot 9) met 

‘n ROOI en ‘n WIT handskoen. 
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• TATTOEëRINGS: 

 

 DIE SWASTIKA: 

 

(Alvorens ons aandag gee aan hierdie teken is dit belangrik om te let op die 

agtergrond van die SWASTIKA. Hierdie teken het sy oorsprong reeds lank 

voor die jare van Adolf Hitler se Nazi- party. Dit is in feite die reste van die 

eeue-oue FYLFOT of Sonteken, wat gedien het as simbool in die verering van 

Apollo en Odin en selfs Quetzalcoatl van die Asteke. Oorspronklik was dit ‘n 

sirkel wat in vier eweredige kwarte verdeel was. Die ‘hake’ van die swastika 

is oorblyfsels van die sirkel. Let op dat die hake by die teken van die Big Five 

na LINKS lê, terwyl dit by die Nazi-teken na REGS  lê.) 

 

                             

          

      Een van die tekens van die Big Five, ook bekend as BZ5 of ZZ. Let op 

dat die samestelling van hierdie teken eintlik twee ineengeskakelde Z’e 
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uitmaak. ‘n Variasie hierop is twee “swastika’s” met vyf simmetriese 

kolletjies tussen-in:  

 

• DIE DUBBEL SWASTIKA: 

                                                                B 

                          

                                                                 5 

 

• Nog ‘n erkende teken is:       Z Z X 5   

 INFORMANT ALFA ontken die bestaan hiervan, maar meld dat die 

volgende teken wèl dikwels gebruik word: 

 

                               B       5                                             
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Volgens Informant Bravo is hierdie die kenteken van die manskappe. 

Hierteenoor dra die Moskou bloot ‘n Swastika gevolg deur ‘n 5. Hierdie teken 

word op die LINKERHAND gedra. Wanneer hy sy ‘broers’ sien, hang hy dan 

ook die ‘linkervlag’ (hou die linkerhand omhoog). Wanneer die Moskou 

gepromoveer word tot manskap, ontvang hy die swastika met die B en die 5 

op sy REGTERHAND. 

 

 

• DIE GROETTEKEN:  

   Dit bestaan uit die opgesteekte linkerhand (in die geval van die 

Moskows)  of die regterhand (in die geval van alle manskappe en offisiere)  

met al vyf vingers oopgestrek. 

 

2.8. KOMMUNIKASIE: 

• Big Five gebruik ook die gangbare gevangenistaal. Enkele uitsonderings 

hierop word as sulks aangetoon in die Poliglot Woordeboek in Bylae Een. 



 329

• Soos vermeld werk die bende saam met die owerheid.  Vir hierdie doel het 

hulle dan ook - in die tyd van die militêre range -  hul eie benaminge vir 

die verskillende lede gehad: 

 Nine – ‘n bewaarder van Korrektiewe Dienste. 

 Cat 2 – ‘n Sersant in Korrektiewe Dienste. 

 Cat 3 – ‘n Adjudant in Korrektiewe Dienste. 

 Cat 4 – ‘n Luitenant in Korrektiewe Dienste. 

 Cat 6 – ‘n Kaptein in Korrektiewe Dienste. 

 25 Laaste Ou – Die Hoof van die gevangenis. 

 Scientist – Die Generaal in Korrektiewe Dienste. 

*     *     *     * 

 

3. DIE 24 BENDE (AIRFORCE 4): 

 

In die oorlewering van die 24 bende word ook sekere ‘mistieke’ datums 

genoem, nl. 1842, 1844 en 1846. Of daar enige simboliek in hierdie jaartalle 

opgesluit is, kon deur geen bendelid bevestig word nie. Hierdie bende bied 

egter ‘n vaste punt in sy geskiedenis, nl. 1917, wat in elk geval meer realisties 

is as enige datums by die ander bendes.  
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3.1. ONTSTAAN:     

       Die nommer het sy ontstaan by die ‘swartman’ (steenkool-myner) in 

1917. Op hierdie tydstip was daar slegs twee kampe, naamlik 28, (Nongolosa/ 

die swart man/ “eerste en laaste”) en 27, (Holland, ook genoem die “ 

bloedrooi ndoda van die vier hoeke”). Hierdie twee kampe was die enigste 

wat die krag het om bloed te vergiet. Hulle het teen die owerheid baklei en 

selfs doodgemaak vir dinge soos beter kos, klere, komberse, elektrisiteit, 

skoon water en menswaardige behandeling. Om hierin te slaag, moes hulle 

noodwendig moor en bloed laat vloei. Dit het ‘n jarelange stryd gekos, maar 

dit is waaroor die nommer eintlik gegaan het. Namate daar meer nommers 

(bendes) ontstaan het, het dit uiteindelik nie meer gegaan oor regte en 

voorregte nie, maar eerder het die bendes ‘n obsessie geword; èèn groot 

‘skelm’ om mense te manipuleer. 

     Op ‘n dag het die 28 bende ander mense gesien wat daarvan hou om 

‘dice’ (dobbelstene) te gooi en om geld te dra. Hierop het hulle by die 27 

bende gaan navraag doen wie hierdie mense eintlik is. Die 27 bende het 

geantwoord dat hierdie eintlik hul (27 se) ‘spierwit manskappe’ is.  Hulle 

staan bekend as die ou Grey’s of die 26 bende wat ‘n spierwit band met ‘n dun 

rooi lyn sal dra. Dit beteken dat hulle sekere mense in hul kamp sal hê wat die 

voorreg het om bloed te kyk (d.w.s. vergiet). Hierop het die 28 bende 
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geantwoord dat hyself die eerste en die laaste is en dat hy weier om hierdie 

bende te erken. 27 Bende het egter hierop geantwoord dat hierdie mense ‘sterk 

maak’ (hulle voorsien dagga, tabak, ens.); elke sewende jaar sal hulle ‘n 

bewysstuk (geld) opspeel. So word die 26 bende toe gebore. Vandag speel hy 

egter niks na die 28 bende toe nie, want hy word erken as sy ‘gazilam’ 

(bloedbroer). 

             In ‘1917’ het vier manskappe in die 28 bende besluit dat hulle moeg is 

vir die wette en werke van die bende. Hulle het besef dat die stryd teen die 

owerheid om ‘n beter lewe geen sin maak nie. Al hoe meer bewaarders word 

gedood en ekstra jare word by hul vonnisse gevoeg, en dit vir niks.  Hulle 

beplan toe ‘n ontsnapping vir die oggend van 24.08. “1844” tussen twee-uur 

en vieruur. Hulle het ‘n saaglem bekom en na die swartman (28 bende) gegaan 

teen sononder en hulle gewys dat hulle die tralies gaan deursaag om te 

ontsnap. Die doel is om daarbuite te roof en te plunder sodat hul families 

genoeg kan hê om te lewe terwyl hulle in die tronk is. Die viertal het egter 

belowe dat hulle nooit sal ‘swak kom’ (d.w.s. wegbreek) van die swartman 

nie. Hiervoor het hulle belowe om ‘n bewysstuk op te speel. Die swartman het 

ooreengekom met die viertal dat hy met hulle sal vol raak (d.w.s. hulle 

bystaan). Die vier het begin om die tralies deur te saag. Om 2.24 het hul die 

tralies deurgesaag. ‘n Bewaarder het hul op heterdaad betrap en alarm 

gemaak. Hierop het die swartman aan van sy manskappe messe gegee en hul 
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beveel om die bewaarders te steek ten einde hul aandag van die ontsnappers af 

te trek. Hulle het egter geen plek om heen te gaan nie en besef dat om terug te 

gaan tronk toe hulle doodsvonnis sal beteken. Dit het gelei tot die stigting van 

die nuwe bende, die sg. Royal Air Force 24. 

     Die vier manskappe se eindbestemming was Germiston. Hier het hulle die 

boek (die Makulu boek ) met die woorde ROYAL AIRFORCE 24 voorop, 

geskrywe. Onderaan was daar in hoofletters geskrywe: “GANGESWE” (wat 

beteken: groot soos die aarde). 

  Die eerste hoofstuk in die boek word die GERMISTON genoem. Dit 

handel oor die onstnapping en die ontstaan van die R.A.F.24. Sodoende het 

hierdie vier ook die eerstes geword wat aan hulself range toegeken het. 

Hierdie range was onderskeidelik: 

• M6 of “MAJOOR” 

• I 4 of “INSPECTOR” 

• G3 of “GENERAAL” 

• K2 OF “KAPTEIN”. 

(Hierdie range word later breedvoerig bespreek onder 

“RANGSTRUKTUUR”.) 

Nadat die vier manskappe die Makulu boek (Gangeswe) geskryf het in 

Germiston en hulself as die Vier Punte van die R.A.F 24 gebore het, het hulle 
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begin om 124 soldate te werf in Afrika: van Noord, Oos, Suid en Wes. Die 

betekenis van Noord, Oos, Suid en Wes is as volg: 

• NOORD = Nimba (wat beteken: huis) 

• OOS = Oil (wat beteken: plek van goud) 

• SUID = Somalia (die depot van R.A.F. 24) 

• WES = Welile (plek van die witmense). 

 

Voordat enige manskap in die kamp ingebring is en die stamp van 24 op 

hom aangebring is, moes hy eers na die myne gaan en ‘n stuk goud kry en na 

die Vier Punte bring. 

Nadat al 124 soldate gebore is in die kamp van R.A.F. 24 het hulle linies 

gevorm en elke rang (d.w.s. M6, I4, G3 en K2)het sy aantal soldate gevat en 

die vier punte van Afrika, Noord, Oos, Suid en Wes, verteenwoordig. 

• M6 het Noord verteenwoordig 

• I4 het Oos verteenwoordig 

• G3 het die depot (Suid) verteenwoordig 

• K2 het die Weste verteenwoordig. 

 

Elke 24ste jaar (d.w.s. elke 24ste dag van ‘n maand) het die Vier Punte by 

Germiston bymekaargekom om planne te maak en besluite te neem. G3 het 
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met ‘n plan vorendag gekom om vuurwapens te roof en die plan aan die ander 

bekendgemaak. Omdat geen soldaat mag weet watter hoeveelheid wapens en 

ander artikels in die kamp se depot is nie, het die Vier Punte besluit dat net 24 

soldate (hulle vier uitgesluit!) die vuurwapens sal buit. Omdat die Vier Punte 

slegs elke ‘24ste jaar’ bymekaarkom, het hulle besluit om sommer dieselfde 

dag die nommer ook vol te werk (d.w.s. om die beplanning te doen.) By die 

volgende 24ste jaar is die vier punte plus die 24 manskappe, ge-‘british’ 

(gewapen) met gewere, na die opslagplek. Daar gekom het die polisie hulle 

ingewag en hulle omsingel. Die manskappe moes ‘surrender’. So is al 28 in 

hegtenis geneem en aangekla vir poging tot gewapende roof en die besit van 

onwettige vuurwapens. 

In die tronk is al 28 in die berge (enkelselle) gesit. 

Nongoloza (28) het gehoor dat daar manne in die berge is wat hulself 

‘Gangeswe’ noem. So het Glas en Draad van Nongoloza die Vier Punte kom 

sien in die berge en ook gesoek en gevra wie hulle is. Vier Punte R.A.F 24 het 

geantwoord: “Raak vol, swart man, ons is die vier manskappe van Deep Level 

wat jare terug drade gesny (ontsnap) het in die vier hoeke. Ek is die eerste en 

die laaste van “Msokwane”. Raak ook vol om te sê: Ek is Gangeswe, so groot 

soos die aarde. My geloof is met die wind.(My doel is om te ontsnap).” So 

ook het Glas en Draad teruggekom en gesê: “Salute, broers. Ons is vol en wys 
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wie julle is. Hoe sal ons vol raak met die bewysstukke?” (Ons weet nou wie 

julle is en sal kan sê . Maar hoe sal ons dit kan bewys?)  

 Hierop het die Vier Punte geantwoord: “Raak vol, swart man, ons is nie ‘n 

kamp met “Saslukoes” nie.(Elkeen van die 24 Punte word ‘n ‘saslukoe’ 

genoem.)  Soos ons swak gekom het met die werke van die swart man, het ons 

nooit swak gekom met die swart man homself nie, wat die bewysstuk is. Maar 

die nommer sal geteken moet word met bloed.” Hierop het Nongoloza 

geantwoord en gesê dat agt jare (d.w.s. dae) hom nie sal fadala (doodmaak) 

nie. Dan sal hy terug wees met ‘n volle nommer ( antwoord van sy bende). 

  Op die agtste jaar (d.w.s. die agtste dag) het die Vier Punte van 

Nongoloza (Generaal, Glas, Draad en Inspekteur) die Vier Punte van 

Gangeswe kom sien. Hulle het geantwoord: “As dit so is dat julle Gangeswe 

is, laat ons vol raak (d.w.s gee die bewys).”  Vier Punte van Gangeswe het aan 

Vier Punte van Nongoloza gesê dat hy vol sal raak op die vierde jaar (dag). 

    Op die vierde jaar (dag) het vier soldate die bewaarder van die enkelselle 

as gyselaar geneem en aangedring dat alle hekke vorentoe oopgesluit moes 

word. By die voorste portaal het die tronk-owerheid twee soldate doodgeskiet 

en een gewond. Die poging tot ontsnapping het misluk, maar Nongoloza het 

weer teruggekom op die agtste jaar en opgetel agt en vier (m.a.w. weer die 

gesprek hervat) en geantwoord: “ Gangeswe, raak vol om te sê, ek wat eerste 

en laaste is, ek is vol met jou.(Ek dra dus kennis van jou.) Ek sny vir jou my 
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gronde hier in die vier hoeke. Jy is my ander helfte met bloed en vleis. Soos 

ek met jou volgeraak het sal jy met my vol raak. Ek ‘dingela’(versoek) net ‘n 

bewysstuk elke 24ste jaar (dag) omdat ek met fyn manskappe sit. In ruil 

daarvoor sal ek die Spanga rooi maak (d.w.s. ek sal die tronk deurmekaar 

maak sodat die aandag op my gevestig is) sodat jou manskappe drade kan sny 

en wind kan kyk. So sal jy ook van nou af geken word as ‘24’ hier in die vier 

hoeke – my tweede broer. Daar sal geen vyand wees wat vir julle of vir my sal 

wil verslaan nie. As dit gebeur sal ons saamsmelt en die vyand saam verslaan 

met mag en krag.” 

    So is die nommer daardie dag geteken en so het dit gekom dat R.A.F.24 

daardie dag IN die tronk gebore is. 

 

 

3.2. ONTSTAANSDOEL: 

     Soos hierbo vermeld, was die ontstaansdoel van die 24 bende om te 

ontsnap en daarbuite, deur roof en plundering, die nodige lewensmiddele te 

bekom om hul gesinne te versorg wanneer hulle weer in die gevangenis is. 

Hierdie basiese doel sou uiteindelik verbreed om ook die 28 bende in te sluit. 

Indien hulle weer gevang en teruggebring sou word na die gevangenis, sou 28 

‘n gedeelte kry van dit wat hulle geroof het. 
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Huidiglik is die uitsluitlike doel van 24 bende : ONTSNAPPING. 

 

3.3. GESLAGSSAMESTELLING: 

    Omrede die twee geslagte in afsonderlike gevangenisse aangehou word, 

is die lidmaatskap hier ook uitsluitlik manlik. 

 

3.4. ETNIESE SAMESTELLING: 

Ook in hierdie bende speel ras geen rol nie. 

 

 

 

3.5. EIENSKAPPE: 

 DIE WETTE VAN 24:   

     Die kamp van 24 het 24 wette wat opgedeel word in: 

 TWAALF wette wat BINNE die gevangenis geld, en 

 TWAALF wette wat BUITE die gevangenis geld. 

Aangesien die Twaalf wette van Buite nie enige geldigheid binne die tronk het 

nie, bepaal ons ons slegs by die wette van BINNE. Dit is as volg: 
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 Jy sal saam met jou broer doodgaan vir die waarheid van die 

Nommer. 

 Daar is slegs een hek na binne, en geen hek na die buitekant van 

die kamp nie. 

 Jy besit NIKS binne die tronk nie: Al jou goed is in Afrika 

(d.w.s. buite die tronk). 

 Dag in en dag uit, nag in en nag uit sal jou gedagtes “met die 

wind” wees (d.w.s. besig wees met gedagtes van ontsnappping). 

 Die wette van die Royal (Air Force) sal jy gehoorsaam deur die 

lekker sowel as die swaar tye. 

 Jy sal nooit jou broer verraai nie. 

 Jou broer sal jou nooit verraai nie. 

 As jy die kamp se wette oortree, sal jy gestraf word ; as jy die 

kamp verraai, sal jy doodgemaak word. 

 Jy sal jou offisiere se bevele gehoorsaam en dit uitvoer. 

 Jy sal nie ‘n vyand in die kamp inbring nie; Sou jy dit doen, sal jy 

verantwoordelik wees om hom dood te maak. 

 Dag en nag sal jy wind kyk. 
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 Jou broer sal met jou volraak soos jy met jou broer sal volraak. 

(Dit beteken dat die lid en sy mede-lede onderling kennis sal 

deel.) 

• FUNKSIONERING VAN DIE NOMMER:  

 

DIE 24 PUNTE: 

Ook genoem: 

“DIE EED VAN RAF 24” 

(“ 24 Punte” word opgedeel in “12 punte wat binne die vier hoeke (die 

gevangenis) gebruik word deur die Afdelings” (d.w.s. L5, S1, GT1 en ID4),  

en die ander “12 punte wat alleenlik in Afrika” deur die Vier Punte (d.w.s. die 

Range, M6 (G4), I4, G3 en K2) gebruik word. Vier Punte het die sleutels om 

hierdie twaalf punte oop te sluit of toe te sluit vir die afdelings.) 

 

 

DIE TWAALF PUNTE VAN AFRIKA: 

 

 Ek sal doodgaan vir die Vier Punte van die wêreld, nl die Noorde, die 

Ooste, die Suide en die Weste. 

 Daar is broers in al vier punte van die wêreld. 

 Ek sal nooit moeg word om kamp te bou vir RAF 24 nie. 
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 Ek sal my punt verdedig deur enige Some Danger (indringer) wat nie die 

stamp van RAF 24 dra nie, met mag en krag te verslaan. 

 Ek sal die skrif van die boek Gangeswe nooit verraai nie. 

 Ek sal die wette van RAF 24 altyd gehoorsaam. 

 Elke 24ste jaar sal daar ‘n vierde van alle bewysstukke gewerk word 

bokant die depot (m.a.w. ‘n bydrae gemaak word aan die ‘stoor’) sodat die 

kamp nooit sal swak kom (gebrek sal hê) nie. 

 Alle wapens sal gewerk word deur die Fighting General (G3) vir 

bewysstukke wat gewerk word vir RAF 24. 

 Elke punt se Living Depot sal nooit herkenbaar gestel word vir enige 

afdeling nie (m.a.w. gewone lede sal nooit die werklike stand van die 

Nommer se besittings weet nie.). 

 Geen afdeling in die kamp van RAF 24 sal ge-‘umchailo’ word met die 

skrif nie. (Dit wil sê: Alle onderrig sal slegs mondelings geskied, en nooit 

skriftelik nie.) 

 Alle sleutels sal gewerk word met die lyn vir die oopsluit en die toesluit 

van die hekke. 

 Die laaste en eerste ou van die kamp van RAF 24 sal nooit blootgestel 

word aan ander nie; elke punt sal vol raak met hom soos hy met hulle sal 

volraak. (Lede sal weet van hom, maar mag sy bestaan nooit aan ander 

bekendmaak nie.)  
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DIE TWAALF PUNTE BINNE DIE VIER HOEKE: 

 

 Ek sal doodgaan daar waar my broer doodgaan; vir ‘n nommer wat 

geskrywe is bokant die Umbalo (Die Groot Boek). 

 Ek sal my broer nooit belieg of verraai nie. 

 My broer sal my nooit belieg of verraai nie. 

 My gedagtes is dag en nag saam met die wind. 

 Die wette van RAF 24 sal ek altyd nakom en gehoorsaam. 

 Ek sal die strawwe van RAF 24 wat deur die Vier Punte aan my opgelê is 

wanneer ek verkeerd is, aanvaar. 

 Die gebou van RAF 24 sal ek dag en nag bewaak. 

 Ek sal nooit ‘n Some Danger in die kamp van RAF 24 toelaat nie. 

 Wanneer ‘n Some Danger die kamp van Raf 24 binnedring, sal ek hom met 

mag en krag oorweldig. 

 Ek sal altyd respek en dissipline toepas bo-op ouens van ander kampe. 

 Met die stamp van RAF 24 op ‘n broer sal ek altyd vol wees. 

 Met die stamp van RAF 24 op my sal my broers altyd met my vol wees. 

 

 

3.6. GESAGSTRUKTUUR: 
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  Daar word duidelik onderskeid gemaak tussen Range en Afdelings in 24. 

Die volgende word uiteengesit in die Makulu boek van 24: 

 

• RANGE: 

 

o MAJOOR (M6): 

      (Diegene wat hoog genoeg in die nommer staan, verwys na hom as 

Generaal 4. Die rede waarom hy nie openlik as Generaal 4 bekendstaan nie, 

is omdat hy die een is wie se lewe eerste gesoek sal word in geval van ‘n 

bende-oorlog. Hierdie kennis is egter geslote vir die soldaat en laer range.)   

 Hierdie is die hoogste rang in 24, die sogenaamde Eerste en 

Laaste.  

 Hy besluit wie sy offisiere sal wees wat verantwoordelik is vir die 

opleiding van die manskappe. 

 Hy stel die slagveld op. 

 Hy besluit wie doodgemaak moet word.  

(Vanselfsprekend dra hierdie rang ‘n groot verantwoordelikheid, want hy 

alleen bepaal hoe die nommer in die toekoms in ‘n spesifieke tronk daar sal 

uitsien.) 

 M 6 se uniform lyk as volg: 
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 M6 dra rooi stewels wat elkeen 24 vetergaatjies het: twaalf 

elk aan weerskante van die stewels. Die een kant se gaatjies is 

silwer en die ander kant goud. Die veters is wit en onder die 

stewels is die stamp “RAF 24” aangebring. 

 Hy dra ‘n rooi broek met vier sakke: 2 langs die sye en 

twee agter. Op die ‘label’ binne die broek verskyn die stamp “RAF 

24”. 

 Hy dra ‘n lyfband waarvan die gespe Rooi, Wit, Silwer en 

Goud gekleur is. Binne die gespe is die vlag van die nommer 

aangebring. (Vir die vlag sien UITKENNINGSTEKENS op bls. 

362.) Aan die binnekant van die lyfband is die stamp “RAF 24”. 

 Verder dra M6 ‘n rooi hemp met 2 sakke. Die hemp het 4 

knope waarvan die kleure van bo na onder is: Rooi; Silwer; Wit en 

Goud. Binne die hemp is die stamp “RAF 24” aangebring.    

 Op elke skouer is ‘n epoulet met twee arende op. Hul kleur 

is Goud en Rooi. 

 M6 dra voorts ‘n rooi beret met ‘n arend as kenteken 

daarop. Weereens is die kleur van die arend Goud en Rooi. Aan die 

binnekant van die beret is die stamp “RAF 24”. 

 In sy regterhand hou M6 ‘n kapsabel waarvan die 

handvatsel Rooi, Wit en Goud is. Die lem is Silwer wat aan beide 
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kante gestamp is: aan die een kant staan “RAF 24” en aan die 

anderkant staan “Gangeswe”. 

 In sy linkerhand hou M6 die vlag.  

 

o INSPEKTEUR (I 4): 

 Hy is die M6 se regterhand. 

 Hy ondersoek alles wat in die kamp gebeur en rig dan versoeke aan 

M6. 

 Inspekteur se uniform: 

  I4 dra swart stewels met elkeen 24 vetergaatjies. Die 

twaalf gaatjies aan die linkerkant is Silwer en die aan die 

regterkant is Wit. Die kleur van sy skoenveters is Rooi. 

    Hy het ‘n silwer broek met vier sakke aan. Twee sakke is 

langs die kante en twee is agter. Binne die broek se ‘label’ 

is die stamp “RAF 24”. 

   Voorts dra I4 ‘n pikswart lyfband met ‘n silwer gespe. 

Binne die gespe is ‘n boek met vier penne. Aan die 

binnekant van die lyfband is die stamp “RAF 24”. 

    Hy dra ‘n silwer hemp met twee sakke. Die hemp het 

vier knope, in volgorde van bo na onder: Rooi; Silwer; Wit 
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en Goud. Aan die binnekant van die hemp is die stamp 

“RAF 24”. 

   Op die hemp se skouers is twee epoulette. Op elke 

epoulet is drie 4-punt sterre. Die middelste ster het vier 

kleure, nl. Rooi, Silwer, Wit en Goud. 

 

                       

 

 

 

                                                              

 I4 dra ‘n silwer beret met die kenteken van die arend 

daarop. Die kleure van die arend is Silwer en Goud. Aan 

die binnekant van die beret is die stamp “RAF 24”. 

 Hy het ook ‘n boek wat swart van kleur is met goue 

randjies. Op die rugkant van die boek is die stamp “RAF 

24”. Daarmee saam het hy vier skryfpenne: Rooi, Swart, 

Silwer en Goud. 

 In sy regterhand hou I4 ‘n kapsabel. Die handvatsel is 

swart met silwer en die wit lem is aan beide kante 

gestamp met onderskeidelik “RAF 24”en “Gangeswe”. 
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 In sy linkerhand hou hy ‘n 308-geweer. Die loop daarvan 

is Silwer en die kolf is Swart. Die kolf dra die stamp 

“RAF 24”. In die loop van die geweer is ‘n silwer koeël 

wat ook die stamp “RAF 24” dra.   

o GENERAAL (G3): 

 Hierdie rang is die 2de-in-bevel in die kamp.  

 Hy gee die opdragte i.v.m. wie moet ontsnap en wie 

verantwoordelik sal wees vir die verskaffing van die nodige ‘tools’ 

daartoe.  

 Indien een van die lede ‘n wet oortree het, bepaal Generaal 3 nie 

alleen wàt die straf sal wees nie, maar sien ook toe dat dit 

afgehandel word.   

 Generaal 3 is ook die enigste een wat ‘n rang kan toeken aan ‘n 

soldaat wat homself bewys het. 

 Voorts sorg hy dat daar ‘n wapen depot is waar voorwerpe soos 

messe aangehou word. Indien enige ander bende die kamp sou 

aanval, moet daar wapens wees om dadelik op te tree en die kamp 

te verdedig. 

 Generaal se uniform sien daar as volg uit: 
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  G3 dra wit stewels met 24 vetergaatjies in elk. Die twaalf 

gaatjies aan die linkerkant  van elke stewel is rooi en die 

regterkantse twaalf is wit. Die skoenveters is rooi en wit. 

 Verder dra G3 ‘n wit broek met rooi strepe langs die kante. 

Die broek het vier sakke: twee langs die kante en twee 

agter.  Binne-in die broek is die stamp “RAF24”. 

   Sy lyfband is wit met rooi strepe. Die gespe is silwer met 

twee goudkleurige kapsabels daarop. 

 G3 dra ook ‘n wit hemp met rooi strepe langs die kante. 

Die hemp het twee sakke en vier knope. Die kleur van die 

knope is van bo na onder: Rooi, Silwer, Wit en Goud. 

     Op die hemp se skouers is twee bloedrooi epoulette. Op 

elke epoulet is daar twee 4-punt sterre waarvan die een vier 

kleure het, nl. Rooi, Silwer, Wit en Goud. Die ander een is 

bloedrooi. 
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 In sy regterhand hou G3 ‘n kapsabel. Die kleur van die 

handvatsel is silwer en goud, en die lem is Bloedrooi. Aan 

weerskante van die lem is die stampe “RAF 24” en 

“Gangeswe”. 

 In sy linkerhand hou hy ‘n .303-geweer. Die loop daarvan 

is rooi en die kolf is swart. Die kolf dra die stamp “RAF 

24”. In die loop is een patroon wat rooi van kleur is en die 

stamp “RAF 24” dra. 

 

o KAPTEIN (K2):  

 Hy is verantwoordelik vir die handhawing van vrede en dissipline 

binne die kamp.  

 Hy moet ook toestemming gee sodat ‘n nuweling wat kwalifiseer 

as soldaat die kamp mag binnekom. 

 Kaptein se uniform: 

     K2 dra swart stewels waarvan die rante goud en silwer 

is. Die stewels het elk 24 vetergaatjies. Die twaalf gaatjies 

aan die linkerkant is goudkleurig en die regterkantse 

gaatjies is silwer. Die veters is wit. 
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 Hy dra ‘n swart broek met goue en silwer kantlyne. Die 

broek het vier sakke: twee langs die kante en twee agter.  

Binne op die broek se ‘label’ is “RAF 24” gestamp. 

 Sy lyfband is swart met goud en silwer op die kante. Die 

gespe is goudkleurig en aan die binnekant is die stamp 

“RAF 24”. So ook dra die lyfband die stamp “RAF 24”aan 

die binnekant. 

 K2 het ‘n swart hemp met twee sakke aan. Die hemp het 

vier knope, van bo na onder: Rooi, Silwer, Wit en Goud. 

Die hemp het twee goue epoulette. Op albei epoulette is 

daar een 4-punt ster met kleure soos hieronder aangetoon: 
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 K2 dra ‘n swart beret met die kenteken van ‘n arend 

daarop. Die arend is goud van kleur met die stamp “RAF 

24” agter. Die beret dra ook die stamp aan die binnekant. 

   In sy regterhand hou K2 ‘n kapsabel. Die handvatsel is 

goud met silwer op die rande. Die lem is vierkleurig: Rooi 

en Silwer aan die een kant en Wit en Goud aan die 

anderkant. Op beide kante is die stampe “RAF 24” en 

“Gangeswe” aangebring. 

 In sy linkerhand hou hy ‘n .204-geweer. Die loop is Goud 

en die kolf is Silwer. Op die kolf is die stamp “RAF 24”. 

In die loop is daar ‘n goue patroon met die stamp “RAF 

24” daarop.  

 

AFDELINGS: 

(Let op  in die onderstaande dat daar nie veel verskil bestaan tussen die 

kleredrag van die range en die afdelings nie. Die verskil wat daar wel is, dui 

daarop dat die 4 afdelings nie manskappe is wat nchailo (opleiding) het nie; 

hulle het net die skrif wat die strukture van die gebou aan-mekaarhou.) 

o LUITENANT (L5) (ook: MEDIC): 

 Hy is die mediese offisier wat verantwoordelik is vir die siekes en 

diegene wat ‘op die plaas’ is, d.w.s. nie meer aktief is nie as gevolg 
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van ouderdom, geestessiekte of ongeskik verklaar is om vir die 

kamp te werk. 

 Die uniform van Medic:  

    Wit stewels wat elk 24 vetergaatjies het, twaalf op ‘n 

kant. Die kleur van die gaatjies is rooi en wit en die kleur 

van sy veters is ook rooi en wit. Die stamp “RAF 24” is 

onder sy stewels aangebring. 

 Verder dra hy ‘n rooi broek met wit strepe. Die broek het 4 

sakke – twee langs die kante en twee agter. Binne-in die 

broek op die ‘label’ is die stamp “RAF 24” aangebring. 

  Hy dra ‘n wit leerband met rooi strepe daarop. Die gespe 

is swart en het vier patrone (koeëls) daarop. Die patrone is 

onderskeidelik van links na regs Rooi, Silwer, Wit en 

Goud. Binne in die band is die stamp “RAF 24” 

aangebring. 
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 Verder dra L5 ‘n rooi hemp met wit strepe. Die hemp het 

vier sakke – twee bo en twee onder. Die hemp het vier 

knope, van bo na onder Rooi, Wit, Rooi en Wit.  

 Die hemp het twee wit epoulette. Op elk van die 

epoulette is vier patrone in die orde Rooi, Silwer, Wit en 

Goud. Op die ‘label’ in die hemp is die stamp “RAF 24”. 

 

 

                                         

            Links                                         Regs          

 
 Hy dra ‘n wit beret met rooi strepe. Op die kenteken is 

daar weereens vier patrone in dieselfde kleur-orde. Op 

die ‘label’ in die beret is die stamp “RAF 24”. 

 In sy linkerhand het L5 ‘n noodhulpkissie met ‘n rooi 

kruis daarop. Onder die rooi kruis is daar vier patrone in 

dieselfde kleur-orde. Die stamp “RAF 24” is onder die 

kissie aangebring. 
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 In sy regterhand hou L5 ‘n wit vlag met ‘n rooi kruis. 

Onder die kruis is daar weereens die vier patrone. 

 

o SERSANT (S 1): 

 Hy is die een wat verantwoordelik is om soveel moontlik nuwe 

lede te werf.  

 Hy verdeel sy soldate in kategoriee, d.w.s. soldate wat gereed is vir 

die gevegsfront en soldate wat bereid is om te ontsnap.  

 Hy verwys alle aangeleenthede wat hy nie self kan oplos nie, na 

K2 wat verdere besluite sal bespreek met G3, I4 en M6 (dus die 

Vier Punte). 

 Die uniform van Sersant sien daar as volg uit: 

 Hy dra swart stewels met 24 vetergaatjies. Aan die 

linkerkant is twaalf en aan die regterkant is daar twaalf. 

Die gaatjies is rooi en die veters is groen. Die stamp 

“RAF 24” is onder die stewels. 

    Hy dra ‘n groen broek met vier sakke: twee langs die 

sye en twee agter. Binne die broek op die ‘label’ is die 

stamp “RAF 24”. 

 Sy leerband is swart met ‘n silwer gespe. Binne die gespe 

sowel as binne die leerband is die stamp “RAF 24”. 
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 S1 dra ‘n groen hemp met twee sakke. Die hemp het vier 

knope, van bo Rooi, Silwer, Wit en Goud. Sy hemp het 

swart epoulette, met drie strepe (soos ‘n polisie-sersant) 

op elk soos onder aangetoon. Binne die hemp is die 

stamp “RAF 24” op die ‘label’.  

                       

                                        

       LINKS                                    REGS      

                     

 Hy dra ook ‘n swart beret met ‘n silwer kenteken. Op die 

kenteken is daar drie strepe in dieselfde kleure as hierbo. 

Die stamp “RAF 24” is binne-in die beret. 

 In sy linkerhand het hy ‘n boek. Dit is groen met Silwer 

en Goue rande. Op die boek is die stamp “RAF 24” met 

die woord “Germiston” aan die onderkant. 

 In sy regterhand hou hy ‘n kapsabel waarvan die 

handvatsel swart is met silwer en goue rante. Op die 
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handvatsel is daar drie rooi strepe. Die lem is silwer met 

die stamp “RAF 24” op die een kant. 

 

o GENERAL TASKS (GT 1): 

 Hy is die soldaat in die kamp van 24 wat die ‘gebou’ ten alle tye 

beskerm teen vyande.  

 Hy patrolleer ook dag en nag om op hoogte te bly van alle 

verwikkelinge wat rondom en buite die gebou plaasvind en 

rapporteer aan S1.  

 G.T.1 het egter nog nie die skrif van die Nommer nie (d.w.s. hy dra 

nog nie kennis van die geheime, ens. van die Nommer nie). Hy 

voer slegs die bevele uit wat aan hom gegee word. 

 Die uniform van General Tasks: 

 G.T.1 dra swart stewels met 24 vetergaatjies; twaalf aan 

die linkerkant van die stewel en twaalf aan die regterkant. 

Die gaatjies is rooi en die veters is swart. Onder die 

stewels is die stamp “RAF 24”. 

 Hy dra ook ‘n swart broek met vier sakke: twee aan die 

kante en twee agter. Op die ‘label’ in die broek is die 

stamp “RAF 24”. 
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 Verder dra hy ‘n swart leerband met ‘n silwer gespe. In 

die gespe is die stamp “RAF 24” met goud gestamp, en 

binne die leerband is die stamp “RAF 24”. 

 Hy dra ‘n swart hemp met twee sakke. Die hemp het vier 

Rooi knope. Die stamp “RAF 24” is op die ‘label’ binne-

in die hemp. 

 G.T.1 dra nie ‘n beret nie, maar wel ‘n swart hoed. Die 

kenteken is silwer met die stamp “RAF 24” in goud aan 

die binnekant. Die stamp is ook binne-in die hoed. 

 In sy linkerhand hou G.T.1 ‘n saaglem met die stamp 

“RAF 24” daarop. 

 In sy regterhand hou hy ‘n kapsabel waarvan die 

handvatsel rooi is met swart rante. Die stamp “RAF 24” 

is op die handvatsel terwyl die lem silwer is met die 

stamp op albei kante. 

 

o INSECURE DEPOTS (ID 4): 

 Dis die manne wat voor die hekke lê. Hulle is nog nie 

lede van die kamp nie.  

 Hulle taak is om toe te sien dat die lede se klere altyd 

skoon is.  
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 Hulle moet hulself nog eers bewys deur te ontsnap om 

daarna ingelyf te word as volwaardige soldate (GT1’s). 

 Die uniform van Insecure Depots: 

 Hierdie manskap dra spierwit stewels met 24 

vetergaatjies: twaalf links en twaalf regs. Die gaatjies 

sowel as die veters is ook wit. Onder die stewels is die 

stamp “RAF 24”. 

 Hy dra ‘n spierwit broek met vier sakke: twee langs die 

kante en twee agter. Op die ‘label’ binne-in die broek is 

die stamp “RAF 24”. 

 I.D.4 dra ‘n swart leerband met ‘n silwer gespe. Binne-in 

die gespe is daar ‘n traliehek met ‘n sleutel, soos 

hieronder getoon. Die stamp “RAF 24” is binne-in die 

band aangebring.   
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 Hy het ‘n spierwit hemp aan met twee sakke en vier wit 

knope. Binne in die hemp is die stamp “RAF 24” op die 

‘label’ aangebring. 

 Hy dra ook ‘n spierwit hoed (nie ‘n beret nie!) Die 

kenteken is Silwer met goue hekke daarin en ‘n sleutel 

wat oor die hekke lê. (Soos bo.)  Die stamp “RAF 24” is 

binne-in die hoed. 

 In sy linkerhand het hy ‘n wit boek met silwer rante. Op 

die boek is die stamp “RAF 24”. Die bladsye van die 

boek is skoon – daar is niks in die boek geskrywe nie. 

 In sy regterhand het hy ‘n sleutel. Die kleur van die 

sleutel is goud met die stamp “RAF 24” in silwer daarop 

gegraveer. 

 

 

DIE SIMBOLIEK VAN I.D.4. 

 

    I.D.4 is die laagste afdeling in die nommer. Die man is nog spierwit en 

staan nog voor die hekke. Hy is dus nog nie ‘n volle lid van die Nommer nie. 

Daarom die hekke en die sleutel! Dit is vir hom om te besluit of hy die hekke 

vir homself gaan oopsluit aldan nie. Sodra hy die hekke oopsluit, is daar nie 
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weer terugkeerkans nie. Die hekke is vir altyd toe agter hom. Daarom die 

uitdrukking dat daar net èèn hek binnetoe is en geen hek buitentoe nie. 

 

Die G.T.1 en die I.D.4 is afdelings wat hoegenaamd geen nchailo het nie 

(m.a.w. geen kennis van die nommer nie). Hulle is soldate wat die gebou van 

RAF 24 verdedig en voer slegs opdragte uit wat vanaf die VIER PUNTE kom. 

      Hierdie soldate val onder die S1. Hulle het geen toegang tot die Vier 

Punte nie, tensy daar sake is wat die S1 nie self kan hanteer nie en dit in die 

hande van die Vier Punte plaas. 

      Die kamp werk dus met trappe wat van bo na onder loop.  

 

 

3.7. UITKENNINGSTEKENS: 

 

• DIE VLINDER:  
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   Die VLINDER simboliseer die bende se  hoofdoel, nl. om te ontsnap.Dit 

is begryplik dat die dra van sò ‘n kenteken vir die indiwidu en die bende 

selfverraad sal beteken. Daarom word die tattoeëring op onopsigtelike plekke 

gedra, soos bv. aan die kant van die voet onder die enkel of selfs onder die 

voet. 

 

• DIE GEVLEUELDE ‘A’: 

 

 

Oor hierdie teken bestaan heelwat meningsverskil: Sommige meen dat dit 

die uitkenningsteken is van die AIRFORCE bende, sonder om te onderskei 

tussen die 24 en 23 bendes. Ander reken dat die teken verkeerd is: Dit behoort 

net een vlerk aan die regterkant van die ‘A’ te hê. INFORMANT ALFA 

beweer dat daar geen sodanige teken bestaan nie. Sy redenasie verdien 

aandag: “Waarom sal ‘n bende, wat ontvlugting nastreef, hulleself verraai 

deur so ‘n opvallende teken?”  Hy reken dat iemand moontlik so ‘n teken by  

een of ander bendelid van Airforce gesien het, en dit toe veralgemeen het. 
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• DIE VLAG VAN 24:    

 

 

 

 

 

 

 

 (Die sirkel in die middel van die vlag is ‘n aardbol waarop ‘n arend pryk 

asook die woorde “Gangeswe”. Agterop die vlag staan die stamp “RAF 24”.) 

 

3.8. KOMMUNIKASIE: 

   Soos die ander Nommerbendes maak R.A.F. 24 ook gebruik van die 

algemene gevangenistaal, Shalombom. Woorde wat egter uniek is aan die 24 

bende, is as sulks aangemerk in die Poliglot Woordeboek in Bylae 1. 

 

*     *     *     * 
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4. DIE 23 BENDE (AIRFORCE 3): 

 

4.1. ONTSTAAN: 

 

Die bende is gestig deur sekere gevangenes wat nie langer in die tronk wou 

bly nie. Hulle het lede van die Big Five bende ‘geslaan met ‘n gedagte’ (hulle 

bedrieg) deur aan hulle voor te hou dat hulle op hul skouers wil staan om net 

oorkant die tronkmuur te kan sien. Hiervandaan het hulle oorgeklim om nie 

weer terug te kom nie.  

Wat belangrik is om te weet is dat Airforce 23 saam met Big Five werk, 

terwyl Airforce 24 uit 28 gebore is en dus saam met hulle werk. 

 

4.2. ONTSTAANSDOEL: 

Net soos met R.A.F. 4 is hierdie bende se hoofdoel om te ontsnap. Daarom 

is hulle ook nie geïnteresseerd in die maak van moeilikheid nie. 

 

4.3. GESLAGSAMESTELLING: 

 Uitsluitlik manlike lede. 

 



 363

 

4.4. ETNIESE SAMESTELLING: 

 Airforce 3 bestaan uit lede van alle rassegroepe. 

 

4.5. EIENSKAPPE: 

• R.A.F 3 maak geen gebruik van wapens en skerp voorwerpe nie. 

Hulle tree ook nie op as moeilikheidmakers nie. Wanneer hulle 

egter tot verdediging verplig word, maak 23 ook gebruik van die 

metodes van Big Five, nl. om hul opponente te skop. Hiervoor 

bestaan daar ‘n FIRING SQUAD. Afhangend van die aard van die 

bedreiging sal ‘n aantal lede as ‘n ‘firing squad’ aangewys word 

om daarteen op te tree.  

• Alhoewel hierdie bende saamwerk met Big Five, word enige 

inligting ten opsigte van ‘n beplande ontsnapping veral van Big 

Five teruggehou. Die rede hiervoor is dat Big Five die ‘piemps’ 

van die tronk is om die guns van die owerhede te wen. 

• Nuwe lede word nie gewerf (ge-paitella) nie, maar moet uit eie 

vrye wil aansluit. 

• Die nuweling word aan geen formele proses van onderrig 

onderwerp nie. Die verantwoordelikheid berus uitsluitlik by 

homself om die nodige navraag te doen. 
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• Onderrig geskied in die volgende orde: 

 Soldaat ontvang sy onderrig (nchaillo) van sy direkte 

meerdere, d.w.s. Chief. 

 Chief ontvang op sy beurt sy onderrig van Luitenant. 

  Luitenant word weer deur Kaptein onderrig. 

• Bendelede onderling waag dit ook nie onvoorwaardelik met 

mekaar nie. Wanneer bv. ‘n ontsnapping beplan word, sal die 

inligting daaromtrent doelbewus verkeerd aan ander gegee word, 

bv. indien dit beplan word vir ‘vandag’ sal dit voorgehou word as 

‘môre’. 

 

4.6. GESAGSTRUKTUUR:  

          Die bende bestaan uit VIER range, tw. 

 

o SOLDAAT: 

                Soldaat dra geen rangtekens (maghoenjas ) nie. 

 

o CHIEF: 

 Dit is die taak van die CHIEF om die voornemende lid te 

ondersoek ten einde te verseker dat hy wel geskik is om aan 
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die bende te behoort, en nie bv. as spioen van ‘n ander kamp 

die bende probeer binnedring nie. Hiervoor sal hy bv. die 

nuweling deeglik deurkyk wanneer hy besig is om te stortbad, 

ten einde seker te maak dat hy geen tattoeërmerke van ander 

Nommers dra nie. Hy sal ook by ander lede van die Nommer 

navraag doen oor die nuweling. Indien alle inligting oor die 

persoon positief is en dus geen bedreiging vir die Nommer 

inhou nie, sal hy sò aangaande die nuweling rapporteer.  

 Chief dra EEN maghoenja. Die maghoenja bestaan uit ‘n 

ronde teken wat aan die regter bo-arm gedra word.  

 

o LUITENANT: 

Hy dra TWEE maghoenjas. 

 

o KAPTEIN: 

Kaptein dra DRIE maghoenjas.  

 

4.7. UITKENNINGSTEKENS: 
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   Omrede die hoofdoel van die bende in ontsnapping geleë is, is dit 

vanselfsprekend dat hierdie bende hul identiteit verborge sal hou, veral vir die 

owerhede. Daarom word enige tattoeermerk op die mees onopsigtelike plekke 

aangebring, bv. aan die binnekant van die bo-arm, aan die binnekant van die 

enkel, onder die voet of selfs in die binneboud.  

 

• Die vernaamste tattoeëring (‘tjap’) van 23 sien daar as volg uit: 

R . A . F . 3 

• DIE HELIKOPTER: 

                                                

                                      

  Die helikopter suggereer die hoofdoel van die bende, nl. ontsnapping. Net 

soos in die geval van die erkende merkteken hierbo, word ook die helikopter 
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so onopsigtelik moontlik aangebring, verkieslik onder die voet of aan die 

enkel.  

 

 

4.8. KOMMUNIKASIE: 

 23 maak ook gebruik van die algemene gevangenistaal, maar het daarby ‘n 

eie ‘taal’ wat gebaseer is op die alfabet, en veral op die Fonetiese alfabet, bv:  

   Alfa of Een = “niks” bv. ‘Ek het Alfa gekry’. 

Bravo= verwys na “bakleiery” 

Charlie = verwys na “ontsnapping” 

Delta =  “om saam te loop” 

Echo = “daar’s geen ‘gif’ (d.w.s. bewaarders) nie”. 

Foxtrot = ‘daar’s geen skelm nie” 

Gholf  = Moenie jou broers inlig oor die skelm nie.”  

Hotel  = ‘langhart’ d.w.s. wees geduldig met jou broer 

India  =  ‘I’ (in Engels) dus ‘Ek’ 

Een Twee = Ons staan bymekaar. 

                             K.P.S. of 290 = “kos, voedsel”. 

                             I  of  9  =  ‘mapoesa’ (bewaarder). 

 

                                 *     *     *     * 
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5. ‘n PENOLOGIESE ONTLEDING VAN DIE SUID-

AFRIKAANSE NOMMERBENDES. 

 

5.1. OORSPRONG VAN DIE BENDES: 

   Soos vermeld in Hoofstuk Vyf is dit opmerklik dat die oorsprong 

 van alle Suid-Afrikaanse gevangenisbendes, direk of indirek, terug  

te voer is na die leierskap van een enkele persoon, 

Palo Mabaso. Hiervandaan het die lyne verdeel tot die huidige SES  

sogenaamde Nommerbendes. Diagrammaties kan dit as volg 

voorgestel word:   

 

                      Palo Mabaso (8+8) 

 

Nongoloza   (28)                                   Skilikijan (27) 

 

   “Airforce 24”                          Big Five (25)                      “Grey” (26) 

 

                           “Airforce 23” 
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5.2. LEIERKAPSTRUKTUUR: 

•  ONTSTAAN VAN DIE STRUKTURE: 

Alle Suid-Afrikaanse gevangenisbendes vertoon ‘n ingewikkelde 

leierskapstruktuur. Hoewel dit vir die oningeligte mag voorkom as ‘n 

willekeurige samestelling van ‘range’en ‘uniforms’,  bestaan daar ‘n fyn 

gedetailleerde oorlewering wat die verskillende ‘range’ verklaar. Ter 

illustrasie hiervan volg die 28 bende se oorlewering wat die ontstaan van die 

poste in Een Afdeling in die Witlyn verklaar. Op die tydstip van die 

‘Ontstaan’ van Afdeling Een in die Witlyn het die Nommer as volg daaruit 

gesien: 

 Die huidige Afdeling Twee vanaf Probation tot en met Lig 

Een het reeds bestaan.  

 So ook die huidige Afdeling Drie vanaf Soldaat tot 

Kaptein Een.  

 Die Nommer Een’s was almal lede van die Rooilyn. 

( Waar nodig word die Shalombom-woorde in kursief tussen hakies 

verduidelik!) 
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TAMVUGHU 11. 

(Geboortegeskiedenis No. 11.) 

TOTSTANDKOMING VAN DIE WITLYN,  AFDELING EEN. 

 

   Nongoloza het die Glas, Ntsutsis , Pen, Stamp en Landdros gewys: “Ek sal 

pakamisa (soek) die tier in die bos. Julle moet sy vel vir my bring.” (Hierdie 

opdrag mag wel vreemd klink. Verwys egter na die TWEEDE VERTOLKING , 

bls. 158, waar Nongoloza homself  as ‘ndoda’ bewys het deur die rooi 

bergleeu te dood.  Hierdie manskappe moes ook bewys dat hul waardige 

offisiere van die Nommer is.). Die vyf manskappe het hulle gereedgemaak om 

die tier te gaan soek en dood te maak. Makoebani het Landdros se linkerbeen 

gegryp. Landdros het ‘n Onetime en ‘n Two-time getrap. Nongoloza het daai 

nommer gedraad (hiervan kennis geneem) . Makoebani het Landdros gewys 

(aan hom gesê): “As dit is jy sal zeba (gaan) en die tier kan jou verdala 

(doodmaak), wat sal word van my? Landdros het die nommer geforsha (saak 

ingesien, m.a.w. hy het verstaan) wat Makoebani hom wys. (Dis daar waar 

die nommer wys Landdros het ‘n spierwit nommer gelees  wat Makoebani 

hom wys (m.a.w. om na Makoebani te luister sou nie sy bloed kos nie) . 

Hoekom? Hy het Makoebani gepakamisa uit die myne uit (gehelp om te 

ontvlug).   
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    Landdros het teruggedraai en na Nongoloza toe gegaan. Nongoloza het hom 

gesoek: “Hoe lyk die nopangela (wat is die rede) jy draai terug?” 

   Landdros het Nongoloza gewys: “Wat sal word van Makoebani as dit is die 

tier sal my doodmaak? Hoekom Nongoloza, jy ken ek pakamisa met 

Makoebani (hy het  ‘n homoseksuele verhouding met hom).” 

   Nongoloza het Landdros gewys: “Ek judge die nommer wat jy sabela (ek 

verstaan wat jy sê), maar my opdrag jy het dit nie uitgevoer nie.” (Dis daar 

waar die nommer wys Landdros het die opdrag van Nongoloza ondermyn 

nopangela (omrede)  van Makoebani.) 

   Nongoloza het Landdros gewys: “Omdat jy my opdrag nie uitgevoer het nie, 

sal ek jou gabardene klere uittrek.”  Nongoloza het die bees se maag oopgesny 

en Landdros se british (sy uniform) met sy rooi swaiks (stewels) in die bees se 

pensmis gedruk en dit uitgetrek. Dit het grasgroen gechange. 

    Nongoloza het Landdros se bajonet gevat en hom die grasgroen klere en 

swaiks laat aantrek. Nongoloza het Landdros gewys: “Van die jaar af sal jy 

nie weer zeba (loop) met ‘n bajonet nie. Jy sal wees ‘n Private Number One 

(dus in die Witlyn, Afdeling Een). Jy sal werk met kruie en medisyne. Ek sal 

jou plant (aanstel) bokant Makoebani in lyn van die nommer.” (Dis daar waar 

die nommer wys Landdros was die eerste Private Number One wat Nongoloza 

gemaak het. Dis daar waar die nommer wys Landdros se gabardene klere was 
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grasgroen gechange in die pensmis van die bees. Daai nopangela (om daardie 

rede) tot in diè jaar in die kamp hy staan grasgroen. (Hy mag dus niks te 

doene hê met bloed nie!) Dis daar waar die nommer wys Landdros staan nie 

met ‘n bajonet in sy linkersy nie. maar vat onder die vel om sy maghoenja of 

sy wrong  dood te skiet.  (Die enigste uitsondering is dat Landdros wel bloed 

mag vergiet om bevordering te verkry, of as hy moet ‘vat en gaan’ om ‘n 

oortreding reg te stel.)   

  Hoekom?  Nongoloza het sy bajonet afgevat die ‘minute’ wat hy nie 

Nongoloza se opdrag uitgevoer het nie. Dis daar waar die nommer wys 

Landdros was geplant bokant Makoebani. Daai nopangela (om daardie rede) 

tot in diè jaar Landdros staan bokant Makoebani in die kamp. ) 

   Nongoloza het Landdros gewys: “Jou grond sny ek met die bajonet se punt 

tussen die Een’s en die Twee’s. (Ek baken jou terrein af tussen Afdelings Een 

(Witlyn) en Afdeling Twee) Jy sal die manskappe onder jou wat siek is gesond 

maak in die chemist soos in die myne. (In die myne het “Landdros” in die 

apteek gewerk.)  Jy sal werk en staan soos ‘n staffnurse van die nkosi 

(manskappe).” (Dis daar waar die nommer wys Landdros staan vandag in die 

kamp soos ‘n senterpos  in die lyn van Silwer tussen die Een’s en die Twee’s 

en werk in die chemist soos ‘n staffnurse en maak die Twee Afdeling gesond.) 
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    Nongoloza het ‘n bloedrooi kruis getrek agter by sy baadjie en op die 

regterkant van sy broek  en hom gewys: “As gevaar jou toesak sal jy kyk met 

die Rooilyn op die regterkant van jou broek.” (Dit beteken dat hy wel die reg 

sal hê om homself te beskerm, en nie op die verdediging van die Rooilyn hoef 

te wag nie.) 

    Die Stamp het omgekyk en kom wysraak (vasgestel) Landdros is nie 

skangaga (hier, d.w.s. by hulle) nie. Hy het Landdros se spoor gevolg tot by 

Nongoloza. Nongoloza het hom gevra: “ Hoe lyk die nopangela (rede) jy is 

skangaga (hier)?” Die Stamp het Nongoloza gewys (geantwoord): “Ek het 

kom wysraak Landdros is nie skangaga (hier) nie. Daai nopangela (om 

daardie rede) ek het sy spoor gevolg” Dis daar waar die nommer wys Stamp 

het nie Umtollomnyama (‘die een wat gaan vleis haal – d.w.s. Nongoloza) se 

opdrag uitgevoer nie nopangela (omrede) van Landdros.) 

   Nongoloza het Stamp se bajonet en sy british (uniform) uitgetrek en in die 

bees se pensmis gesteek en dit uitgehaal. Die british (uniform) met die swaiks 

(stewels) het grasgroen gechange. ( Dis daar waar die nommer wys Nongoloza 

het die Stamp se gabardene british na grasgroen gechange soos hy vandag 

staan in die kamp.) 

     Nongoloza het die bajonet se punt in die bees se bloed gedruk en ‘n dik 

rooi lyn getrek in die regterkant van sy broek  en hom gewys: “Van diè jaar af  
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jy sal wees ‘n Private Number One. Jy sal  een en elke nommer van die nkosi 

stamp met die kloue van die bees. ( Dis daar waar die nommer wys die stonga 

(iets wat verseker is – ‘n feit)  van Private  Number het volgekom bokant 

Sintope (‘n ander naam vir Stamp)  se bene en die werke van die kloue van die 

bees Rooiland waarmee hy tot vandag toe werk in die kamp. (Met die 

verdeling van die bees, Rooiland, het die Stamp die bene met hoewe gekry om 

later as sy ‘stempels’ te gebruik.  

    Nongoloza het die umkondo (mes) gevat en ‘n kruis getrek bokant die 

grond van die Een’s en die Stamp gewys: “Ek plant jou bokant Landdros . Hy 

sal wysraak met een en elke nommer wat jy hom sal wys met right. (Dis daar 

waar die nommer wys tot in diè jaar Landdros werk hom op na die Stamp toe. 

In die proses word Landdros deur Stamp onderrig. ) 

     Die Pen (Skrywer) het kom wysraak met ‘n grasgroen slang (gesien) wat 

val uit die boom bokant hom. Die Pen het die bajonet gevat en vasgeslaan in 

die slang se kop en teruggedraai na Nongoloza.  Nongoloza het die Pen gevra: 

“Hoe lyk die nopangela (rede )jy is terug?”  Die Pen het Nongoloza gewys: 

“Die slang het gespring uit die boom bokant my. Daai nopangela (om daardie 

rede) ek het teruggedraai.” Nongoloza het die bajonet gevat en kom wysraak 

die punt is vol bloed.  (Dis daar waar die nommer wys die bajonet onder die 

vel word gestel van die Nyanghi sodat net die punt van die umkondo (mes) 
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uitsteek. (Wanneer iemand moet ‘vat en gaan’ word die mes eers deur 

Nyanghi ‘gestel’) 

    Nongoloza het die Pen se british (uniform) uitgetrek en in die pensmis van 

die bees gesteek. Hy het dit uitgehaal en die Pen die grasgroen british laat 

aantrek. Nongoloza het die Pen gewys: “ Van die jaar af is jy ‘n Private 

Number One.” Nongoloza het ‘n kruis getrek met die bajonet en die Pen 

gewys: “Ek plant jou bokant die Stamp op die grond van Een’s. Jy sal die 

nommer skryf met die senings van die bees van Rooiland.” (Die senings van 

die bees. Rooiland, is simbolies van die penne waarmee Skrywer rekord moet 

hou van alle gebeure in die kamp.) 

Ntsutsis het in verskillende tale begin praat oor die tier wat vir hulle kan 

doodmaak en omgedraai krale toe. Nongoloza het Ntsutsis gevra “Hoe lyk die 

nopangela (rede) jy het omgedraai?” Ntsutsis het Nongoloza gewys hy was 

bang die tier sal hom doodmaak. Nongoloza het sy bajonet en british uitgetrek 

en dit gesteek in die bees se mis. Met die uithaal van sy british het dit 

grasgroen gechange. (Dis daar waar die nommer wys Ntsutsis se british was 

gabardene maar het gechange na grasgroen in die bees se mis. Dis daar waar 

die nommer wys Ntsutsis was indoda wat nie gestaan het met die bajonet nie, 

maar wat gevat het onder die vel van Rooiland bokant die umkondo. (Hy was 

dus lafhartig.) 
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    Nongoloza het die bajonet gevat en ‘n kruis getrek op die grond en Ntsutsis 

gewys: “Ek plant jou bokant die kruis op die grond van Stairs bokant die Pen 

en hy sal met jou wysraak met een en elke nommer wat jy hom sal wys met 

right (Die Skrywer sal dus sy opdrag van Ntsutsis –die Tolk- kry).(Dis daar 

waar die nommer wys Ntsutsis was ndoda van Stairs. Daai nopangela as ons 

die lyn van Sonsak optrek staan hy bokant die Pen. ( Dit wil sê Ntsutsis is die 

onmiddellike senior van die skrywer in die hiërargie van 28) 

     Nongoloza het Ntsutsis gewys: “Kom vol. Van diè jaar af sal jy wees ‘n 

Private Number One. Jy sal die nommer tolk in die kamp met die bees se tong, 

sodat almal kan verstaan wat gesabela word. (Dis daar waar die nommer wys 

die nommer van Private Number One het  volgekom bokant Ntsutsis wat maak  

hy was in die lyn van Silwer soos ‘n Number One van Private. Dis daar waar 

die nommer wys Ntsutsis het die tolk geword van die kamp van Sonsak. 

Hoekom? Hy kon verskillende tale praat.) 

    Nongoloza het die bajonet in die bees se bloed gedruk en ‘n dik rooi lyn 

getrek aan die regterkant van Ntsutsis se broek en hom gewys: “Somedanger 

(Enige vyand) wat jou pakamisa verdala (wil doodmaak), jy sal vaskyk teen 

die lyn teen jou broek om jouself te verdedig. (Hy het dus ook die reg om 

homself te verdedig.) 
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    Skilikiten (Glas of Inspekteur) het die spoor van die tier gevolg en hom 

gekry in die diepte van die bos. Die tier het Skilikiten bang gemaak en hy het 

omgedraai na die kraal van Nongoloza toe. (Dis daar waar die nommer wys 

Skilikiten was die laaste manskap wat die tier gesien het en bang geword het.) 

     Nongoloza het Skilikiten gevra: “Hoe lyk die nopangela (rede) jy het 

omgedraai?” 

 Skilikiten het Nongoloza gewys die tier wil hom verdala (doodmaak). 

Nongoloza het Skilikiten se british gevat en in die bees se mis gedruk. Dit het 

grasgroen gechange met die uithaal. Nongoloza het ‘n kruis getrek op die 

grond en Skilikiten gewys: “Ek plant jou op die grond van Stairs bokant 

Ntsutsis. Hy sal wysraak met jou op die right van die nommer.” (Hy sal dus sy 

onderrig kry by Skilikiten –die Glas.) Nongoloza het Skilikiten gewys: “Van 

die jaar af sal jy wees ‘n Private Number One. Jy sal die nommer lees met die 

bees se oog. (Dis daar waar die nommer wys Skilikiten lees die nommer 

vandag in die kamp met die oog van die bees, Rooiland, bokant reg en 

voorreg. (Dit verklaar waarom hy die INSPEKTEUR in die kamp is.)) 

Dis hoe Nongoloza die manskappe gejudge het bokant hulle wette en 

werke (beoordeel het volgens hul werke) wat maak dat die nommer van 

Private Number One (die Witlyn, Afdeling Een) het volgekom van Landdros 

tot Inspekteur.      
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• SEKURITEIT DEUR DIE STRUKTUUR: 

Hierdie streng hiërargie bied ‘n sekere mate van sekuriteit aan die 

bendelid. Net soos die kind sekuriteit vind in die familiekring, so vind die 

bendelid sy sekuriteit binne die raamwerk van ‘n organisasie wat, ten spyte 

van sy  (die bende se)  anti-sosiale (en selfs kriminele) geneigdheid, voorsien 

in die lid se behoeftes aan agting en waardering. 

“The feeling of genuine security is rooted in a deep sense of belonging and 

embeddedness within the stream of social evolution.” (Adler, A. 

Ongedateerd.) 

Aspekte soos hierdie is belangrik vir die begrip van die gevangene en sy 

persoonlike behoeftes, en die wyse waarop die gevangenis-bende daarin slaag 

om hierin te voorsien, roep om verdere  navorsing en besinning. 

 

5.3. BEVORDERINGSMOONTLIKHEDE: 

Elke bende beskik oor sekere reëls waarvolgens bevorderings-

moontlikhede vir die indiwiduele lid bestaan. By die groter bendes is die kern 

van hierdie reëls van bevordering gesentreer rondom bloedvergieting. Hierin 

word die indiwidu se behoefte aan self-verwesenliking eintlik uitgebuit tot die 
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voordeel van die bende, maar tot nadeel van die bendelid. By bendes soos die 

Airforce 4 en 3 word hierdie behoefte op ‘n anderssoortige wyse uitgebuit. 

Die lid moet eers ontsnap om tot ‘n rang bevorder te word. In beide gevalle lei 

dit vir die indiwidu tot langer vonnisse. 

‘n Dieper insig in die gevangene se drang na self-aktualisering bly ‘n 

behoefte en maak verdere navorsing in hierdie verband uiters noodsaaklik.  

 

5.4. AARD VAN DIE BENDE SE BEDRYWIGHEDE: 

Dat die aard van elke bende se bedrywighede deurentyd van kriminele en anti-

sosiale aard is, ly geen twyfel nie. Dit geld vir hul optrede teenoor die 

owerheid sowel as teenoor die ander gevangenes wat nie tot die eie 

organisasie behoort nie. Dit is wel waar dat die gevangene gevoelens van 

sosiale verwerping deur die gemeenskap (en ook deur die gevangenis-

owerheid) ondervind. Dit speel dan ook ‘n belangrike rol in die vorming van 

sub-kulture in die gevangenis. Hierdie ‘verwerping’ vorm ‘n haas 

onafbreekbare struikelblok in die weg van moontlike rehabilitasie van die 

oortreder. Die rol wat die sub-kultuur se ‘alternatief’ in die gevangene se lewe 

speel, mag nooit onderskat word nie. Daarom is ‘n dieper besinning hieroor ‘n 

imperatief. 
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5.5. DIE GROEP-EENHEID VAN DIE BENDE: 

Vir enigeen wat reeds te doen  gehad het met enige gevangenisbende sou die 

hegte eenheid tussen lede opvallend wees. Dit is des te meer opvallend in ‘n 

land soos Suid-Afrika met sy geskiedenis van rasseskeiding en etniese 

superioriteit. Maar hierdie eenheid hou ook vir die gevangene ‘n negatiewe 

gevolg in. Wanneer die gevangene as vrygelatene (of selfs as paroolwaardige) 

na sy gemeenskap terugkeer, word hy gekonfronteer met die reeds vermelde 

verwerping deur sy eie groep daarbuite. Watter rol speel hierdie groeps-

sekuriteit wat hy in die gevangenis ervaar het in die verskynsel van 

residiwisme? Beskik ons werklik oor ‘n werkbare kennis van die verskynsel 

van residiwisme? Of is verdere besinning hieroor noodsaaklik? 

 

5.6. GEHEIMHOUDING: 

Hierdie is die hoof-slagaar van elke bende se bestaan. Opvallend is dat die 

aktiwiteite van die bende nie alleen hoogs geheim gehou word vir die 

owerhede en vir ander bendes nie, maar ook vir die eie lede. Ons kan hier 

praat van ‘n ‘Eksterne’ en ‘n “Interne” geheimhoudingsproses. In 

ongestruktureerde  onderhoude met soldate en bekleërs van die laagste range 

het dit voortdurend opgeval hoe elkeen glo dat hy in besit van die ‘volle’ 

kennis van die Nommer is, en dit terwyl “die boonste knoop van sy uniform 
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nog steeds oop is”. (Dit beteken dat hy nog maar bloedweinig van sy eie 

bende weet en verstaan.)   

     Die rede vir die bestaan van die “eksterne” geheimhouding is 

vanselfsprekend. Die rede vir die “interne” geheimhouding is reeds vroeër 

bespreek. 

 

5.7. GUERILLA TEGNIEK: 

Hierin is die Suid-Afrikaanse gevangenisbendes die meesters. Dit geld nie 

alleen anti-owerheidsoptredes, soos oproer, eetstakings, mes-aanvalle ens. nie. 

Ook optredes soos bendeoorloë of bloedvergieting (vir bevordering of straf)  

word in die grootste geheimhouding beplan en totaal onverwags uitgevoer. 

Dieselfde geld in gevalle waar die doodstraf gevel word terwyl die 

veroordeelde nie eers weet dat hy verhoor word nie (28 bende) of  op 

Celebration Jaar gedood word (25 bende). 
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HOOFSTUK SES: 

SAMEVATTING EN GEVOLGTREKKINGS: 

        Gedurende die verloop van hierdie studie het èèn vraag telkens na vore 

gekom:  In verskillende bronne word verwys na die twee modelle 

waarvolgens gevangenisbendes getipeer word, tw. die IMPORTASIE-model 

en die DEPRIVASIE-model. Dan word daar herhaaldelik verwys na die 

voorstanders van die verskillende modelle. Dit het die vraag laat ontstaan: Is 

hierdie nie maar net twee pole van dieselfde verskynsel nie? Moet ons dit nie 

eerder gaan sien as die twee uiterste pole op die kontinuum van die mens se 

oorlewingsdrang nie? Omrede die straatkind geen voedsel het nie, word hy 

verplig om voedsel te bekom … al is dit deur te steel?  Omrede die gevangene 

daardie items wat hy as noodsaaklik beskou vir ‘n menswaardige bestaan, 

ontneem word, word hy verplig om vir homself ‘n bestaan te skep so nà as 

moontlik aan sy ideaal. Per slot van rekening, die beroemde Thomas Edison 

het by geleentheid gesê: “Necessity is the mother of invention”. 

     In aansluiting hierby het ongestruktureerde onderhoude met ‘n groot aantal 

gevangenes ‘n verdere interessante vraag na vore gebring: ‘Hoe sien die 

gevangene as bendelid sy besondere keuse van bende?’ Hierin is ‘n logiese 

verklaring vir die verskeidenheid van bendes op die korrektiewe toneel – 



 384

huidiglik sowel as die sogenaamde ‘fly-by-night’ bendes. Is hierdie verskynsel 

nie hoogs vergelykbaar met die verskynsel van godsdienstige denominasies 

nie? Op die vraag waarom kerklike denominasies nie kan saamsmelt tot ‘n 

groot eenheid nie, is die antwoord eenvoudig: OMDAT MENSE NIE 

ALMAL EENDERS IS NIE! In die verskeidenheid is daar akkomodasie vir al 

die verskillende persoonlikheidstipes. Dieselfde beginsel geld vir die 

gevangenisbende – trouens vir alle bendes. Gevangenes is ook nie almal 

eenders nie (al wil ons hulle so dikwels stereotipeer!). Nie eenders sover dit 

hul agtergrond betref nie; nie eenders wat hul persoonlikheid aanbetref nie, en 

ook nie eenders wat hul misdaad aanbetref nie. In die verskeidenheid van 

bendes is daar akkomodasie vir die verskeidenheid persoonlikheidstipes onder 

gevangenes. 

     In die verloop van hierdie studie, wat ons sou wou tipeer as ‘n ‘akademiese 

feitesending’, is enkele beginsels neergelê: 

o “Ich bin Leben dass leben will …” 

o “The Child is father of the Man’. 

o “Deprivasie is die moeder van innovasie”. 

Indien ons dus die vroeër vermelde ontstaansmodelle vir gevangenisbendes 

gaan plaas op die kontinuum vir menslike oorlewing, val die volgende op:  
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     Die deprivasie, soos ondervind deur die gevangene, kan ten beste 

waargeneem word vanuit die oogpunt van Maslow se Behoefte-hiërargie. Die 

antwoord op sy bestaanskrisis , soos deur die bendeverskynsel aangebied, roep 

om verklaring. Die navorser meen dat die omvang hiervan, en met name die 

verobjektivering van die bendelid wat hieruit voortspruit, nagevors behoort te 

word vanuit die oogpunt van Dooyeweerd se Wysbegeerte van die Wetsidee.   

    Hieruit spreek die noodsaaklikheid om ‘n werkbare profiel van die 

gevangene as bendelid saam te stel, enersyds om die hande van Korrektiewe 

Dienste te versterk in die identifikasie van sodaniges, en andersyds om as 

hulpmiddel te dien in die poging tot rehabilitasie van gevangenes. Dit is dan 

ook die oogmerk van ‘n verdere studie wat in diè verband beoog word. 

 

*     *     *     * 
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BYLAE EEN: 

REAKSIE-PATRONE VAN VERSKILLENDE BENDES: 
      

 (Die volgende denkbeeldige situasies is aan die verskillende bendes voorgelê 

om te sien hoe hulle daarop sou reageer. Die reaksies van die verskillende 

bendes was as volg: ) 

 

SITUASIE 1:  Twee jong bendelede besluit om uit eie wil en sonder sanksie 

van die bende ‘n lid van ‘n ander bende aan te val en sy bloed te vat. Die 

implikasie hiervan is dat hul optrede die bende in die verleentheid bring. 

Hoe sal die bende teenoor hulle dissiplinêr optree? 

 

28 bende: Volgens Informant Alfa: 

                   Die bende sal nie dissiplinêr teenoor die lede optree nie, maar wel 

die ander kamp nader, hulself van die twee se gedrag distansieer en aan die 

ander bende mondelinge toestemming gee om teen die betrokke twee op te 

tree. Hulle sal egter die ander bende maan om nie die oortreders se lewens te 

eis nie.           

   

Volgens Informant India: 
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Die twee sal daardie bendelid wat hulle aangeval het, se bloed gaan optel om 

‘n bende-oorlog te vermy. Hiervoor sal hulle ‘n ‘vierde kamp’ of ‘gal’ of selfs 

‘n ‘vuil frans’ gaan skiet. 

                    

Volgens Informant Echo:  (‘n Lid van 24) 

Die Inspekteur sal ‘n opdrag gee dat die betrokkenes iemand vanuit hul eie 

kamp, wat onder die klip is (d.w.s. ‘n  “skietbaan”) moet uitskiet om daarmee 

te bewys dat hulle sal sterf vir die kamp, en terselfdertyd te bewys dat hulle 

wel vir ‘n rang kan skiet. 

 

27 bende:   Volgens Informant Echo: (‘n Lid van 24) 

Elke lid van 27 is ‘n kamp op sy eie. Dit beteken dat daar geeneen is wat aan 

hom opdragte gee nie. Elke lid is ‘n ‘bloedrooi man’ in die vier hoeke (tronk).    

                     

26 bende:   Volgens informant Hotel:  

Wanneer die voorval onder die aandag van die bende kom, sal dit deur 

Nommer Een hanteer word. (Let wel: Dit gaan om die feit dat ‘n lid van ‘n 

ander bende gesteek is.) Generaal sal nou opdrag gee aan Inspekteur 1 en 

Kaptein 1 om die aangeleentheid te ondersoek. Die volgende stappe sal 

plaasvind: 
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Eerstens sal daar gepoog word om die betrokkenes in die hande te kry, want 

waar bloed gevloei het, sal mapoesa sy vlag lig en die skuldiges in die 

enkelselle opsluit. Dit sal die ondersoek deur Inspekteur 1 en Kaptein 1 

bemoeilik. 

Indien die skuldiges soldate is, sal die opdrag deurgegee word na Inspekteur 2 

en Kaptein 2 om die ondersoek te loods, aangesien hulle in die Kamp werk.  

As die twee soldate in die enkelselle toegesluit is, gaan die nommer na die 

senterpos, want Skiligajane is nou die enigste wat toegang het tot die 

enkelselle. Hy val terug bo-op die soldate en verkry hulle alibi en bring dit na 

die senterpos. Dan word die ondersoek tydelik afgelas totdat die twee uit die 

enkelselle ontslaan word.  

Met hul vrylating uit die enkelselle is die twee onder Skombisa (27) wat hulle 

na die hekke van Springs bring. Hier trap hy ‘n One Time en gee hulle af aan 

Inspekteur 1 en Kaptein 1. (Hou in gedagte dat die twee nou buiteKamp is en 

in Springs.) Nou het Generaal die magtiging om ‘n Twaalf Punte byeen te 

roep, want die twee het die bende in die verleentheid gebring. Die straf vir 

lede wat sonder magtiging optree, is baie swaar. Word die lede skuldig 

bevind, dan word hulle in die juries van Frontline gesit. 

                            Daar is een van twee opsies: 

Die topstruktuur van die bende sal aan een van die ander lede (wat moontlik 

self gestraf moet word) opdrag gee om die lid se bloed te vat. Sodoende sal 
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albei lede gestraf word, die eerste deur die bende en die laaste deur die 

owerheid.   

Die betrokke lid sal herhaaldelik deur die bende geforseer word tot dade van 

geweld totdat die lid deur die ‘Boere’ gestraf word. In die dae van die 

‘hangpaaltjies’(galg) was hierdie uiters effektief, omrede die bende self veilig 

gebly het. 

• Gesien vanuit die oogpunt van die lid van die ander bende (wat gesteek is):  

Op sy beurt moet die slagoffer homself “heelmaak”, d.w.s. sy bloed optel. As 

sy kamp hom uitteken om hom heel te maak, word die twee in die Frontline 

ook losgemaak. Die verskil is nou dat die ‘slagoffer’ gaan slaan bo-op ‘n 

vierde kamp (d.w.s. Airforce, Big Five, ens.). Die twee uit Frontline slaan op 

hulle beurt op mapoesa. Wanneer die twee nou uit die enkelselle terugkom, 

word hulle met ‘n Two Time teruggetrap in die kamp. Nou gaan die Twaalf 

Punte van Madagheni in sitting en die twee word bevorder en in die juries van 

skole geplaas. Hulle gaan nie weer terug as soldate nie. Nou word gesê dat die 

nommer hulle betaal het.                 

 

     Volgens  Informant Foxtrot: 

                        Die bende sal die betrokke lede met bloedrooi boeie 

kwamandella (d.w.s  ‘vasmaak”) en hulle volgens die Twaalf Punte van die 

Nommer Twee’s verhoor. Dan kan: 
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(a) hulle gestraf word volgens “Marshalane straf”, of 

(b) hulle kan beveel word om die nommer te herstel deur ‘n “skoot” te 

slaan op ‘n vierde kamp (d.w.s. òf 23 of 25).  

Volgens Informant Echo:  (‘n Lid van 24) 

Hierdie kamp is opgedeel in twee dele: Ou Grey en Skiligijaan. 

Ou Grey is ‘n 26 wat roof en plunder, en is derhalwe nie ‘n man van bloed 

nie. In hierdie geval kan hy deur die kamp ‘n straf opgelê word waarvolgens 

hy deur tot 26 soldate elk met ‘n djoembani (helikopter) geslaan word. 

  

25 bende (Big Five):  Volgens Informant Bravo: 

                                     Daar is een van twee opsies: 

(a) Indien die betrokke lid nog ‘n ‘kleinsoldaat’ is, sal die oppergesag 

aan die ander kleinsoldate opdrag gee om hom te ‘skop’. Hier geld die reel dat 

‘n ‘bra’ nooit in die gesig of teen die kop geskop mag word nie. Die doel van 

die straf is om die lid te dissiplineer, nie om hom te dood nie. In sodanige straf 

mag geen ‘grootsoldaat’ ooit deelneem nie. 

(b) ‘n Tweede moontlikheid is dat die betrokke lid oorhandig word aan 

ROOM 20, die Marshall. Hy sal die lid vir VYF JAAR (d.w.s. vir 5 dae lank) 

onderhande neem om hom te onderrig in hierdie verband. Indien die gewenste 

reaksie uitbly, sal hy die betrokke lid vir 25 JAAR (d.w.s. onbepaald) onder sy 

toesig hou totdat hy tevrede is met die gedrag van die lid. 
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Volgens Informant Echo: (‘n Lid van 24) 

Opsie (a) hierbo word deur hom onderskryf. 

 

24 bende:  Volgens Informant Echo : 

In hierdie geval bestaan daar twee opsies: 

(a) Die oortreder kan 24 maal met ‘n djoembani geslaan word, of 

(b) Hy kan verkies om die draad te vat (ontsnap). 

 

23 bende:   Volgens Informant Echo: (‘n Lid van 24) 

Die 23 bende sal hom ook straf deur hom te skop of met ‘n djoembani te 

slaan. 

 

 

SITUASIE 2:     Dit blyk dat ‘n sekere lid van die bende eintlik aangesluit 

het om namens ‘n ander bende te spioeneer of die bende te verraai. Wat sal 

die optrede van die bende wees? 

 

28 bende:  Volgens Informant Alfa: 

                   Dit is hoogs onwaarskynlik dat soiets kan gebeur, aangesien dit 

die taak is van die Inspekteur om op die uitkyk te wees vir die brandmerke 
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van ander kampe voordat ‘n lid tot die kamp toegelaat word. Indien soiets wel 

gebeur, is die Dokter, die Inspekteur en die Sersant Twee in die moeilikheid. 

Hulle sal gemaan word om die “same danger” uit die kamp te verwyder. Dit 

kan slegs op een manier gedoen word: SY KOP SAL MOET AFKOM Hy sal  

moet doodgemaak word om te dien as voorbeeld vir andere. 

                   

   Volgens Informant India: 

                   Hulle sal hom doodmaak. “Sy special boek (d.w.s. sy brein/ kop) 

sal gevat word.” 

 

26 bende:   Volgens Informant Hotel: 

Hierdie is ‘n uiters gevaarlike situasie. So ‘n persoon word ‘n SCOUT 

genoem. In so ‘n geval maak Generaal die juries van Frontline los bo-op die 

scout. Hy kan met sy lewe boet, of in elk geval baie sleg daarvan afkom. Hier 

word baie vinnig opgetree, want die nommer moet ‘vol kom’ voordat die 

mapoesa opdaag. In hierdie geval sal die persone wat uit Frontline kom, ook 

vrygespreek word van hul oortredings waarvoor hul in die frontline beland 

het. Die nommer sal hulle betaal deur hul in nuwe kantore te plaas. 

   

 Volgens Informant Foxtrot: 

 Hierdie lid sal deur die bende ter dood veroordeel word. 



 393

24 bende:   Volgens Informant Echo:  

Hier is slegs een straf: Die DOOD. 

 

SITUASIE 3:    ‘n Sekere lid van die bende ontvang die opdrag om ‘n lid 

van ‘n ander bende met ‘n skerp voorwerp te steek. Hy weier om die opdrag 

uit te voer. 

 

28 bende:  Volgens Informant Alfa: 

                    Lede het nie veel ruimte om te weier nie. Wanneer sò ‘n straf 

opgelê word, word twee ander soldate daarmee saam uitgeboek as 

begeleiding. Hul taak is om die gestrafde lid te steek indien hy nie sy opdrag 

uitvoer nie. Indien hy by die groepsvergadering sou weier, sal hy in die Draad 

se selle toegesluit word. Dan sal daar ondersoek gedoen word na sy weiering. 

Hulle kan besluit om hom na die Witlyn oor te plaas. Indien hy nie wil nie, sal 

hy weer gemaan word om te “vat en gaan”. Indien die bende dan vir hom 

besluit, sal dit vir hom baie onaangenaam word. (In die Witlyn sal hy dan tot 

‘n “wyfie” verlaag word.) 

         

  Volgens Informant India: 

                    Sy weiering kan gebaseer wees op die Wet van Umzughwane wat 

bepaal dat geen stamp (bende) op ‘n ander stamp mag slaan nie. Indien die 
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ander bende ‘n vierde kamp is, moet daar rede (en dus regverdiging) wees vir 

die opdrag. Sodanige opdrag sal alleen gegee word in gevalle van straf, en 

laat nie ruimte vir weiering nie. Vergelyk Informant Alfa hierbo. 

 

26 bende:  Volgens Informant Hotel: 

                        As hy nie sy opdrag uitvoer nie, sal hy deur Kaptein 1 geskiet 

word. Daarna word hy op die senterpos vir die kennis van die drie kampe tot 

‘skietbaan’ verklaar. 

 

 Volgens Informant Foxtrot: 

                     Hy sal verseker gesteek word en daarna tot ‘skietbaan’ verklaar 

word. 

 

24 bende:   Volgens Informant Echo: 

Dit sal afhang in watter level die lid is. Indien hy weier sonder om dit aan die 

boere te rapporteer, sal hy in sy level afgaan tot ‘n laer rang. Indien hy dit 

egter rapporteer, kan hy uit die kamp geskiet word (gedood word).   

 

SITUASIE 4:  ‘n Lid van die bende word aangesê om ‘n mes uit die 

kombuis 
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waar hy werk, te steel en dit aan die bende te oorhandig. In plaas van die 

opdrag uit te voer, rapporteer hy dit aan die Boere, en vra om terwille van sy 

eie veiligheid na Broadway gestuur te word.  

 

28 bende:  Volgens Informant Alfa: 

                      Hierdie lid het een van die agt kardinale reëls oortree. Dan word 

hy as ‘n bedreiging vir die kamp gesien. Dit beteken dat sy kop gesoek sal 

word. Die bende is egter baie geduldig en sal selfs 20 jaar wag om so ‘n 

misdryf te straf. Indien die lid te lank in veilige bewaring gehou word, en hy 

daarby ‘n persoon is met baie invloed en kennis in die kamp, sal ‘n ander lid 

ook na veilige bewaring gestuur word met ‘n kleinere oortreding. Hierdie lid 

sal ‘n skerp voorwerp binne sy liggaam versteek wat hy eers na ‘n paar dae in 

die enkelselle sal uithaal. Dan sal hy die betrokke lid “uithaal”. 

                      

  Volgens Informant India:  

                      Die nommer sê hy is ‘vuil’, derhalwe sal die lede enige 

geleentheid om hom te skiet, gebruik. Hy word dus tot skietbaan verklaar, 

m.a.w. die njangi het “’n kruis (‘n teiken) op sy rug getrek!”   

 

26 bende:   Volgens Informant Hotel: 
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                        In hierdie geval word gehandel soos in Situasie 3 hierbo. Die 

nommer reken hy is nie ‘sterk bene’ met die werke nie, en dan word hy tot ‘n 

skietbaan verklaar. 

  Volgens Informant Foxtrot: 

                      Hy sal tot in Broadway gevolg en dan gesteek word om die 

stamp uit sy bloed te haal. Dan word hy ‘n ‘skietbaan’ tot die dood toe. 

24 bende:    Volgens Informant Echo:  

                     Hy sal onmiddellik onder die klip gesit word (ter dood 

veroordeel) en in die kamp uitgeskiet word, omrede die bende hom as ‘n same 

danger (bedreiging) sal beskou.  

 

SITUASIE 5:  ‘n Lid van ‘n ander bende verkrag een van die jonger lede 

van die bende. 

 

28 bende:     Volgens Informant Alfa: 

                        Die situasie skep ‘n tweevoudige straf: 

• Eerstens word die leierskap van die bende verantwoordelik gehou vir die 

besmetting van die betrokke lid. Dus word die leierskap verplig om die lid te 

“was”, d.w.s. te gaan messteek. 
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• Tweedens moet die lid wat verkrag is, sy skuld gaan regmaak deur met een 

van die leierskap te slaap. Dit is die metode waarop hy sy “uniform was”. 

 

Volgens Informant India: 

Hierdie is ‘n nommer van die Judge, m.a.w. ‘n saak waaroor die Judge moet 

uitspraak gee. Volgens die Wet van Umzughwane moet sodanige persoon 

gedood word. “Sy nommer sabella pikswart.” 

 

26 bende:     Volgens Informant Hotel: 

                           Indien so ‘n persoon ‘n lid van 26 verkrag, is sy straf baie 

swaar. Dit word gesê dat hy die tou om sy nek gesit het. Hy sal om die lewe 

gebring word. 

 

                       Volgens Informant Foxtrot: 

(a) Die lid moet die nommer oortuig en ‘n skoot slaan om te wys hy 

pakamisa nie met die ander nommer wat “bo-op hom volgekom het “ nie , 

(d.w.s. dit dra nie sy goedkeuring weg nie.) Hierna sal die hele bende agter die 

lid staan. 

(b)  Oor sò ‘n daad sal die kampe oorlog voer. 

 

24 bende:       Volgens Informant Echo: 
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Die lede van die kamp sal aan twee soldate opdrag gee om die betrokke lid 

van die ander kamp te steek. Die implikasie hiervan is dat dit tussen die twee 

kampe kan lei tot wraakneming wat vir baie lank kan aanhou. 

 

SITUASIE 6:  ‘n Lid van die bende word deur ‘n lid van ‘n ander bende 

aangeval en met ‘n skerp voorwerp gesteek. Hy is nie dood nie, maar wel 

ernstig beseer.   

 

28 bende:  Volgens Informant Alfa: 

                      Indien dit blyk dat dit ‘n bende-aktiwiteit was wat veroorsaak 

het dat die lid gesteek is, sal die leierskap dadelik vergader en ’n gepaste tyd 

en plek vir weerwraak beplan.Indien dit egter die mening van die vergadering 

is dat die opposisie op sodanige optrede bedag is, sal die operasie uitgestel 

word tot op ‘n tydstip wanneer die opposisie gerus geraak het. Dan sal daar ‘n 

groep soldate gestuur word om ‘n spesifieke lid van die opposisie “uit te 

neem”. Gewoonlik sal dit ‘n lid wees met ‘n hoër rang as die lid wat gesteek 

is. 

 

                     Volgens Informant India: 

                      Hierdie is rede vir bende-oorlog. Volgens die nommer word dit 

beskou dat wanneer een dreig om ‘n ander te skiet, dan het hy hom ‘alreeds’ 
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geskiet. Indien hy hom dus wel skiet, dan sê die nommer dat hy hom ge-bota 

(doodgemaak) het. Dis selfs moontlik dat die man wat geskiet het, deur die 

slagoffer se broers gedood kan word. 

 

26 bende:     Volgens Informant Hotel:  

                         Dis situasies soos hierdie wat gewoonlik hand uitruk. Dit word 

genoem ‘n ‘stimela’ wat lei tot bende bakleiery. In sulke gevalle is daar moord 

en doodslag. Gewoonlik is die omvang sodanig dat die owerhede die hulp van 

versterkings moet inroep om die gevangenis na normaal te laat terug-keer. 

  

                       Volgens Informant Foxtrot: 

                      In hierdie geval sal ‘n ander lid uitgehaal word om intussen sy 

nommer te herstel. Wanneer die lid egter in staat is om sy “British te stick”, 

dan sal die lid self ‘n skoot moet skiet om sy bloed op te tel en daarmee sy 

“tunic” te herstel. 

 

24 bende:     Volgens Informant Echo: 

Hierdie lid se bloed lê in die spanga (die seksie, exercise yard). Indien hy 

daartoe in staat is, moet hy sy eie bloed gaan optel. Hy moet dus daardie 

verantwoordelike lid van die ander bende gaan steek, of indien daardie een nie 
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bereik kan word nie, dan enige ander lid van daardie bende. Indien hy egter 

nie daartoe in staat is nie, sal ‘n soldaat die opdrag kry om sy bloed te gaan 

optel. 

Hou hier in gedagte dat daar by die bendes geen haas bestaan nie. Hulle sal vir 

baie jare wag vir die geleentheid om toe te slaan.   

SITUASIE 7.   ‘n Sekere bewaarder het die gewoonte om gevangenes te 

beledig en te verneder, veral  voor lede van ander bendes. Wanneer die 

gevangenes hierteen beswaar maak, sal hy hulle net uitlag en aanhou met 

sy beledigings. 

 

28 bende:     Volgens Informant Alfa: 

                     Sodanige optrede deur enigeen is gevaarlik. Dit plaas hom 

dadelik op die Hit List. Wanneer soldate eendag moet nommers regmaak, sal 

sodanige persoon maklik ‘n teiken word. 

 

                      Volgens Informant India: 

                      Die bende sal die bewaarder se ‘nommer’ op die Twaalf Punte 

funda. Wanneer hulle daar opstaan, sal hulle vier soldate uithaal om die ‘gal te 

oortuig hy is nie vol nie’, met ander woorde: hulle sal hom skiet!   
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26 bende:       Volgens Informant Hotel: 

                          So ‘n persoon stel homself bloot aan lewensgevaar. Die 

betrokkenes wat beledig is, gaan dit by hul bendes aanmeld. By 26 word dit 

gewoonlik in Springs behandel. Hier sal Generaal en sy private ‘n besluit 

neem watter optrede teenoor die bewaarder geneem sal word. Generaal sal 

ook nie die betrokke bendelid wat kom kla het, bo-op die bewaarder uithaal 

nie. Hulle sal eerder terugval op die Frontline en ‘nb lid soek wat baie 

oortredings het. Hy sal uitgehaal word om die bewaarder te skiet. Sy opdrag 

sal baie duidelik uitgespel word: Of hulle sal die kop van die bewaarder soek, 

of hy moet sodanig beseer word dat hy sal weet om dit nie weer te doen 

teenoor enige bende nie. 

  

 24 Bende:    Volgens Informant Foxtrot: 

                      ‘n Lid wat hom aan soiets skuldig gemaak het en  ge-

kwamandela (deur die bende vasgemaak) word, sal uitgehaal word deur hom 

te steek. Hulle sal ‘n bewysstuk los om aan ander lede en bendes te toon dat 

hy ‘n gevaar vir hulle is. Sodoende word ook personeellede gedissiplineer. 
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SITUASIE 8.   ‘n Sekere lid is reeds hoog in die nommer. Dan blyk dit dat 

hy probeer om sommige van sy vriende te help om hulle voor te doen as 

offisiere, terwyl hulle maar klein soldate is. Hiervoor gee hy aan hulle 

informasie wat slegs aan die hoë range bekend is. 

 

28 bende:     Volgens Informant Alfa: 

Hierdie is ‘n baie algemene verskynsel. Dit gebeur veral in die wit geledere, 

want die swart mense sien neer op wit ‘gangsters’. Dus sal ‘n wit offisier altyd 

probeer om sy eie mense op te trek sodat hulle nie onderwerp word aan swart 

dominering nie. Dieselfde gebeur in die kleurling-geledere. Streng gesproke is 

dit egter , volgens die nommer, taboe want elkeen moet ‘n skoot slaan vir elke 

rang. 

 

Volgens Informant India: 

Hierdie lid se nommer sal in Stairs ge-funda word. Hier sal die lede. By 

skuldigbevinding, die lid van sy rang onthef, afhangende van die erns van die 

oortreding. ‘n Een kan bv. verlaag word tot Kaptein 2 of 1; ‘n Kaptein 2 of 1 

kan verlaag word tot soldaat, ens. Hiervandaan sal hy homself weer moet 

opwerk. 
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26 bende:       Volgens Informant Hotel: 

                            Wanneer ‘n offisier misbruik mmaak van sy posisie, word 

dit ‘maak en doen’ genoem. Afhangende van sy oortreding kan hy in die 

Twaalf Punte gestraf word met Cane, en ook afgetrap word tot op soldaat. 

Hiervandaan sal hy homself dan weer moet opwerk. 

 

24 Bende:    Volgens Informant Foxtrot:  

                     Hulle sal eers deur die bende ‘vasgemaak’ word en daarna sal 

hulle die toepaslike straf ontvang. 

 

SITUASIE 9.  ‘n Gevangene word van die een tronk na ‘n ander 

oorgeplaas. In die nuwe tronk doen hy hom voor as die bekleër van ‘n hoë 

rang. Wanneer hy egter ondersoek word, blyk dit dat hy nie is wat hy 

voorgee nie. 

 

28 bende:     Volgens Informant Alfa: 

Wanneer die lid uitgevind word, word hy deur sy eie lede as onbetroubaar 

gesien en dan sal hy baie min inligting oor die doen en late van die nommer 

ontvang. Die moontlikheid bestaan dat hulle hom as ‘n gevaar vir die kamp 
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kan sien. Wat egter ook gebeur is dat sulke persone in die vorige tronk 

instruksie kry by iemand in ‘n sekere rang en dit dan by die volgende tronk 

suksesvol gebruik. 

 

Volgens Informant India: 

Hierdie persoon word gestuur om sy nommer reg te maak, m.a.w. hy moet ‘n 

skoot gaan slaan. Natuurlik sal hy hiervoor in die enkelselle opgesluit word. 

Wanneer hy uit die ‘berge’ terugkom, sal hy op die pos geplaas word waar hy 

wel behoort. 

 

26 bende:     Volgens Informant Hotel: 

    Enige gevangene wat van een gevangenis oorgeplaas word na ‘n ander, 

word na die Twaalf Punte geroep. Hier word hy deeglik ondersoek, en sal nie 

met sulke bedrog wegkom nie. Indien dit blyk dat hy voorgee om te wees wat 

hy nie is nie, word hy in die juries van Papiere toegesluit. ‘n Inspekteur 1 

word aangestel om ondersoek in te stel. Hy sal deur middel van 

korrespondensie met die ander gevangenis vasstel watter posisie die betrokke 

lid beklee het. Dit gebeur wel soms dat ‘n lid bevorder word tot ‘n kantoor 

terwyl hy nie bevoeg is om die rang te beklee nie. In so ‘n geval sal hy ‘n 

ander kantoor gegee word. Indien hy egter bedrog gepleeg het, sal hy in die 
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Frontline geplaas word. Sy straf sal nie heeltemal so swaar wees nie, maar hy 

sal uitgehaal word op ‘n vierde kamp. Die swaarste straf is om ‘n bewaarder te 

skiet.  

                         

                      Volgens Informant Foxtrot: 

                      Hy sal uit die kamp geskiet word, en sal voortaan ‘n ‘skietbaan’ 

wees. 

 

SITUASIE 10.   Die kos in die tronk is uiters swak. Die gevangenes het by 

herhaling hieroor gekla, maar sonder sukses. 

 

28 bende:      Volgens Informant Alfa: 

Hierdie is juis een van die aanleidende oorsake tot die ontstaan van 

tronkbendes. In ‘n tronk waar die bendes met ‘n ysterhand regeer, sal dit as 

volg verloop: 

      Die 28 sal die kos proe, en as dit nie na wense is nie, sal hulle die bakke 

op die grond neergooi. Dan sal niemand durf probeer om te eet nie. Op dïe 

wyse sal dit voortgaan. Indien die owerheid dan die kos regkry, sal die 28 

weer die kos toets, ens. 
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Volgens Informant India: 

Voordat die bende tot geweld oorgaan, sal hulle eers ‘n eetstaking hou. 

Sommige sal reeds begin met dreigemente om die owerheid bewus te maak 

dat hulle bereid is om te baklei. Hierdie aksie van ‘n eetstaking sal deur alle 

bendes en selfs die franse ondersteun word. Indien die owerheid egter nie 

aandag gee aan die klagtes nie, sal die bendes tot geweld oorgaan. Die 

Generaal en die Inspekteur sal die kos proe, dit neergooi en dan sal die 

Generaal die bevel “UP!” gee. Hierop sal die lede die MAPOESA aanval. 

(Die bewering dat die bendes die kokke sal aanval, is totale onsin. Op geen 

tydstip van hierdie aksie het enige bende rede om sy eie broers aan te val nie. 

Dit is in elk geval in stryd met die Wet van Umzughwana. ) 

   

26 bende:     Volgens Informant Hotel:  

                         In 26 mag niemand kla oor die gehalte van die kos nie. Hy 

moet eet, ongeag hoe die kos smaak, sodat hy kan reg wees vir die 

‘battlefield’. Die 28 bende kla oor die kos. Wanneer ‘n 26 daaroor kla, doen 

hy dit as indiwidu, nie as lid van 26 nie. 

  

                      Volgens Informant Foxtrot: 
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                      Die 28 bende werk met die kos in die tronk. Hulle sal die 

nommers van die kombuis uithaal deur te onderhandel met die owerhede. 

Indien dit nie die gewenste reaksie kry nie, sal hulle tot geweld oorgaan. 

 

SITUASIE 11. Dit kom onder die aandag van die nommer dat een van die 

lede hom aan lede van ander bendes “uithuur” as prostituut. Hiervoor vra 

hy vergoeding in die vorm van tabak, voedsel, ens. 

 

28 bende:         Volgens Informant Alfa: 

Die bendelede sal die betrokke lid straf. Indien hy ‘n soldaat is, sal hy na die 

Witlyn as probation geskuif word. Indien hy reeds ‘n probation is, sal hy sy 

uniform moet was deur by ‘n offisier te gaan slaap. ‘n Soldaat sal ook 

aangewys word om ‘n skoot te gaan slaan, verkieslik op een van die oortreder 

se huurders. 

 

Volgens Informant India: 

Hierdie is ‘n aangeleentheid vir die Judge. By skuldigbevinding is daar net 

een straf omdat hy die nommer bedrieg het. Die bende sal op ‘n bepaalde 

wyse van hom ontslae raak: Hulle kan hom stuur om die ‘gal’ te gaan skiet, 
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wetende dat hy die tou kan kry of selfs doodgeslaan kan word. (Vergeleke met 

Informant Alfa hierbo, is hier blykbaar sprake van ‘n offisier wat oortree.) 

 

26 bende:       Volgens Informant Hotel: 

          Enige lid van 26 wat soiets doen, sit die tou om sy nek. Dit plaas die 

bende in verleentheid.  “26 maak manne, nie prostitute nie!” 

 

                       Volgens Informant Foxtrot: 

                      By die 26 bende is sodomie strafbaar met die dood ! 

 

SITUASIE 12.  ‘n Lid van die nommer  knoop ‘n homoseksuele verhouding 

aan met een van die bewaarders. In ruil verskaf hy aan die bewaarder 

inligting omtrent die bende se bedrywighede.   

 

28 bende:     Volgens Informant Alfa:  

                     Die betrokke bewaarder sal uitgebuit word om ander goed in die 

tronk in te bring. Die betrokke lid sal egter op die dodelys kom vir 

verwydering op ‘n gepaste oomblik, d.w.s. wanneer hy nie meer nut het vir 
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die nommer nie. Bendes is egter uitgeslape: Hulle sal hom van valse 

informasie voorsien en intussen hul druk op die bewaarder behou. 

 

                      Volgens Informant India: 

                      So ‘n lid word gestuur om die betrokke gal te skiet. Ander 

soldate word uitgehaal om hòm te skiet indien dit blyk dat hy nie van plan is 

om sy opdrag uit te voer nie. Dis egter ook moontlik dat die bende kan besluit 

om sy ‘kop af te sny’ sonder om die gemelde opdrag te gee   

 

26 bende:    Volgens Informant Foxtrot:  

                     Beide die bendelid en die bewaarder sal summier gedood word ! 

 

SITUASIE 13.   ‘n Lid van die nommer begin om inligting omtrent die lewe 

en die  situasie in die tronk (let wel: NIE bende inligting!) aan die pers deur 

te gee sonder die medewete van die leiers van die bende. Hierin doen hy 

homself voor as die mondstuk van die bende. 

 

28 bende:       Volgens Informant Alfa: 
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                     As sulks word dit nie as ‘n oortreding gesien nie. Alle bendes 

aanvaar sulke bedrywighede indien dit slegs misdrywe van owerheidskant is 

wat gelek word. Informasie soos wat aan die Jali-kommissie gelek is, word 

egter nie toegelaat nie, want die bendes soek na ‘n gemaklike lewe in die 

tronk. Wanneer ‘n persoon dus die smokkels uitlek, word hy as ‘n gevaar 

beskou en dan sal daar van hom ontslae geraak word. 

                       Volgens Informant India: 

                       Die bende sal hom net forchisa dat hy altyd moet balisa (vertel) 

voordat hy dala (doen) sodat hulle vol is met wat hy bymekaar is.   

 

26 bende:     Volgens Informant Hotel: 

                      Indien dit nie bende-inligting is nie, is die situasie nie so 

gevaarlik nie. Die feit dat hy homself voordoen as die mondstuk van die 

bende, kan egter gevolge hê. Bendes hou daarvan om in die media te wees. 

Indien hierdie persoon gestraf  word, sal dit ‘n ligte straf wees. 

                      Volgens Informant Foxtrot:  

                     Daar bestaan verskillende strawwe in die kamp. Alle sake word 

aangehoor en verhoor deur offisiere met hoë range. Strawwe volg gewoonlik 

die volgende weg: 
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a. Die lid sal eers ge-wys (d.w.s. gewaarsku) word. 

b. Indien hy nie gehoor gee nie, sal die lid ‘n lat gegee word. 

c. Indien hy nog nie gehoor gee nie, sal hy twee latte gegee word. 

d. Hierna word hy met ‘n marshalane geslaan , d.w.s. hy word deur SES 

soldate met seep helikopters geslaan. 

e. Hierna word hy verplig om ‘n “skoot te gaan skiet”, d.w.s. bloed te 

vergiet 

 

SITUASIE 14. ‘n Lid word betrap dat hy persoonlike eiendom van ander 

gevangenes steel. Die ander is nie noodwendig lede van sy bende nie. Hoe 

sal die bende teenoor hom optree? 

 

28 bende:     Volgens Informant Alfa: 

Indien die eiendom aan iemand anders as sy ‘broers’ behoort, sal dit met ope 

arms ontvang word, onderworpe aan sekere reëls: 

(a) Alle goedere behoort aan die bende. 

(b) Alle gelde, ens. wat verdien word deur die verkoop van goedere word aan 

die bende se “sif” (kluis) uitgemaak vir verbruik deur die bende. 

(c) Geen selfverryking word geduld nie. Iemand wat homself verryk op die 

bende se naam, sal gestraf word, en die geld sal afgeneem word. 
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(d)  Indien hy ‘n mede bendelid se goedere bekom het, sal hy gestraf word 

deurdat hy moet latjies kry. Indien die bende egter hoor dat hy geld op sy 

naam het, sal hy ‘n boete opgelê word. 

Volgens Informant India: 

 Dit sal ‘n gemengde reaksie uitlok, want nie almal kyk met dieselfde nommer 

nie: Party gaan pakamisa (dankbaar wees) terwyl ander gaan stry, selfs in die 

Twaalf Punte. 

 

26 bende:     Volgens Informant Hotel:  

                       Hy plaas sy lewe in ‘n baie moeilike situasie want hy bring die 

bende in    verleentheid. Hy oortree die wette van sy nommer, maar die straf 

vir diefstal is nie so swaar nie. Nogtans sal hy gestraf word. 

 

                       Volgens Informant Foxtrot:    

                     Alle lede word gestraf en hulle strawwe verskil.   

 

SITUASIE 15.     ‘n Sekere lid van die bende is van nature ‘n 

moeilikheidmaker. Hy  is maar ‘n klein soldaat maar is gedurig besig om 
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skoor te soek met lede van sy eie bende, asook met lede van ander bendes. In 

sy skoorsoekery laat hy selfs nie die generaals van ander bendes met rus nie. 

 

28 bende:         Volgens Informant Alfa: 

                           In die geval van sy eie bende sal hy waarskynlik ‘n straf soos 

latjies op die lyf loop. In die geval van ander bendes kan hy in baie warm 

water beland, en selfs aan die verkeerde kant van ‘n mes land. 

                           Volgens Informant India: 

                            So ‘n persoon word ge-sqweba om hom te oortuig hy ghwala 

(gehoorsaam) met ouens, nie ouens met hom nie. Almal wat by die nommer 

betrokke is, se kragte is gesny ( m.a.w. alle bendelede is ondergeskik aan die 

bende).   

 

26 bende:           Volgens Informant Hotel: 

So ‘n persoon is besig om sy pad boontoe oop te skoffel. Die nommer soek 

sulke mense wat nie skroom vir moeilikheid nie. Hy sal gouer bevorder word 

as gevolg van sy natuurlike moeilikheidmaker-houding. 

 

 Volgens Informant Foxtrot: 
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                           Die bende beskik oor verskillende strawwe om dissipline te 

handhaaf:         

                            1.a. Latjies x1 

                               b. Latjies x 2 

                               c. Marshalane straf. 

  2. a. Chest out x 3 

      b. Chest out x 6  

      c. Carryon boots. 

  3. a. Skoot slaan met Skumbane. 

      b. Skootslaan met kapsabel. 

 

SITUASIE 16:   Twee lede van die bende kry rusie. Dit loop uit op ‘n 

bakleiery wat tot gevolg het dat albei in Broadway beland. Maar dit is nie 

die einde van die bakleiery nie. Kort nadat hulle uit Broadway terug is, kom 

die bende te hore dat die een wraak gesweer het teen die ander, en daarvoor 

selfs vir hom ‘n skiet gemaak het. Hy het egter nog nie kans gehad om die 

ander een te steek nie.  
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28 bende :       Volgens Informant Alfa:   

                         Die wette bepaal dat jy nie die bloed van jou broer mag drink 

nie. Indien bloed geval het in die insident, moet albei hulle bloed gaan haal 

deur ‘n skoot te slaan. Die een met die mes sal ook addisioneel latjies kry 

omdat alle messe ‘n bêreplek binne die bende het. Hy kan nie een self hou nie. 

                          Volgens Informant India: 

                           Albei het skuld; dus sal albei moet vat en gaan (d.w.s. bloed 

vat) om die rus en vrede in die bende te bewaar.   

  

 

26 bende:         Volgens Informant Hotel: 

Hierdie situasie is belangrik: Wanneer lede van dieselfde bende in opstand 

kom teenoor mekaar en as gevolg daarvan in Broadway beland, is 

laasgenoemde alreeds ‘n straf op sy eie. Wanneer die bende egter te hore kom 

dat die een wraak koester teenoor die ander, of dat die lid ‘n wapen besit om 

op die ander te gebruik, lei dit tot ‘n verdere straf. Hierdie straf word in die 

EEN’s uitgesit : hy sal Frontline toe gaan. 

 

Volgens Informant Foxtrot. 
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a. Indien jy gesteek is en jou bloed het geloop, dan moet jy jou bloed 

gaan optel. 

b. Indien jy die oorsaak van ‘n ander lid dood is, dan moet jy sy kop gaan 

haal (d.w.s.’n ander lewe in ruil daarvoor neem). 

c. Indien ‘n lid die doodvonnis gekry het, sal hy nie noodwendig deur die 

bende om die lewe gebring word nie. Dan word hy uitgestuur om homself 

‘pale toe’ (galg toe) te werk, of om die ‘boere’ (bewaarders) te steek tot hy 

deur hulle om die lewe gebring word. 

d. Indien die lid egter vir die bende ‘n gevaar geword het, dan sal hy tot 

‘n “skietbaan” gemaak word totdat hy doodgesteek word. 

 

 Die lede sal ge-kwamandela (deur die nommer gebind) word met ‘rooi of wit 

boots’. Dan sal hulle in ‘n “hof” (12 punte??) verhoor word en                           

‘n toepaslike straf opgelê word afhangend van die erns van die        

omstandighede. 

 

SITUASIE 17:     Die situasie is dieselfde as in 16 hierbo. Die verskil is dat 

die bende nie geweet het van die beplande wraak en die skiet nie. Wanneer 

hulle daarvan hoor, is wanneer die een die ander daarmee gesteek het.  Hy 

is 

(a) nie dood nie, maar wel ernstig beseer. 
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(b) Later in die hospitaal dood. 

 

28 bende:        Volgens Informant Alfa:  

                        In beide gevalle (A en B) het die lid wat die stekery gedoen 

het, ‘n doodstraf oor homself gevel. Hy sal om die lewe gebring word, omrede 

hy vir die kamp ‘n bedreiging geword het. 

                         Volgens Informant India: 

                          Hierdie is ‘n aangeleentheid vir die Judge. Volgens die 

nommer mag geeneen ‘n ander skiet nie. Indien hy dit wel doen, het hy die 

wet oortree, en dan bepaal die wet dat hy ‘n some danger geword het. Dus sal 

hy geskiet word.  

 

26 bende:        Volgens Informant Hotel: 

                         Enige lid van 26 wat ‘n ander lid steek, pleeg verraad teenoor 

die nommer. Daar is ‘n kardinale wet wat bepaal dat geen lid die bloed van sy 

broer sal soek nie. Indien die slagoffer agterna sy lewe verloor, geld die wet: 

“’n Kop vir ‘n kop”. Die straf sal swaar wees: Die bende gaan sy nommer 

uithaal op ‘n hoë figuur van mapoesa, wetende dat mapoesa hom kan 

doodslaan. Oorleef die lid, dan sal sy nommer bo-op driekamp gedeel word 

dat hy ‘n same danger is.  
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                          Volgens Informant Foxtrot: 

  Hy sal met bloedrooi boots ge-kwamandela word. Dan sal die saak 

aangehoor word en hy sal ‘n skoot moet slaan om die nommer te herstel. In 

die geval van (a) hierbo sal die skuldige moet gaan ‘bloed optel’. 

In die geval van (b) sal hy ‘sy kop moet gaan optel. Dit beteken dat hy 

uitgestuur sal word om iemand te dood wat, volgens die bende, dit verdien. 

Dit mag nie ‘n onskuldige persoon wees nie. 

 

SITUASIE 18:    ‘n Sekere bewaarder beskik oor misdaad informasie wat ‘n 

bendelid in groot moeilikheid kan laat beland. Hiermee pers hy die lid af 

deur hom aan ander gevangenes uit te huur vir seksuele wandade. 

 

28 bende:       Volgens Informant Alfa: 

                      Dit gebeur weinig, maar indien die lid ‘n soldaat is, sal hy ‘n 

probation gemaak word. Indien hy reeds in die Witlyn is, sal hy ‘n straf moet 

uitvoer soos vermeld in Situasie 11 bo. Die bewaarder sal gemaan word om sy 

bedrywighede te staak of die gevolge te dra. 

                       Volgens Informant India: 

                       Geen bewaarder beskik oor die krag om ‘n lid af te pers nie. 

Indien dit wel sou gebeur, beteken dit dat die lid baie min van die nommer 
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verstaan.Die rede hiervoor is: Bendelede ghwala (gehoorsaam) nie die 

mapoesa nie; die mapoesa ghwala (gehoorsaam) die bendelede. 

                       

26 bende:      Volgens Informant Hotel: 

                        Dit gaan soos in die geval van Situasie 7.       

 

                      Volgens Informant Foxtrot: 

 Enige homoseksuele wandaad binne die 26 kamp is strafbaar met die dood. 

 

SITUASIE 19.     In die straat waar jy woon, behoort al die ouens aan jou 

bende, behalwe vir twee wat albei  aan ‘n ander bende behoort. Daar 

ontstaan ‘n geveg tussen hierdie twee. Die bloed loop. Wat sal jou bende 

daaromtrent doen ? Sal julle hulle probeer stop ? 

 

 

28 bende:         Volgens Informant Alfa: 

                          Nee, niks sal gedoen word nie. (Divided they are weak.) 

                          Volgens Informant India: 
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                           Natuurlik moet hulle gestop word, en wanneer alles rustig is 

moet hulle rekenskap gee waarom hulle hul bende in die verleentheid gestel 

het. (Hulle kan dalk gestuur word ????) 

 

26 bende:         Volgens Informant Hotel:  

                          Die bende sal nie ingryp nie, omdat die bende self nie gesoek 

word nie. Die bende tree alleen op wanneer dit bedreig word. 

 

                           Volgens Informant Foxtrot: 

Nie sommer nie. Dit sal egter afhang van die omstandighede en veral of die 

bende daarby baat sal vind. 

 

SITUASIE 20:   Een oggend kry twee bendelede dit reg om te ontsnap. Die 

gevolg hiervan is dat almal vir die volgende maand toegesluit bly met die 

minimum voorregte. Die twee word  weer gevang en teruggebring. Hoe sal 

die bende reageer, aangesien hulle gestraf was vir iets waaraan hulle geen 

deel gehad het nie? 

 

28 bende:         Volgens Informant Alfa:   

                          Die bende sal eksepsie neem en hulle sal verplig word om 

skote te slaan. 
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                          Volgens Informant India:     

                          Streng volgens die nommer is dit slegs die lede van Airforce 

wat uit die tronk ontsnap. Indien lede van 28 ontsnap en hulle word gevang, 

sal die nommer sekermaak hulle word gestraf, want dis nie hulle nommer nie. 

 

26 bende:         Volgens Informant Hotel: 

                            Daar is kampe soos Airforce 4 en 3 wat ontsnapping beoog. 

Weereens sal die nommer nie inmeng nie, want die nommer word nie hierdeur 

geraak nie.         

 

                          Volgens Informant Foxtrot: 

Indien dit ‘n lid van 26 is, sal hy deur die nommer vasgemaak word en 

verhoor word.  Enige ander bende se lid kan deur bloed uitgevee word. “Die 

kapsabel sal sabella (praat).” 

 

 

SITUASIE 21:       In die geval van SITUASIE 20 was die ontsnaptes lede 

van ‘n ander bende. Wat sal met hulle gebeur? 

 

28 bende:        Volgens Informant Alfa: 
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                         Indien hierdie bendelede van Airforce 4 is, sal dit deur 28 

verwelkom word. Die rede hiervoor is dat Airforce 4 deur 28 gebore is op die 

vierkant (die vel met die vier penne) met die doel om namens 28 kroon te 

gaan haal. 

                          Volgens Informant India: 

                           Presies dieselfde.  (Let wel dat in hierdie situasie India die 

klem laat val op die straf wat die agterblywendes ondergaan, terwyl Alfa dit 

nie oorweeg nie.) 

 

26 bende:          Volgens Informant Hotel: 

                           Hierdie vraag misverstaan as dieselfde as Situasie 20 hierbo. 

 

                            Volgens Informant Foxtrot: 

                           26 sal niks doen nie, behalwe indien hulle lede van R.A.F. 3 

of 4 is. Dan sal hulle rang kry. 

 

SITUASIE 22.     Een van die lede het die telefoonnommers van ander 

bendelede se huise in die hande gekry en skakel die vrouens gedurig. 

Uiteindelik vind hulle uit  wie dit is. 

 

28 bende:         Volgens Informant Alfa: 
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                          Hierdie is ‘n persoonlike aangeleentheid wat buite die 

jurisdiksie van die bende val. Die lede sal egter vra om hul eie stappe te neem. 

9 uit die 10 maal sal hul die verlof kry om na hul goeddunke te handel, op 

voorwaarde dat geen bloed gelaat mag word nie. 

                           Volgens Informant India: 

                           Hulle kan hom net vra om op te hou, maar na regte kan hulle 

hom niks doen nie. Binne die tronk is die manne se kragte gesny; daarom dat 

hulle mekaar buite doodmaak. 

 

26 bende:          Volgens Informant Hotel:  

Die lede kry die voorreg om dit aan mapoesa te rapporteer. Die skuldige se 

saak sal in die TWEE’s aangehoor word, omdat dit ‘n geringe oortreding is. 

Die waarskynlike straf sal Cane of Latte wees.  

 

Volgens Informant Foxtrot: 

Hulle sal met latte of met Marshalane straf gestraf word. 

 

 

SITUASIE 23:   ‘n Bendelid het ‘n oortreding begaan waardeur hy homself 

die bende se ontevredenheid op die hals gehaal het. Hy moet gestraf word. 



 424

In watter vergadering word sy saak behandel en hoe gaan hulle te werk? 

Ons veronderstel die lid is: 

a. ‘n soldaat. 

b. ‘n offisier. 

 

28 bende:         Volgens Informant Alfa: 

 

(a). Indien die lid ‘n soldaat is, sal ‘n skumba in Afdeling 3 gereël word. Die 

vier hoeke van die vel wat vasgetrap was by die ‘geboorte’ van ‘n nuwe troep, 

word weer vasgetrap. Hierdie keer staan Sersant 2, Sersant 1, Kaptein 2 en 

Kaptein 1 in die plek van die Scriba, Stamp, Kolonel en Generaal. Die 

Kolonel wat die wetboeke vashou, se pos word ingeneem deur Kaptein 2, 

want hy is verantwoordelik vir die dissipline in Drie Afdeling. 

Kaptein 1 vel die vonnis, wat kan wissel tussen‘n waarskuwing, latte  of 

messe vat en loop. Die Sersant 2 teken die straf (denkbeeldig) aan en die 

Sersant 1 beëdig dit net soos die Stamp. 

(b). In die geval van ‘n offisier sal die vel vasgetrap word deur die vier wetlike 

bekleërs, nl. Kolonel, Generaal, Scriba en die Stamp. Die offisier se knope is 

almal toe; dus sal ‘n fout deur ‘n offisier ALTYD  daarop uitloop om ‘mes te 

vat en te gaan’. Hier word geen toleransie betoon nie. 

Volgens Informant India: 
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(a) In die geval van die soldaat word sy saak deur die Vier Punte van DRIE’s 

behandel. By skuldigbevinding sal hy platgeslaan word. 

(b)  In die geval van die offisier word sy saak behandel in die Vier Punte van 

EEN’s. Hsy straf word egter deur die Twaalf Punte beslis, want dit beteken 

altyd dat hy moet ‘vat en gaan’. Offisiere word nooit geslaan nie.  

 

26 bende:            Volgens Informant Hotel: 

(a) ‘n Soldaat se saak word afgehandel deur Nongidella in Deep Level. 

(b)  TWEE’s se offisiere deur Madagheni. 

(c) EEN’s se offisiere deur Generaal. 

 

SITUASIE 24:    ‘n Bendelid het opdrag ontvang om ‘n skoot te slaan ten 

einde na ‘n rang bevorder te word. Hy het sy opdrag na wense uitgevoer. In 

watter vergadering word hierdie aangeleentheid behandel, en hoe gaan 

hulle te werk? Weereens veronderstel ons die lid is: 

                                (a).  ‘n soldaat. 

                                (b).  ‘n offisier. 

 

28 bende:           Volgens Informant Alfa: 
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TEN OPSIGTE VAN DIE ROOILYN:- 

In beide gevalle word daar op presies dieselfde wyse te werk gegaan. Dit is ‘n 

“hergeboorte” soos wanneer die lid in die bende opgeneem word. Die enigste 

verskil is dat die GUV (Governor) denkbeeldig aan die lid die nuwe uniform 

en rang kom toeken. Die lid se opleiding in sy nuwe rang word aan hom gegee 

deur die lid wat sy onmiddellike senior is. ( Voorbeeld: Indien die lid bevorder 

word tot Sersant 2 sal Sersant 1 vir sy opleiding verantwoordelik wees totdat 

hy sy pos sal kan volstaan.) Indien dit nou gebeur dat daar reeds ‘n Sersant 2 

in die tronk is, sal die nuwe een ‘n ‘nie-aktiewe sersant 2’ wees totdat daar 

sodanige vakature ontstaan, of tot die nuwe een kan bewys dat hy ‘n beter 

Sersant 2 is as die een wat reeds die posisie beklee. 

In alle gevalle moet sigbare bewys gelewer word in die vorm van ‘n bebloede 

lap.  

 

TEN OPSIGTE VAN DIE WITLYN:- 

               As gevolg van die feit dat die Witlyn nie ‘bloed sien’ nie, is die 

prosedure hier heel anders. Die lid op ‘n pos wat die informasie van sy pos die 

beste ken, sal bevorder word indien daar ‘n kraak in die nommer verskyn (bv. 

as die lid in ‘n sekere pos miskien na ‘n ander gevangenis oorgeplaas word, 

ens.). In iedere geval word sigbare getuienis benodig. In die geval van ‘n 



 427

‘privaat’ moet hy ‘gaan lê’ (d.w.s. omgang hê) by die nuwe pos se 

korresponderende Rooilyn offisier. In die geval van ‘n privaat offisier moet 

hy, nes sy Rooilyn eweknie, gaan skoot slaan en die bewys daarvoor lewer in 

die vorm van ‘n bebloede lap.  

Volgens Informant India: 

(a) In die geval van die soldaat: In die Twaalf Punte sal die Nyangi eers sy 

pype gooi voordat ‘n soldaat ‘n voorreg kry. Bevorderings geskied volgens die 

rangorde: bv. Kaptein 2 word bevorder tot Kaptein 1; Soldaat word bevorder 

tot Sersant 2, ens. 

(b)  In die geval van ‘n Offisier: Wanneer ‘n offisier bevorder word, word hy 

eers sy rang in die Twaalf Punte gegee, en dan moet hy gaan skoot slaan om 

“sy magoenjas vas te brand” met bloed. 

 

26 bende:        Volgens Informant Hotel: 

In die geval van die soldaat gee Madagheni die bevorderings. 
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BYLAE TWEE: 

POLIGLOT VAN GEVANGENISTAAL: 

AFRIKAANS                 SHALOMBOM                 ENGLISH. 
S.Nw.‘n Naam vir 
die BIG FIVE bende Adolf      

Noun:  A name of the BIG 
FIVE gang 

Uitdr. Betekenis: 
Buite die tronk Afrika 

Express. Meaning: Outside 
prison

S.Nw. Betekenis: 
Bewaarder B.4.  (24)   

Noun. Meaning: A warder 

S.Nw. Betekenis: Big 
Five bende B.B.  (24)   

Noun. Meaning: Big Five 
gang

S.Nw. Betekenis: 
‘Holland’, d.w.s. 27 
bende 

B.H.  (24) Uitspraak in  

                   Engels. 

Noun. Meaning: 27 gang 

S.Nw. Betekenis: 
Skerp voorwerp B.L.  (24)    

Noun. Meaning: A sharp 
object. 

S.Nw. Betekenis: 26 
bende B.S.   (24)        

(24) verwys na die 
bende  

Noun. Meaning: 26 gang 

S.Nw. betekenis:  
R.A.F.23 bende B.Y.   (24)   

Noun. Meaning:  R.A.F. 23 
gang

S.Nw. betekenis: 28 
bende B.Z.   (24)   

Noun. Meaning: 28 gang 

S.Nw. Betekenis: 
Vaderfiguur Babawaan  

/babawa:n/ 

Noun. Meaning: Father 
figure 

Ww. Betekenis: Om 
te rapporteer/ 
sê/skryf. 

Balisa.     

/bali:sa/ 

Vb. Meaning: To report/say/ 
write  

S.Nw. Betekenis: ‘n 
Strafwyse.(sien bls 
212)  

Band 
Vb. Meaning: A way of 
punishment. (Page 212) 
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S,Nw.  Lid van BIG 
FIVE in “Room 19” Battler   

  /bεtlər/ 

Noun.  BIG FIVE member in 
“Room 19”. 

Ww. Betekenis: Vra 
‘n guns Begga    

 /bεga/ 

Vb. Meaning: to ask for a 
favour 

Ww. Betekenis: 
Toesluit Beitela   

/beitεla/ 

VFb. Menaing: To lock up 

Byw. Betekenis: 
Gewillig Bene is sterk 

Adv. Meaning:  willing ; 
ready 

S.Nw. Betekenis: 
Segregasie eenheid  Berge van 

Kaslombe 

         /kaʃlɔmbi/

Noun. Meaning: Segregation 
unit.  

S.Nw. Naam van ‘n 
bende, Sien Adolf Big Five 

Noun: A prison gang. See: 
Adolf

Uitdr. Iemand wat 
deur sy eie kamp as 
‘n bedreiging gesien 
word. Sien: 
Skietbaan. 

Blou  bladsy   ( 
Blue page) 

Express. Meaning: One who 
is regarded as a threat by his 
own camp. See: Skietbaan. 

S,Nw. Betekenis: 
dood, oorlede Bodasmile 

/bɔdasmilε/ 

Noun. Meaning: Dead 

Uitdr: Betekenis: 
Afgetree Boer met 

pampoene 

Express. Meaning: On 
pension (inactive). 

S.nw. Betekenis: 
Trein Bombela  

/bɔmbεla/ 

Noun. Meaning: Train 

S.Nw. Betekenis: ‘n 
Rang in Veertigs 
(28) 

Bomborzor      
/bɔmbɔrzɔr/ 

Noun. Meaning: A rank in 
‘Veertigs” (28) 

S.nw. Sinoniem vir 
Inspekteur (28) Bonanalouwe  

    / bɔnanaluwi/ 
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Uitdr. Betekenis: 
Met my goedkeuring Boots  (Binne 

my … )         /bu:ts/ 

Express. Meaning: With my 
approval.  

Ww. Betekenis: Aan 
bande lê (Eng. 
Border) 

Borta    

/bɔrta/ 

Vb. Meaning: To restrain  

S.Nw. Sinoniem vir 
Draad (28) Bowa    

/ bɔwa/ 

Noun. Synonym for Draad 
(28) 

S.Nw. Betekenis: 
Bloed Bowana 

(Bofwana)  

      /bɔwana/ 

Noun. Meaning: Blood 

Afkorting vir: Broer 
/ Brother Bra   /bra:/ 

Abbreviation for: Brother   

S.Nw. Betekenis: 
Uniform British 

Noun .Meaning: Uniform 

S,Nw. Een van die 
eerste tien range by 
BIG FIVE 

Card 
Noun. One of the ten lower 
ranks in BIG FIVE 

Ww. Betekenis: Om 
te kry. 

Chais      
/ tʃais/

Vb. Meaning: To get, to 
obtain. 

Ww. Betekenis: 
Gebruik, aanwend. 

Chaisana   
/ tʃaisana/

Vb. Meaning: To use. 

Uitdr. Betekenis:   
Moeilikheid 

Change 
bloedrooi

Express. Meaning:  Trouble 

Uitdr. Betekenis: 
Alles is doodreg 

Change spierwit Express. Meaning: 
Everything is O.K. 

Uitdr. Betekenis: Het 
iets gekry 

Chisano           
 / tʃisanɔ/ 

Express. Meaning: Have 
found something 

Uitdr. Betekenis:  
Ons sal jou KRY ! Chisesana 

      / tʃisεsanɔ/ 

Express. Meaning:  We’ll 
catch up with you! 

Ww. betekenis: 
Skelm, manipuleer 

Cluck    
    /klak/ 

Noun. Meaning: Manipulate 
through cunning 

S.Nw. Betekenis: Sel 
of kamer 

Colombo Noun. Meaning: Cell or 
room
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S.Nw. Sinoniem vir 
Lig 1 

Condensiele 
   /kɔndεnsilε/ 

Noun. Synonym for Lig 1 

Ww. Betekenis: (iets 
het) gebeur. 

Dailegha (sien 
Taleka) 

/dailεga/ 
Vb. Meaning. (something) 

  happened 
Ww. Betekenis: Om 
te gehoorsaam/doen. 

Dala     
/dala/

Vb. Meaning: To obey/ do 
something. 

S.Nw. Betekenis: 
Blyk die naam van 
Nongoloza se grot te 
wees. Moontlik 
afgelei van 
“Delagoabaai”.   

Dalagoodbye Noun. Meaning: The name of 
Nongoloza’s cave. Probably 
derived from ‘Delagoabay’. 

S.Nw. Lid van BIG 
FIVE in “Room 21”. 

Defence Force Noun. BIG FIVE member in 
“Room 21”. 

Uitdr. Betekenis: Ek 
soek die ding 

Dingella   
/diŋgεla/ 

Express. Meaning: I’m 
looking for something 

Ww. Betekenis: Om 
te was/ toilet te 
gebruik 

Dissipline 
Vb. Meaning: To wash or 
use the toilet. 

Uitdr. Betekenis: Vat 
en gaan, (m.a.w. vat 
die mes en gaan vat 
bloed). 

Djiba    
/ dʒiba/ 

Exzpress. Meaning: Take 
and go. (ie. Take the knife 
and go spill blood)   

S.Nw. Betekenis: 
bewysstuk(ke) 

Doelas (se) 
      /dulas/ 

Noun. Meaning: Proof 

S.Nw. Rang 9 in 
Witlyn van 28 bende. 

Dokter Noun. 9th rank in Private line 
of  28 gang. 

S.Nw.   Derde rang 
in Springs, 26. Dokter Een 

Noun. Third rank in Springs, 
26 gang.

S.Nw.  Derde rang 
in ‘Kamp”, 26

Dokter Twee Noun. Third rank in ‘Camp’, 
26 gang

S.Nw. Sinoniem vir 
Kaptein 2. (28) 

Dondol   
    /dɔndɔl/  

Noun. Synonym for Kaptein 
2 (28) 

S.Nw. Sinoniem vir 
Kaptein 1 (28) 

Dondolieswe  
   /dɔndɔliswε/ 

Noun. Synonym for Kaptein 
1 (28) 

S.Nw. Sinoniem vir 
Landdros (28) 

Dondoloza 
/dɔndɔlɔza/

Noun. Synonym for 
Landdros (28) 
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S.Nw. Betekenis: 
Suurklontjies 

Doublins 
/doubləns/ 

Noun. Meaning: Acid drops 

S.Nw. Sewende 
soldaterang van 28 
bende. 

Draad Noun. 7th rank in Red line of 
28 gang. 

S.Nw. Eerste rang in 
Springs, 26. 

Draad Een. Noun. First rank in Springs, 
26 gang

S.Nw. Eerste rang in 
‘Kamp”, 26. 

Draad Twee Noun. First rank in “Camp”, 
26 gang.                    

S.Nw. Betekenis: Oë Drade Noun. Meaning: Eyes 
Ww. Betekenis: 
Patrolleer   ( BIG 
FIVE) 

Drill Vb. Meaning: To Patrol.    
(BIG FIVE) 

S,Nw. Betekenis: ‘n 
Lid van 28 bende 

Eerste en laaste Noun. Meaning: A member 
of 28 gang. 

S.Nw. Betekenis: 
Oggend 

Eerstes Noun. Meaning: In the 
morning

S,Nw. Betekenis:  
Aanduiding van 26 
bende 

Engeland Noun. Meaning: Indication 
of 26 gang 

Ww. Betekenis: Om 
dood te maak. 

Fadalla. 
   /fadala/

Vb. Meaning: To kill 

Byw. Betekenis:  Dis 
klaar/ afgehandel. Felisa 

    /fεlisa/ 

Adv. Meaning:  It’s over. 

S.Nw. Sinoniem vir 
Lig 2 

Fikile 
   /fikilε/ 

Noun. Synonym for Lig 2 

S.Nw.  Die naam van 
Card 7 by BIG FIVE. 

Ford Fairlane Noun.  BIG FIVE member 
known as Card 7. 

Ww. Betekenis: Om 
te sien. (waarneem) 

Forsha ; 
(Forgho) 

/fɔrʃa/  ; /fɔrdʒɔ/ 

Vb. Meaning: To see. 

Uitdr. Dit wys jou 
iets 

Forghezo 
/fɔrgεzɔ/ 

Express. It shows you 
something 

S.Nw. Betekenis: 
Bewysstuk 

Foshisso  
 /fɔʃizɔ/ 

Noun. Meaning: Proof / 
Evidence 

Ww. betekenis: Om 
iets te gebruik 
S.nw. Iets bruikbaars 

Follish  (Follies) 
 
 /fɔliʃ/ 

Vb. Meaning: To make use 
of something 
Noun. Something useful. 
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S.Nw. Betekenis: ‘n 
Groetteken by 28. 
Die eerste drie 
vingers word 
uitgestrek. 

Foshlongo 
 
/fɔʃlɔŋgɔ/ 

Noun. A greeting sign of 28. 
The first three fingers are 
stretched out. 

 
S.Nw. Betekenis: 
Persoon wat aan 
geen bende behoort 
nie 

 
Frans (man) 

 
Noun. Meaning: Person not 
belonging to any gang 

Ww. Betekenis: 
Herken ,eerbiedig, Fundella/fondela

    /fundεla/   
fɔndεla

Vb. Meaning: To respect, 
recognize 

S.Nw. Betekenis: ‘n 
Nuwe lid van 26 wat 
reeds by bloed 
betrokke was. 

Fullforce 
Marshallan 

Noun. Meaning: A new 
member of 26 who was 
involved in bloodshed. 

S.Nw. Betekenis: 
Bendelid wat bang is 
om die reëls na te 
kom. 

Fyn manskap Noun. Meaning: A gang 
member who is scared to 
adhere to the rules. 

S.Nw. Betekenis: 
Stoor-plek van Guv 

G.1.            (by 
28)  

 

Noun. Meaning: Guv’s 
storeroom 

S.Nw. Betekenis:  
Dagga of dwelms 

G1  (24)  *      Noun. Meaning: Marihuana 
or drugs 

S.Nw. Betekenis: 
Tabak 

G2   (24) *            
Uitspraak in Engels 

Noun. Meaning: Tobacco 

S.Nw. Betekenis: 
Enige soort kos 

G3   (24) *          
(24) verwys na die 
bende 

Noun. Meaning: Any kind of 
food. 

S.Nw. Betekenis: ‘n 
Sterk man G1 K1   (24)  * 

Noun. Meaning: A strong 
person. 

S.Nw. Betekenis: Lid 
van AIRFORCE 4 

Gangeliswe  (24) 
  /gaŋgεliswε/ 

Noun. Meaning: Member of 
AIRFORCE 4 

S.Nw. Betekenis: Lid 
van R.A.F 3 

Gangeswe  (23) 
     /gaŋgεswε/ 

Noun. Meaning: Member of 
R.A.F.3

Ww. Betekenis: Gee, 
Oorhandig Gatella   /gatεla/ 

Vb. Meaning: To give 
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S.Nw. Betekenis: 
Bloed.  Ook: 
Persoon 

Gazi  /ga:zi/ Noun: Meaning: Blood.  
Also: Brother. 

S.Nw. Betekenis:  
Broer Gazilam  

/gazilam/ 

Noun. Meaning: Brother 

S,Nw. Betekenis: 
Besittings 

Gebruike Noun. Meaning: Possessions 

S.Nw.  Betekenis: 
9de soldaterang van 
28. 

Generaal Noun. Meaning: 9th soldier 
rank in 28.  

Uitdr. Betekenis: Die 
drievinger (vlag) met 
albei hande gee 

General 
foshlongo 

/ dʒ εnərəl   
fɔʃlɔŋgɔ/ 

Expr. Meaning: To show the 
threefingers (flag) with both 
hands 

S.Nw. Betekenis: 
Noemnaam van BIG 
FIVE. 

German Noun. Meaning. Another of 
the names for BIG FIVE. 

S,Nw. Betekenis: 
Sesde soldaterang 
van 28. 

Germiston. Noun. Meaning. 6th soldier 
rank in 28. 

S.Nw. Variant op 
Guv. (28) Ghaf  

      /gaf/ 

Noun. Other form of Guv. 
(28) 

Ww. Betekenis: As 
straf met seepkluite 
in kouse slaan. 

Ghweba 

      /gwεba/ 

Vb. Meaning: To punish by 
hitting with soap bars in 
socks. 

S.Nw. Betekenis: 
Verwysing na ander 
bendes deur BIG 
FIVE. 

Gif (i) 
 

Noun. Meaning: BIG FIVE’s 
way to refer to other gangs. 

S.Nw. Betekenis: 
Bewaarder 

Gif  (ii) Noun. Meaning: Prison 
warder

 Ww. Betekenis: 
Sien, (Ek sal sien wat 
jy doen.” 

Glas Vb. Meaning: See ( observe) 

S.Nw. Sinoniem vir 
Inspekteur (28)

Glas Noun. Synonym for 
Inspekteur (28) 
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S.Nw. Betekenis: 
2de rang in Springs 
(26) 

Glas Een Noun: Meaning: 2nd rank in 
Springs (26) 

S.Nw. Betekenis: 
2de rang in “Kamp” 
(26) 

Glas Twee Noun. Meaning: 2nd rank in 
“Camp”  (26) 

S.Nw. Range 4 en 5 
in die Witlyn van 28. 

Goliat  (Een en 
Twee)

Noun. Meaning: 4th and 5th 
rank in the White line of 28.

S.Nw. Sinoniem vir 
Stamp (28) 

Gorba    
/gɔrba/ 

Noun. Synonym for Stamp 
(28) 

Bywoord. Betekenis: 
Respek (“Salute”) 

Great    (24)   Adv. Meaning: Respect 
(“Salute”) 

S.Nw. Rang 12 in die 
Witlyn van 28.

Guv / Governor 
 /gaf/ 

Noun. Meaning: 12th rank in 
the White line of 28. 

Ww.  Betekenis: 
Gehoorsaam 

Gwala  
     /gwala/ 

Vb. Meaning: Obey 

S.Nw. Sinoniem vir 
Skrywer (28) 

Gwenza   
    /gwεnza/ 

Noun. Synonym for Skrywer 
(writer) (28) 

S.Nw. Betekenis: 
Weerkaatsing 

Halfskynsel Noun. Meaning: Reflection 

‘n Groetwoord van 
die BIG FIVE 

Heita  
     /heita/ 

BIG FIVE’s way of 
greeting 

S.Nw. Betekenis: 
Noemnaam van BIG 
FIVE. 

Hitler Noun. Meaning: Another 
name for the BIG FIVE. 

S,Nw. Betekenis: 
Aanduiding vir 27 
bende. 

Holland  (Ook: 
Skotland.) 

Noun. Meaning: Indication 
for 27 gang 

S.Nw. Betekenis: 
Groetteken van die 
27 bende 

Hom Noun. Meaning: Greeting 
sign of 27 gang. 

S.Nw. Betekenis: 
Selfgemaakte 
aansteker 

Hondjie Noun. Meaning: Self-made 
lighter 

S.Nw. Betekenis:  
Die groetteken van 
die 26 bende 

Hosh 
   /hɔʃ /  

Noun. Meaning:  Greeting 
sign of 26 gang 

S.Nw. Betekenis: 
Groetteken van 28 
bende 

Hoya 
/ hɔja/ 

Noun. Meaning: Greeting 
sign of 28 gang 
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Ww. Betekenis: Hoe 
persoon lid van die 
bende geword het  

Huistoe-kom Vb. How one got involved in 
the gang. 

S.Nw. Betekenis: 
Iemand wat aan geen 
bende behoort nie  

Impata   
(Fransman) 

  /impa:ta/ 

Noun. Meaning: Someone 
belonging to no gang. 

S.Nw. Betekenis: 
Verraaier 

Impimpi 
   /impimpi/

Noun. Meaning: Traitor 

Uitdr.  Betekenis: In 
alleen-aanhouding  

In die berge Express. Meaning: In 
solitary confinement 

S.Nw. Ander naam 
vir Probation 

Indonaiza 
   /indɔnaiza/ 

Noun. Synonym for 
Probation 

S.Nw. Betekenis: ‘n 
Bendelid wat homself 
bewys het 

Indotta   
    /indɔta/ 

Noun. Meaning: A gang 
member who has already 
proved himself. 

S.Nw. Betekenis: 
Dieselfde as indotta. 

Insizwe 
   /insiswε /

Noun. Meaning: Same as 
indotta.

S.Nw. Betekenis: 
10de rang in  Witlyn 
van 28. 

Inspekteur Noun. Meaning: 10th rank in 
the White line of 28. 

S.Nw. Verwys na 
“Dag”. ‘Hierdie 
jaar’ beteken dus 
‘Vandag’. 

Jaar Noun. Refers to DAY. 
‘Hierdie jaar” means  
“Today”. 

Ww. Betekenis: 
Ondersoek, deurkyk. 

Jigelella  
    / dʒigəlεla/ 

Vb. Meaning: To inspect. 

S.Nw. Betekenis: 
Tabak. Jindo’s 

    / dʒ indou’s/ 

Noun. Meaning: Tobacco 

S.Nw. Betekenis: 
Hoer 
(Kaapse taal) 

Jintoe 
   / dʒintu/ 

Noun. Meaning: Slut 
(Cape slang) 

S.Nw. Betekenis: 
Nuwe lid van 26 wat 
nie by bloed betrokke 
was nie. 

Johnny Noun. Meaning: New 
member of 26 who was not 
involved in bloodshed. 

S.Nw. Betekenis: 
10de soldaterang 
van 28. 

Judge Noun. Meaning: 10th rank in 
the Redline of 28. 
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S,Nw. Betekenis: 
5de rang in Springs 
by 26 

Judge Een 
Noun. Meaning: 5th rank in 
Springs (26) 

S.Nw. Sinoniem vir 
Judge (28) Judgelentamba 

   / udʒlεntεmba/

Noun. Synonym for Judge 
(28) 

S.Nw. Betekenis: 
5de rang in “Kamp” 
by 26 

Judge Twee 
Noun. Meaning: 5th rank in 
”Camp” (26) 

S.Nw. Betekenis: 
“Helikopter”. Swaar 
voorwerp in kous om 
mee te slaan 

Jumbani / 
Joembaan 

 
   / dʒumba:ni/ 

Noun.Meaning: Heavy object 
placed in sock and used to 
hit with. (Helicopter) 

Ww. Betekenis: Om 
te kla Kala 

    /ka:la/ 

Vb. Meaning: To complain 

Byw. Betekenis: om 
gelyk met iemand te 
wees 

Kallas 
      /ka:las/ 
 

Adv. Meaning: to be even 
with someone 

Ww. Betekenis: 
Iemand vasmaak in 
die nommer 

Kamandela / 
Kwamandela 

 /kwamandεla/

Vb. Meaning: To tie 
someone to the gang. 

Ww. Betekenis:  
“Kom hier!” 

Kamka 
 /kamka/

Vb. Meaning: “Come here!” 

S.Nw. Betekenis: 
Mes  Kanakana 

  /kana-kana/

Noun. Meaning: Knife 

S.Nw. Betekenis: 
Verskoning Kanalla 

   /kanala/ 

Noun. Meaning: Pardon / 
excuse 

Uitdr. Betekenis:Om 
koppe bymekaar te 
sit. 

Kanda-kanda Expr. Meaning: To confer 
together 

Byw. Betekenis: Om 
te hê. “Ek is 
kangagga.” 

Kangagga 
 /kaŋ-gaga/ 

Adv. Meaning: In possession 
of...  “I am kangagga.” 

S.Nw. Betekenis: 
Dagga 

Kantien Noun. Meaning: Marihuana 
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S.Nw. Betekenis:  
Mes, skerp voorwerp 
(26) 

Kapsabel Noun. Meaning: Knife, sharp 
object 

S.Nw. Betekenis:  
4de en 5de 
soldaterange van 28 

Kaptein 2 en 1 Noun. Meaning: 4th and 5th 
rank under the soldiers of 
28.

S.Nw. Betekenis: 
Bloed  (Sien Gazi) Kassie 

Noun. Meaning: Blood. (See 
Gazi)

S.Nw. Betekenis: 
Broer (Sien 
Gazilam) 

Kassilam 
    /kasilam/ 

Noun. Meaning: Brother. 
(See Gazilam ) 

S.Nw. Betekenis: 
Tronkkombuis 

Kelton 
/kεltən/ 

Noun. Meaning:  

Prison kitchen 
S.Nw. Sinoniem: 
Maghoenja 

Kesla   /kεsla/ Noun. Synonym for 
Maghoenja 

S.Nw. Betekenis: 
hoed soos Moslems 
dra. 

Kiehanie  
/kiha:ni/ 

Noun. Meaning: Muslim 
type of hat. 

 Klak (Sien: 
“Cluck”) 

 

S.Nw. Sinoniem vir 
Sargeant 1 (28)

Kleindraad Noun. Synonym for Sargeant 
1 (28)

S.Nw. Sinoniem vir 
Kaptein 1 (28)

Klein Msasa 
   /msa:sa/ 

Noun. Synonym for Kaptein 
1 (28)

S.Nw. Betekenis: 
Tronkwyfies  

Kleintjies Noun. Meaning: Male 
prisoners used for  sodomy. 

S.Nw. Sinoniem vir 
Kaptein 2 (28)

Kleinvel Noun. Synonym for Kaptein 
2 (28)

S.Nw. Betekenis: 
Kenteken 

Koezoe 
  /kuzu/

Noun. Meaning: 
Token/Badge 

S.Nw. Betekenis: 
Agtste soldaterang 
van 28. 

Kolonel Noun. Meaning: 8th rank 
under the soldiers of 28. 

S.Nw. Betekenis: 
Woonplek van 
myners 

Kompoun 
(Compound) 

Noun. Meaning: Miner’s 
quarters 

S.Nw. Betekenis: 
Verkorte weergawe 
van bv. ‘n ritueel 

Kotana 
/kɔta:na/ 

Noun. Meaning: Shortened  
form of a ritual 
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Byw. Betekenis: 
Lede wat in ‘n 
groepie sit om sake 
te bespreek. 

Kringsit 
 
/krəŋsət/ 

Adv. Meaning: Members 
sitting in a circle to discuss 
something. 

S.Nw. Betekenis: 
Geld. 

Kroon. Noun. Meaning: Money 

S.Nw. Betekenis: 
Tabak 

Kruispad Noun. Meaning: Tobacco 

S.Nw. Betekenis: 
Die skotskar van 
Generaal 

Kulukutaan 
/kulukuta:n/ 

Noun. Meaning: The 
General’s scotch cart 

Ww. Betekenis: Om 
ooreen te kom.

Kurga 
    /kurga/ 

Vb. Meaning: To agree 

S.Nw. Betekenis: 
Geld L6    (24)  ( 

Uitspraak in Engels) 

Noun. Meaning: Money 

S.Nw. Betekenis:  
Aand. Laastes 

Noun. Meaning: Evening. 

Uitdr. Betekenis: Ek 
het niks (bv. geld) 

Laganie 
     /laga:ni/ 

Expr. Meaning: I have none 
(eg. Money) 

S.Nw. Betekenis:  
Die bewoner van  
Room 16 by BIG 
FIVE. 

Langhart 

Langmoed 

Noun. Meaning: The member 
of BIG FIVE known as Room 
16  

S.Nw. Betekenis: 
Geskiedenis Langpad 

 

Noun. Meaning: History 

S,Nw. Betekenis: 
Die 6de rangin 
Witlyn  by 28 

Landdros Noun. Meaning:  6th rank in 
the White line of 28. 

S.Nw. Betekenis: 
Lyfstraf (Klap deur 
gesig) 

Latjies Noun. Meaning: Punishment 
by slapping 

S.Nw.  Vyfde rang in 
Witlyn (28) Lig 1 

Noun. Rank 5 in White line 
(28)

S.Nw. Vierde rang in 
Witlyn (28) 

Lig 2 Noun. Fourth rank in White 
line (28)

S.Nw. Betekenis:  
Die ‘bewoner’ van  
Room 11 by BIG 
FIVE. 

Ligskyn  (of ook: 
Spieël ) 

Noun. Meaning: The 
member of BIG FIVE known 
as Room 11. 
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S.Nw. Betekenis: 
Gevangenis. Liswe 

   /liswε/

Noun. Meaning: Prison. 

S.Nw. Betekenis: 
Die 11de 
soldaterang van 28. 

Loyd /Lord 
Noun. Meaning: 11th rank 
under the soldiers of  28. 

Sien: Nozala Lonzala 
   /lɔnza:la/

Refer to: Nozala 

S.Nw. Betekenis: 
Verwysing na 28 
bende 

Ma India Noun. Meaning: Reference 
to the 28 gang. 

S.Nw. Betekenis: 
Sinoniem vir Skrywer 

Mabalan 
  /mabala:n/ 

Noun. Meaning: Synonym 
for Skrywer (28) 

S.Nw. Sinoniem vir 
Germiston (28) 

Mabagashbanda 
  

/mabagaʃbanda/

Noun. Synonym for 
Germiston (28) 

Sien Medagan Madagheni See Medagan 
S.Nw. Sinoniem vir 
Kolonel (28) 

Mafailand Noun. Synonym for Kolonel 
(28) 

S.Nw. Betekenis: 
Rangteken(s) 

Maghoenja 
   /magunja/ 

Noun. Meaning: 
Rank.(medals) 

S.Nw. Betekenis: 
Lyfstraf met helikopters. 

Major straf 
    /meidʒər  straf/ 

Noun. Meaning: Punishment 
by helicopters. 

S.Nw. Betekenis:  
13de en 14de range 
in die Witlyn van 28 

Majuries 
   /madʒuris/ 

Noun. Meaning: 13th and 
14th rank in the White line of 
28

S.Nw. Betekenis: 
Lederegister van 26. 

Makulu boek 
van Maruban. 
/makulu  buk fan 
maruban/ 

Noun. Meaning: Membership 
register of 26. 

S.Nw. Sinoniem vir 
Skrywer (28) 

Malieswe 
   /maliswε/ 

Noun. Synonym for Skrywer 
(28) 

Ww. Betekenis: 
Roep 

Mameza 
  /mamεza/ 

Vb. Meaning: To call 

Afgekorte vorm vir 
Ma India 

Mandia 
  /mandia/ 

Abbreviation for Ma India  

S.Nw. Betekenis: ‘n 
Lid wat homself nog 
nie bewys het nie. 

Manskap Noun. Meaning: A new 
member who must still prove 
himself
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S.Nw. Betekenis: 
Bewaarder Mapoesa 

  / mapu:za/

Noun. Meaning:  Prison 
warder 

S.Nw. Betekenis: 
Sinoniem vir Stamp 
(28) 

Maqwensi 
  /makwεnzi/ 

Noun. Meaning: Synonym 
for Stamp (28) 

 
S.Nw. Betekenis: 
Die ‘bewoner’ van 
Room 20 by BIG 
FIVE.  

 
Marshall 
   /ma:ʃəl/ 

 
Noun. Meaning:  The 
member of BIG FIVE known 
as Room 20. 

S.Nw. betekenis: Tee Mashantia 
/maʃantia/

Noun. Meaning: Tea 

Ww. Betekenis: Om 
‘n lid te berispe oor 
oortreding 

Mashelo  
   /maʃεlɔ/ 

Vb. Meaning: To reprimand 
a member for misbehaviour 

S.Nw. Betekenis: 
Mag of Gesag 

Mashelo  
   /maʃεlɔ/ 

Noun. Meaning: Power, 
Authority 

S.Nw. Betekenis: 
Sinoniem vir 
“Landdros” 

Ntsutsis 
/ntsutsis/ 

Noun. Meaning: Synonym 
for “Landdros” 

S.Nw. Ander naam 
vir Silwers 1 

Maslè 
   /maslε/ 

Noun. Synonym for Silwers 1 

S.Nw. Betekenis: 
7de rang in ‘Kamp 
(26) 

Maspaal     
(Sien: Megadan) 

Noun. Meaning: 7th rank in 
‘Camp” (26) 

S.Nw. Betekenis: 
Wyse  van 
sodomisering 

Matanjola   
    /matanjɔla/ 

Noun. Meaning:  Method of 
sodomy.       

S.Nw. Betekenis: 
7de rang in ‘Kamp’ 
(26) 

Megadan/ 
Madagheni 

 
/mεgadan/madagεni
/ 

Noun. Meaning: 7th rank in 
‘Camp’ (26) 

S.Nw. Betekenis: 
4de rang in Springs 
by 26 

Melie Een 
   /mεli   e:n/ 

Noun. Meaning: 4th rank in 
Springs (26) 

S.Nw. Betekenis: 
4de rang in Kamp by 26 

Melie Twee 
   /mεli    twe:/   

Noun. Meaning: 4th rank in 
‘Camp’  (26) 



 442

S.Nw. Betekenis: 
Die hoogste drie 
soldaterange by 28. 
(Op pensioen) 

Mboza 
 
  /mbɔza/ 

Noun. Meaning: The three 
top ranks under the soldiers 
of 28.  (On pension) 

S.Nw. Betekenis: 
6de rang in Springs 
(26). Selfde as  
SKRYWER. 

Mkaposi Een 
    / mkapɔzi    

e:n/ 

Noun. Meaning: Rank 6 in 
Springs (26). Known as the 
WRITER. 

S.Nw. Betekenis: 
6de rang in Kamp 
(26) Ook bekend as 
SKRYWER. 

Mkaposi Twee 

    / mkapɔzi    
twe:/ 

Noun. Meaning: Rank 6 in 
‘Camp” (26). Also known as 
the WRITER 

S.Nw. Betekenis:  
Water  (manne) 

Moliva  (Boys) 
  /mɔliva  bois/ 

Noun. Meaning: Water   
(boys). 

S.Nw. Betekenis: 
Laagste rang in 
Deep Level (26). 
Sien: Nongidella , 
Eenstreep.  

Mountain 
 
 

Noun. Meaning: Bottom rank 
in Deep Level (26). See: 
Nongidella , Eenstreep. 

S.Nw. Sinoniem vir 
Generaal (28) 

Msasa 
   /msa:sa/ 

Noun. Synonym for Generaal 
(28)

S.Nw. Betekenis: 
Mes/ wapen 

Msunaghanjog’ 
/msunaganjɔg/ 

Noun. Meaning: Knife/ 
weapon 

Byw. Betekenis: 
Onderrig. 

Mtjello   
(mtjello)  (Nchaillo) 
/ntʃailɔ/ 

Adv, Meaning:  Instruction/ 
tuition 

Uitdr. Betekenis: 
Bokant die skrif/ wet. 

Mutambos 
 / mutambɔs/ 

Express. Meaning: Above the 
law 

S.Nw. Betekenis: 
Gedragsvoorskrifte 
vir lede. 

Mvugo 
      /mvugɔ/ 

Noun. Meaning: Code of 
behaviour of members. 

S.Nw. Betekenis: 
Afrika 

Mzikwana 
   /mzikwa:na/ 

Noun. Meaning: Africa 

S.Nw. Betekenis: 
3de rang in Deep 
Level (26)  Sien: 
Driestreep , 
Sergeant Een 

Naald Noun. Meaning: 3rd rank in 
Deep Level (26). 
See: Driestreep , Sergeant 
Een.      
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S.Nw. Sinoniem vir 
Kolonel (28) 

Naibie  
 /ngca:ibi/      

Noun. Synonym for Kolonel 
(28)

S,Nw. Beteknis:  
Waarheid 

Nangampela 
   /naŋgampεla/ 

Noun. Meaning:  Truth 

Sien: Nangampela Nangopela 
    /naŋgɔpεla/ 

See: Nangampela 

Uitdrukking: 
Betekenis:   
Ontkenning. 

Nankhanje 
   /naŋkanjε/ 

Expression. Meaning:  
Denial. 

S.Nw. Betekenis: 
Beurs , buidel. 

Nchoncho    
/ntʃɔ ntʃɔ/ 

Noun. Meaning: Purse, 
pouch.                    

s.Nw. Betekenis: 
Bendelede.Sien 
Undodda 

Ndoda’s 
    /ndɔda’s/ 

Noun. Meaning: Gang 
members. See Undodda 

Ww. betekenis: Huil, 
vgl Kala 
 

Nembes   
/′nεmbεs/ 

Vb. Meaning: To cry – see 
Kala 

S.Nw. Betekenis: 
Geheime van die 
bendes 

Nikiret 
    / nikirεt/ 

Noun. Meaning: Secrets of 
the gangs 

S.Nw. Betekenis: 
Dokter Njangie/ 

Nyanghi 
/njaŋgi/    

Noun. Meaning: Doctor 

S.Nw. Betekenis:  
3de rang in Springs 
(26) 

Njangie Een 
  /njaŋgi   e:n/    

Noun. Meaning: 3rd rank in 
Springs (26) 

S.Nw. Betekenis:  
3de rang in “Kamp”  
(26) 

Njangie Twee 
    /njaŋgi   twe:/   

Noun. Meaning: 3rd rank in 
“Camp”  (26)  

S.Nw. Betekenis: 
Afk. vir Condensiele 

Nkanji’s  
        /ŋkandʒis/

Noun. Meaning: Abbrev. for 
Condensiele 

S.Nw. Betekenis:  
Dagga 

Nommer Een Noun. Meaning: Marihuana 

S.Nw. betekenis: 
Tabak/ Sigarette 

Nommer Twee Noun. Meaning:  Tobacco/ 
Cigarettes 

S.Nw. Betekenis: 
Iets eetbaars. 

Nommer Drie Noun. Meaning: Anything 
edible.
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Uitdr. Betekenis: ‘n 
Onreg teenoor ‘n lid 
wreek.  Sien : Stitch 

Nommer 
regmaak. 

Expr. Meaning: To set right 
a wrong done to a member.  
See: Stitch 

Ww. Betekenis: 
Iemand om die lewe 
bring. 

Nommer uithaal Vb. Meaning: To kill 
someone. 

S.Nw. Betekenis: ‘n 
Lid van 28 

Nongolo 
  /nɔŋgɔlɔ/ 

Noun. Meaning: A member 
of 28. 

S.Nw. Betekenis: 
Die laagste rang in 
Deep Level (26). 
Sien  Mountain 

Nongidella 
 
     /nɔŋgidεla/

Noun. Meaning: The lowest 
rank in Deep Level (26). See 
:  Mountain 

S.Nw. Betekenis:  
Rede. 

Nopangela 
  /nɔpaŋgεla/ 

Noun. Meaning: Reason. 

S.Nw. Betekenis: 
Die ‘Wet’ van BIG 
FIVE  

Novels Noun. Meaning: The ‘laws’ 
of BIG FIVE. 

S.Nw. Betekenis: 
11de rang in die 
Witlyn van 28.

Nozala 
   / nɔza:la/ 

Noun. Meaning: 11th rank in 
the Whiteline of 28. 

S.Nw. Sinoniem vir 
Tolk. (28) 

Ntsutsi’s 
    /ntsutsi’s/ 

Noun. Synonym for Tolk (28) 

S.Nw. Betekenis: 
Onwaarheid / 
leuen/dom 

Nwata 
   /nwa:ta/ 

Noun. Meaning: Untruth / a 
lie/stupid. 

S.Nw. Betekenis: 
Laagste rang onder 
die soldate van 28. 

Nxai 
   /ntxai/ 

Noun. Meaning: Lowest rank 
under the soldiers of 28. 

Uitdr: Betekenis: 
Onder ‘n grafsteen/ 
dood. 

Onder die klip. Express. Meaning: Under a 
tombstone.  

S.Nw. ‘n Harde 
stamp met die 
retervoet om op 
aandag te kom

One time Noun: One hard thump with 
the right foot. 

Uitdr. Betekenis: 
Openingsritueel van 
26 en 28 by 
byeenkomste. 

One time 
Shotgun 

Express. Meaning: Opening 
ceremony at meetings of 26 
and 28. 



 445

Uitdr. Betekenis: 
Sodomie (Onder die 
kombers) 

Onder die 
swartbord 

Express. Meaning: Sodomy 
(Under the blankets) 

Uitdr. Betekenis: Op 
pensioen/ onaktief in 
die bende. 

Op die plaas. Express. Meaning: On 
pension / inactive in the 
gang.

S.Nw. Betekenis: ‘n 
Manspersoon Outie 

Noun. Meaning: A man/ 
male

S.Nw. Betekenis: 
Bakleiery Pagama 

   /paga:ma/

Noun. Meaning: Fighting 

Ww. Betekenis: Om 
‘n manskap te plaas 
binne die bende 

Paitella/ baitela 
/paitεla/   

/baitεla/    

Vb. Meaning: To assign a 
new member a place. 

Uitdr. Betekenis: 
“soos die lyn is” 

Pakasa 
    /paka:sa/ 

Express. Meaning: 
According to the line 

Ww. Betekenis: om 
op te lig / op te tel 

Pakamisa 
   /pakami:sa/ 

Vb. Meaning: to lift up  

Ww. Betekenis:  
Aanhits/ aanpor 

Pasellie 
   /pasεli/ 

Vb. Meaning: To instigate / 
stir up

 
Uitdr. Betekenis: 
Weet dit vir nou en 
vir  altyd. 

 
Pata en fundella 
/pa:ta/  /fundεla/ 

 
Expr. Meaning: Know this 
now and forever 

Ww. Betekenis: Vat/ 
afneem. 

Pazoela 
    /pazula/

Vb. Meaning: To take away.  

S,Nw. Betekenis: 
“Bewoner” van 
Room 22 by BIG 
FIVE. 

Peacemaker Noun. Meaning: Member of 
BIG FIVE known as Room 
22. 

Ww. Betekenis: Om 
te ontken. 

Pekisa 
   /pεkisa/ 

Vb. Meaning: To deny. 

Ww. Betekenis: 
Visenteer Pekter 

      /pεktər 

Vb. Meaning:  Inspect 

Betekenis: Ja 
Pela 
   /pεla/ 

Meaning: Yes. 

Ww. Betekenis: 
Terugneem 

Penzoela 
   /pεnzula/ 

Vb. Meaning: To take away , 
take back. 
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Sien Pasellie Persellie 
     /pərsεli/ 

See Pasellie 

S.Nw. Betekenis: 
Skrif, m.a.w. 
Boodskap 

Pik Noun. Meaning: Writing , 
Message 

Ww. Betekenis: Om 
te loop. 

Pikelela 
    /pikəlεla/ 

Vb. Meaning: To walk. 

S.Nw. Betekenis: 
 Boek 

Plank Noun. Meaning: Book. 

Ww. Betekenis: 
Wagstaan , waak. Pos vang 

Vb. Meaning: Watch 

Uitdr. Betekenis: 
“Gaan voort.” 

Powa 
      /pɔwa/

Express. Meaning: “Go 
ahead.” 

S.Nw. Betekenis:  
Tronkwyfie 

Private Noun. Meaning: Jail 
prostitute

S.Nw. Betekenis: ‘n 
Nuwe lid van 28. 

Probation. Noun. Meaning: A new 
member of 28. 

S.Nw. Betekenis: ‘n 
Lid van 26 bende 

Pumalanga 
    /pumala:nga/

Noun. Meaning: Member of 
26 gang.

S.Nw. Betekenis: 
Reuk/ geur 

Qan Noun. Meaning: Smell/ 
odour

S.Nw. Betekenis: 
“Bewoner” van 
Room 18 by BIG 
FIVE. 

Radio  
(broadcaster) 

Noun. Meaning: Member of 
BIG FIVE known as Room 
18 

S.Nw. Betekenis: 
Rower (verwysend 
na 26) 

Robana 
    /rɔba:na/ 

Noun. Meaning: Robber 
(referring to 26) 

Ww. Betekenis: 
Praat,  klets. Sabella 

     /sabεla/

Vb. Meaning: Talk, chat. 

Uitdr. Betekenis: Dit 
dra goedkeuring 
weg. 

Sabella: Salute 
     /sabεla  salut/ 

Express. Meaning: It is 
approved 

Ww. Betekenis: 
Bang wees 

Sala 
      /sa:la/ 

Vb. Meaning: To be afraid. 

S.Nw. Betekenis: 
Taal van 26 bende Salazees 

/salazi:s/

Noun. Meaning: Language 
of 26 gang 

   



 447

Uitdr. Betoning van 
onderlinge respek. 
Ook aanduiding dat 
iets ‘veilig’ is 

Salute 
/salut/ 

Express.  Used to show 
mutual respect. 
Also indication of something 
being ‘safe’. 

S.Nw. Betekenis: 
Iemand wat vir kamp 
gevaar inhou 

Same danger 
Noun. Meaning: Someone 
who proves to be dangerous 
for the number. 

Simboliese boom van 
die 28 bende. 

Sammat  (Boom 
van …)    /samat/ 

A symbol of the 28 gang. 

S.Nw. Derde 
soldaterang in 28. 

Sargeant 1 Noun. Third rank under the 
soldiers of 28. 

S.Nw. Tweede 
soldaterang in 28. 

Sargeant 2 Noun. Second rank under the 
soldiers of 28 

S,Nw. Betekenis: ‘n 
Punt in die Boek van 
24 punte, bv. Saslugu 
1 is die eerste punt: 
“Jy sal doodgaan 
waar jou broer 
doodgaan”.  

Saslugu 
 
  /saʃlugu/ 

Noun. Meaning: Refers to 
each point in the Book of 24 
points, eg. Saslugu 1 = Point 
1: “You will die wherever 
your brother dies” 

S.Nw. Betekenis: 
Verraaier  (Uit 
ander bende) 

Scout Noun. Meaning: Traitor 
(from another gang) 

S.Nw. Betekenis: 
2de en 3de range in 
die Witlyn van 28. 

Seleeva  (Eintlik: 
SILWER) 

   /səli:va/ 

Noun. Meaning: 2nd and 3rd 
ranks in the White line of 28. 

 
Seleka  /səlεka/ 

 

S.Nw. Vierde rang in 
Deep Level  (26) Sergeant Major 

/sa:rdʒənt   meidʒər/ 

Noun. 4th rank in Deep Level  
(26). 

S.Nw. Betekenis: 
2de en 3de 
soldaterange van 28 

Sersant/ 
Sargeant 2 en 1 

Noun. Meaning: 2nd and 3rd 
ranks under the soldiers of 
28

S.Nw. 3de rang in 
Deep Level (26)  ( 
Sien:  Driestreep) 

Sersant Een 
Noun. Meaning: 3rd rank in 
Deep Level  (26). See 
Driestreep. 

S.Nw. 2de rang in 
Deep Level  (26). 
Sien: Tweestreep. 

Sersant Twee 
Noun. 2nd rank in Deep Level  
(26).  See: Tweestreep. 
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S.Nw. Betekenis: 
Aktetas Setsel 

/sεtsəl/

Noun. Meaning: Briefcase 

S,Nw. Die naam van 
die moderne 
tronktaal. 

Shalombom 
    /ʃalɔmbɔm/ 

Noun. The name of the 
modern jail slang. 

S.Nw. Sinoniem vir 
Dokter/Nyanghi (28) 

Shashula 
 /ʃaʃula/

Noun. Synonym for Dokter/ 
Nyanghi (28) 

S.Nw. Sinoniem vir 
Silwers 2 

Shikalo 
     /ʃikalɔ/ 

Noun. Synonym for Silwers 2 

S.Nw. Sinoniem vir 
Sargeant 1 (28) 

Shilo 
      /ʃilɔ/ 

Noun. Synonym for Sargeant 
1 (28) 

S.Nw. Betekenis: 
Vuiste  (by Big Five) 

Shotguns 
   /ʃɔtgans/ 

Noun. Meaning: Fists  (used 
by Big Five) 

Ww. Betekenis: Om 
iets mis te kyk 

Shukela 
    /ʃukεla/

Vb. Meaning: To overlook 
something 

Ww. Betekenis: Vat 
(mes) en gaan (slaan 
‘n skoot).Ook: 
weggaan 

Shulega 
   /ʃulεga/ 

Vb. Meaning: Take (the 
knife) and go (and spill 
blood). Also: To leave 

S.Nw. Betekenis: 
Verwysing na 
offisiere in die 
bendes. 

Sibensie 
    /sibεnsi/ 

Noun. Meaning: Refers to 
officers in the gangs. 

Ww. Betekenis: 
Slaap. Sieta    /sita/ 

Vb. Meaning: To sleep 

S.Nw. Betekenis: 
Afrika, dws. Vryheid Siekwana  

/sikwa:na/ 

Sien: Mzikwana 

Noun. Meaning: Africa, i.e. 
freedom 

Ww. Betekenis: Om 
ondersoek in te stel Sif 

Vb. Meaning: To investigate 

S.Nw. Betekenis: 
Opstoker, ook 
gebruik vir 
vuurhoutjies 

Sign 
Noun. Meaning:  Instigator. 
Also used for matches. 

Uitdr. Betekenis: 
Sodomiseer 

Silwer slaan Express. Meaning: To 
sodomise
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S.Nw. Betekenis: 
2de en 3de range by 
witlyn van 28 

Silwer  (Sien: 
Seleeva) 

Noun. Meaning: 2nd and 3rd 
ranks in the white line of 28. 

S.Nw. Sinoniem vir 
Stamp (28) 

Sintope  
     /səntɔpi/

Noun. Synonym for Stamp 
(28) 

Sien: Chaisana Sjazana/Sjasjana 
/ ʃaza:na/   / ʃaʃa:na/ 

See: Chaisana 

S.Nw. Sinoniem vir 
Inspekteur (28)

Skieliekieten 
    /skilikitεn/ 

Noun. Synonym for 
Inspekteur (28) 

Ww. Betekenis: 
Ondersoek 

Sjikezela 
     / ʃikəzεla/ 

Vb. Meaning: To investigate/ 
examine 

Ww. betekenis: Om 
iets te sien 

Skanga 
   /skaŋga/ 

Vb. Meaning. To see 
something 

Voorsets Betekenis: 
Hier.                   

Skangaka 
    /skaŋgaka/ 

Prep. Meaning: Here 

S.Nw. Betekenis: 
Enige skerp 
voorwerp, bv. mes. 

Skiet 
Noun. Meaning: Any sharp 
object, e.g. a knife. 

Uitdr. Iemand wat 
deur sy eie kamp as 
‘n gevaar gesien 
word. Hy word die 
teiken vir ander wat 
as straf moet ‘bloed 
vat’. 

Skietbaan 
 Expr. A member who is seen 
as a threat by his own gang. 
He is used as a target for 
other members who must 
stab someone as punishment. 

S.Nw. Betekenis: 
Dromme ( van 
Drie’s) 28 

Skoeps 
    /skups/ 

Noun. Meaning: Drums (of 
DivisionThree)  28 

S.Nw. Betekenis: ‘n 
Groetteken by 27. 
Slegs die duim en 
voorvinger word 
gestrek. 

Skombizo/Skoe
mbezo 

 
   /skɔmbizɔ, 

skumbεzɔ/

Noun. Meaning: A greeting 
sign of 27. Only the thumb 
and forefinger is stretched. 

Ww. Betekenis: Om 
iemand te steek. Skoot slaan 

Noun. Meaning: To stab 
someone.

S.Nw. betekenis: 
Buit 

Skorwa   
/skɔrwa/

Noun. Meaning: Loot 
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S.Nw. Betekenis:  
Verwysing na 27 
bende 

Skotland.    
(Soms ook : 
Holland) 

Noun. Meaning: Reference 
to 27 gang 

S,Nw. Betekenis: 
Die wette van die 
kamp 

Skrif van die 
nommer. 

Noun. Meaning: The ‘laws’ 
of the gang. 

S.Nw. 8ste witlyn 
rang in 28. 

Skrywer Noun. 8th rank in White line 
(28)

S.Nw./Ww. 
Betekenis: Dieselfde 
as kringsit. 

Skumba/ 
Skoemba 

   /skumba/ 

Noun/Vb. Meaning: Same as 
kringsit. 

Ww. Betekenis:  Om 
     iemand te vloek      

Slamba 
/slamba/ 

Vb. Meaning: To swear at 
someone.

S,Nw. Betekenis: 
Gerolde sigaret, Zoll 

Sloubou 
    /sloubou/ 

Noun. Meaning: Hand-rolled 
cigarette

Ww. Betekenis: Om 
seksueel te verkeer Sny 

Vb. Meaning:  To be 
sexually involved 

S.Nw. Die 
verdediger van die 
kamp in alle bendes. 

Soldaat Noun. Meaning: The 
defender of the camp. 

Dit dui op die tyd 
van die 28 bende (om 
met tronkwyfies te 
verkeer). 

Son af This indicates the time of the 
28 gang (to spend in 
sodomy). 

S.Nw. Verwys na 
dieTYD van die 26 
bende (die tyd 
wanneer hulle roof, 
ens.) 

Son op 
Noun. Denotes the TIME of 
the 26 gang (the time when 
they will plunder. 

S.Nw. Betekenis: 
Seksie, afdeling. 

Spanga 
     /spaŋga/ 

Noun. Meaning: Section, 
Division

S.Nw.Betekenis: 
Gedagte/ kop Special 

Noun. Meaning: Thoughts/ 
head

S.Nw. Betekenis: 
Pligstaat van 
soldaat. (26) 

Special boek 
Noun. Meaning: Duties of 
the soldier (26) 

S.Nw. Betekenis: 
Kombers 

Spegana 
    /spεxa:na/

Noun. Meaning: Blanket 

S.Nw. Verwys na 
LIGSKYN 

Spieël Noun. Refer to LIGSKYN 
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Uitdr. Betekenis: 
Eerlike bedoelings Spierwit 

gedagtes 

Noun. Meaning:  Honest 
intentions 

S.Nw. Betekenis: 
Koerantpapier  ( vir 
rook) 

Spilliwan 
   /spiliwan/ 

Noun. Meaning: Newspaper 
(for smoking) 

Telw. Betekenis: Agt 
dws verwys na 
Bende. Ook naam vir 
die groetteken 

Spozo   
 /spɔzɔ/ 

Numeral. Meaning: Eight. 
Refers to Gang. Also name 
for greeting sign 

S.Nw. Betekenis: 
Geld 

Spyker Noun. Meaning:  Money. 

S.Nw. Betekenis: 
Naam/titel 

Stalaza   /stalaza/ Noun. Meaning: Name/title 

S.Nw. Sewende rang 
in Witlyn by 28

Stamp Noun. Seventh rank in White 
line of 28

S.Nw. Betekenis: 
Pen of Potlood

Steel      ( By 
28’s) 

Noun. Meaning: Pen or 
Pencil  

S.Nw. Betekenis: ‘n 
Groep (gevangenes) 

Stimela 
    /stimεla/ 

Noun. Meaning: A group (of 
inmates). 

Uitdr. Betekenis: Die 
groepe gaan baklei. 

Stimela gaan 
bots. 

Express. Meaning: The 
groups are going to fight.

Uitdr. Betekenis: Om 
‘n (trein)kaartjie te 
koop  

Stingana    
badge 

/stiŋgana    bεdʒ 
/ 

Expr. Meaning: to buy a 
(train)ticket 

Ww. Betekenis:  Om 
‘n lid se eer te 
herstel 

Stitch 
Vb. Meaning: to avenge a 
member’s wounded pride. 

S.Nw. Betekenis:  
Sergeant Major (26) 
se plek van 
aanhouding. 

Stokkies. Noun. Meaning: S.M’s place 
of safekeeping of offenders. 

Uitdr. Betekenis: Iets 
wat seker is/ ‘n feit. Stonga 

/stɔŋga/ 

Express. Meaning: 
Something sure/a fact. 

Ww. Betekenis: Om 
pyp te stop Stopa (ge-) 

/stɔpa/ 

Vb. Meaning: To fill your 
pipe 
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S,Nw. Betekenis: ‘n 
Groetteken van 26. 
Net die duim word 
gestrek. 

Stupa 
    /stupa/ 

Noun. Meaning: A greeting 
sign of 26. Only the thumb is 
stretched.  

Ww. Betekenis: 
Terugkom 

Suleka 
/sulεka/ 

Verb. Meaning: To return 

S.Nw. Betekenis: 
Sien Nongola. 

Swart man Noun. Meaning: See 
Nongola.

Ww. Betekenis: Val / 
Drup Tabalaza 

    /tabala:za/

Vb. Meaning: To drip 

S.Nw. Betekenis: 
Geskiedenis Taboeka 

(Tamvugha) 
/tabuka/  

Noun. Meaning: History 

S.Nw. Iemand wat 
ge-‘frame’ is Talbala 

    /talba:la/ 

Noun. Meaning: Someone 
who is framed. 

Ww. Betekenis: (iets 
het) gebeur. 

Taleka (Sien 
Dailegha ) 

/talεka/ 

Vb. Meaning. happened 

Byv.Nw. Betekenis: 
Hoeveelheid 

Tally /Tellie Adj. Meaning: Quantity / 
number

Ww. Betekenis: 
Verkry inligting 

Tamma (Big 5) 
Vb. Meaning: To get 
information 

S.Nw. Betekenis: 
Geboorte van ndoda 

Tamvugha 
/tamvuga/ Noun. Meaning: Ndoda’s 

birth
S.Nw. Betekenis: 
Papier (om mee te 
rook) 

Tjek  (Check) Noun. Meaning: Paper (for 
smoking) 

S.Nw. Betekenis: 
Helikopter. (Sien 
Jumbani) 

Tjombaan 

   / tʃɔmba:n/ 

Noun. Meaning: Helicopter. 
See Jumbani 
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Ww. betekenis: Om 
te hoor. 

Tolla 
 

Vb. Meaning: To hear 

S.Nw. Elfde 
Witlynrang by 28. (‘n 
Leë kantoor!) 

Tolk Noun. Eleventh rank in the 
White line (28) (An empty 
office) 

Uitdr. Betekenis: 
Wag ‘n bietjie./ 
genade (by straf) 

Tokko-tokko / 
Togo-togo   /tɔkɔ- 
tɔkɔ/ 

    /tɔgɔ- tɔgɔ/

Express. Meaning: Wait a 
moment/ Grace (in 
punishment). 

Ww. Betekenis: Om 
te sterf 

Tollomhlope 
/tɔlɔmʃɔpi// 

Vb. Meaning: To die. 

S.Nw. Betekenis:  
Rituele saamkomplek 
van 26 bende 

Twaalf punt(e) Noun. Meaning: Ritual 
meeting place of 26 

S.Nw. Betekenis: 
Tabak 

Twee’s 
 

Noun. Meaning: Tobacco. 

Uitdr. Die 
afsluitingsritueel by 
26 se samekomste 

Two time 
Shotgun 

Express. Closing ceremony 
at meetings of 26 gang. 

S.Nw. Betekenis: 
Gedagtes/ skrif in die 
Boek. 

Umballo 
 
   /umbalɔ/ 

Noun. Meaning: 
Thoughts/Instructions in the 
Book. 

S.Nw. Betekenis: 
Insig in die wette van 
die bende. 

Umshailo 
 
    /umʃailɔ/ 

Noun. Meaning: Knowledge 
of the laws of the gang 

Uitdr. Betekenis: In 
die verlede Umsokwane 

    /umsɔkwani/

Express. Meaning: 
Somewhere in the past. 

S.Nw. Sinoniem vir 
Lord/Loyd (28) 

Umspongo 
    /umspɔŋgɔ/ 

Noun. Synonym for 
Lord/Loyd (28) 

Ww. Betekenis: Om 
vir moeilikheid te 
soek/ om te lieg. 

Umsuzu 
   /umsuzu/ 

Vb. Meaning: Looking for 
trouble/ to tell lies. 

Uitdr. Betekenis: Om 
vleis te kry (sodomie) Umtollonyama 

/umtɔlɔnja:ma?

Express. Meaning: To get 
meat (sodomy) 
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S.Nw. Betekenis: 
Sien Mvugo Umvughu  

   /umvugu/  

Noun. Meaning: See Mvugo 

S.Nw. Betekenis: ‘n 
Lid wat homself 
reeds bewys het. Sien 
Indotta 

Undodda  

   /undɔda 

Noun. Meaning: A member 
who has proved himself . See 
Indotta. 

S.Nw. Sinoniem vir 
Ghaf/ Guv. (28) 

Uwimalouwe 
 
   /uwimaluwi/ 

Noun. Synonym for 
Ghaf/Guv (28) 

S.Nw. Betekenis: 
Sodomie 

V8       (Uitspraak 
: Engels) 

Noun. Meaning: Sodomy 

Ww. Betekenis: 
Oopmaak 

Vula 
        /wula/ 

Vb. Meaning: To open 

S.Nw. Betekenis: 
Skerp voorwerp, bv. 
mes. 

Vel     (Sien: 
Skiet.) 

Noun. Meaning: A knife or 
sharp object. 

S.Nw. Sinoniem vir 
Kolonel (28) 

Vel Noun. Synonym for Kolonel 
(28)

Byw. Betekenis: 
Afgehandel / Voltooi 

Verdala 
   /fərdala/

Adv. Meaning: Completed 

Uitdr. Gebruik om 
nie die 25 in die 
gesig te vat nie.

Vier en Een Express. Used to refer to 25 
gang. 

Uitdr. Verwys na 
lede van 23 en 25. 

Vierde kampe Express. Refers to members 
of 23 and 25 

S.Nw. Betekenis: 
Gevangenis, tronk. Vier hoeke 

Noun. Meaning: Jail. 

Uitdr. Verwys na 
Guv, Glas, Judge en 
Generaal 

Vierpunt ster 
Express. Refers to Guv, Glas, 
Judge and General 

S.Nw. Betekenis: 
Die teken (drie vingers) 
van die nommer 

Vlag 
Noun. Meaning: The 
handsign (three raised 
fingers) of 28. 

S.Nw. Betekenis: 
Franse/ Ongebondenes Voëls 

Noun. Meaning: “Frans”  
(They are unbonded.) 

Uitdr. Betekenis: 
Snuif of rook tabak 

Vollish (follies) 
twee 

/ fɔliʃ twe:/ 

Expr. Meaning: To sniff or 
smoke tobacco 
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Ww. Betekenis: Om 
uit te vind. 

Volmaak Vb. Meaning: to find out. 

S.Nw. Betekenis: 
Besoek (van familie) 

Voorreg Noun. Meaning: Visit (from 
family)

Ww. Betekenis: 
Wakkermaak 

Vugha 
    /vuga/ 

Vb. Meaning: To wake 
someone

S.Nw. Betekenis: 
Pakkie toegemaak in 
die vel vir die 
skoemba 

Vyf-vyf amashoe
  /amaʃu/ 

Noun. Meaning: Parcel 
wrapped for use of skoemba 

S,Nw. Betekenis: 
Vroumens 

Waka poekie 
/waka puki/

Noun. Meaning: Woman 

S.Nw. Betekenis: 
Eksamen 

Wacheesa 
/watʃi:sa/ 

Noun. Meaning: Exams 

S.Nw. Betekenis: 
Eweknie 

Wella 
   /wεla/ 

Noun. Meaning: Equal, 
compeer. 

Ww. Betekenis: Om 
die ‘wet’ toe te pas. 

Wet slaan Vb. Meaning: To enforce the 
‘law’.

Ww. Betekenis: 
Wakker word,  
ontwaak. 

Woega 
    /vuga/ 

Vb. Meaning: To wake up. 

Uitdr. Betekenis: 
Met die eerste lig/ 
nuwe dag 

Woega van die 
hond 

Express. Meaning: At the 
break of day 

Ww. Betekenis: Om 
te sê, vertel. Wys 

Vb. Meaning: To say 

S.Nw. Betekenis: 
Verwys na Paul 
Mabaso 

Wyse man 
Noun. Meaning: Refers to 
Paul Mabaso 

Ww. Betekenis: Om 
te loop Zeba 

    /zεba/ 

Vb. Meaning: To walk/ stroll 

S.Nw. Sinoniem vir 
Generaal (28) 

Zonzethie 
       / dzɔndzεti /

Noun. Synonym for Generaal 
(28) 
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BYLAE DRIE: 

DIE GEBRUIK VAN SHALOMBOM: 

 

Om die gebruik van die gevangenistaal, Shalombom, te illustreer, word die 

volgende bylae ingevoeg. Dit bestaan uit die “Umvughu” van twee range uit 28, 

een uit Afdeling Drie en een uit Afdeling Een, Rooilyn. Behalwe die 

taalgebruik illustreer hierdie aanhalings ook ‘n verdere unieke feit: Die 

manskap uit Afdeling Drie (hier Sersant Een) tree altyd op as ‘n enkeling, 

terwyl die offisier uit Afdeling Een nooit as indiwidu optree nie, maar as deel 

van ‘n groter geheel van offisiere. Let op hoe die soldaat verklaar hoe hy die 

indringer uit die kamp sal verdryf, terwyl die offisier die gevaarsein sal deurgee 

na die hele Afdeling en dan volgens die opdrag van die vergadering sal optree. 

Die hele Afdeling Een tree dus as ‘n eenheid op. 

DIE ‘UMVUGHU’ VAN SERSANT EEN. 

Salute, Sonsak, pakamisa.  

Alles is in orde, Sonsak! (Dan lig hy sy regterhand se drie vingers).                  

Diwansmanga ek chais hom nie.  

Die indringer! Ek kry hom nie hê. 

Gwala as ek hom chais ek pensoela .303.  



 457

Luister, as ek hom kry, sal ek die 303 gryp. 

Ek change magasyn tot bokant die goue draad van Draad.  

Ek haal die 303 oor op die gesag van Draad . (Sersant Een vervul in die 

Vier Punte van Drie’s dieselfde funksie as Draad in die Vier Pumte van 

Een’s. Daarom die naam: Kleindraad)   

Ek sal hom skiet tussen sy oë .  

Ek maak hom geheel-en-al onskadelik. 

Die gazi sal ek skep met my regterhand.  

Ek skep sy bloed met my regterhand 

Ek sal dit gooi in my mond.  

Ek sal dit in my mond gooi (Die simbool van oorwinning) 

Ek sal dit tweekeer rol op my tong.  

Ek sal dit twee keer rol op my tong 

Die derde keer sal ek dit blaas deur my neusgate.  

Ek sal hom met minagting bejeën. 

Diwansmanga ek sal hom pensoela aan sy stert en skiet buite die kamp.  

Ek sal die vyand aan sy stert gryp en hom vernietig buite die kamp. 

Daai nopangela spozo pakamisa. 
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Om daardie rede lig ek die vlag van 28. 

Vergelyk hiermee die  

UMVUGHU VAN DRAAD. 

(Hier word SILWER en GOUD telkens gebruik verwysend na die WITLYN 

en die ROOILYN en hul betrokkenheid by die gebeure. Let ook op die 

uitdrukkings BLOEDROOI en GRASGROEN.)  

  Salute, Son-af.  Pagamisa.  

 ‘Alles is in orde, Shonalanga (d.w.s. 28 bende)! (Dan lig hy sy regterhand se 

drie vingers.).                  

Gwala! Diwansmanga! Ek chais hom nie .  

Luister! Indringer! Ek kry hom nie hê.  

Gwala as ek hom chais die goue draad sal sabela.  

Luister, as ek hom kry, sal  ek dit berig in die Rooilyn. (hy verwys hier na die 

‘drade’ van sy drom wat sal ‘praat’!) 

Gwala ek sal my bloedrooi horing blaas in die Een’s. 

 Ek sal alarm maak in die Afdeling van die Een’s. 

Die dromme sal huil in die Drie’s. 

Die waarskuwings sal gehoor word in Afdeling 3.               

Gwala die vlerke sal opstaan in die Veertigs. 

Luister, die vier lede van Veertigs sal gewaarsku wees.  
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Daais die minute die Njanghi sal sy goue en silwer pyp gooi op 

Op daardie tydstip sal die Dokter die terrein ondersoek waarop  

die as op die gesnyde grond waarop die skoemba sal sak. 

die groot Vergadering gehou sal word. 

Gwala die Glas sal sy glase gooi bloedrooi grasgroen op die as  

Luister, die Glas sal eers die terrein waarop die groot vergadering  

op die gesnyde grond waarop die skoemba sal sjikiezela of die 

gehou sal word, deeglik ondersoek om te verseker dat dit  

grond salute het. 

heeltemal veilig is.   

Gwala die Draad sal die gesnyde grond skoffel met die silwer  

     Luister, die Draad sal die terrein eers heeltemal beveilig deur dit 

en die goue draad van hom. 

noukeurig te ondersoek.  

Dis daai nchailo wat die Generaal die krag gee om te trap ‘n 

Daardie kennis gee die Generaal die mag om die openingsritueel  

One-time Shotgun om die Vier punte van die Een’s te kan 

te begin om die vergadering in die Afdeling van die EEN’s te  
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vaspen.  

open.  

Gwala hy sal die vel ooprol en die msunaghanjog’ plant onder die vel. 

 Luister, hy sal die (simboliese) beesvel ooprol en die  (seremoniële) dolk 

daaronder versteek.  

Gwala Mafailand sal ‘n wet aflees. 

Die Kolonel sal ‘n opdrag gee.  

Gwala die Gwenza sal gwenza met ‘n bloedrooi pen op ‘n  

Die Skrywer sal met ‘n bloedrooi pen  

grasgroen docket vir die werke waarvoor ek gepagamisa het  

aanteken watter werke ek aanvaar het,                                          

en met ‘n grasgroen pen op ‘n bloedrooi docket vir die werke 

en met ‘n grasgroen pen aanteken watter werke deur die   

die skoemba gedala het wat sabela: salute. 

vergadering aan my opgedra is volgens die wette.  

Gwala die Gorba sal stamp bloedrooi grasgroen. 

Die Stamp sal dit bekragtig.         

Gwala die Draad sal die nommer vang en speel op die silwer 

Luister, die Draad sal die boodskap deurgee na beide die Silwer 
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en goue  drade van hom. 

en die Goue lyne.        

Gwala ek sal pensoela onder die vel en die msunaganjog’ plant 

Luister, ek sal (die dolk) neem onder die vel en dit versteek 

in my linkersy.  

in my linkersy.    

Gwala die Generaal sal koeza: 

Dan sal die Generaal uitroep: 

        Stand-up!   STAAN OP!  

        Attention!   AANDAG!           

Flag up!      HYS DIE VLAG! (Die drie gestrekte vingers)         

Onetime Shotgun! EEN STAMP MET DIE REGTERVOET! 

 Die Draad sal my afspeel bokant die Germiston. Hy sal my  

Die Draad sal my oorhandig aan Germiston.  Hy sal my plaas  

punch met ‘n bloedrooi glove in die spanga tussen die Glas 

(NB die rooi handskoen ) in die vergadering tussen Glas  

glove in die spanga tussen die Glas en die Draad.  

en Draad.   

Gwala die Glas sal sjiekelela die skoeps.  

Glas sal die dromme (boodskap?) ondersoek.  

Ek sal koeza  : Up! Diwansmanga! 
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Ek sal uitroep: Op! Vyand!  

Ek sal hom skiet tussen sy oë buite die kamp van Shonalanga.  

Ek sal hom uitwis buite die kamp van die 28 bende.   

 Daai nopangela spozo pagamisa. 

Om daardie rede lig ek die vlag (drie vingers van 28) in erkenning vir iets wat 

volgens die wette gedoen is.  

 

*     *     *     * 
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BYLAE VIER: 

SINOPSIS VAN RANGSTRUKTURE: 

 
Onderstaande tabelle gee die verskillende bendes se range vergelykend weer: 

 

MEXICAN 
MAFIA 

LA NUESTRA 
FAMILIA 

BLACK 
GORILLA

ARYAN 
BROTHER-

HOOD 

TEXAS 
SYNDICATE 

NETA 

Para-militêr Kapitalistiese 
onderneming. 

Para-
militêr 

Para-militêr  

OFFISIERE: 
1. President 
2. Vise-

President 
3.  Generaals 
• Beheer 

Federale 
tronke 
• Beheer 
Staatstronke 

4.Kapteins 
5. Luitenante 
6. Sersante 
 

ONDER-
OFFISIERE: 
1. Carnales    

(soldate) 
2. Suppliers 
3. Associates 

(lede) 

 
1. Minister van     

Finansies 
2. Besigheids-

bestuurder 
3. Vyf Raadslede 

waaronder 
• Sekuriteitshoof 
• Kommunikasie-

hoof 
• Direkteur 

 
VLAK TWEE: 

 
Onderhandelaars 
 

VLAK DRIE: 
 

Hustlers 
 

VLAK VIER: 
 

Soldate 

 
Supreme 
Leader 

 
Militêre 
Range 

 
Vyf 

bestuurslede 

 
President 

 
Vise President 

 
 

Elke tronk het: 
 

Voorsitter 
Vise-voorsitter 

Kaptein 
Luitenant 

Stafdraer (Sgt-
at-arms) 
Soldate. 

 
Lid = Carnal 

Rekruut= 
Cardinal 

 
Geen 

gesags-
hiërargie 
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Suid-Amerikaans: 
P.C.C. Mara Salva. 
 Para-militêr 
 
1. Hoof. 
(Oor alle gevangenisse 
 
2. Torings. 
(Leiers in spesifieke 

gevangenis) 
 
3. Loodse. 
(Reël kommunikasie) 
 
4. Soldate. 
(Die breë basis van die 
hiërargie) 

 
Georganiseer in 

territoriaal-

afgebakende groepe. 

 

Het een leier per 

groep – 

 

Weeklikse 

vergaderings 
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STATEBONDSLANDE 
KANADA NIEU ZEELAND BRITTANJE

Manitoba 
Warriors 

Indian 
Posse 

Native 
Syndicate 

Redd 
Alert 

Mongrel mob Black Power Muslim 
Boys 

       
 
 
President 
 
Vise-
president 
 
Stafdraer 
 
Volle Lede 

 
Geen 

inligting 
beskikbaar 

 
 
Boots die 
Godfather-
styl van die 
Mafia na: 
 
Hoof (Boss) 
 
Onderhoof 
(Underboss) 
 
Consigliere 
(Crime-
boss) 

 
Geen 

inligting 
beskikbaar 

1. Bestuur: 
President 
Vise-President 
Stafdraer 
Sekretaris 
Tesourier 
Inligtings-

beampte 
 

2. Volle Lede 
(sg. Patched 
Members) 

3. Voornemende 
lede  

  (Prospects) 
4. Medepligtiges 
   (Associates) 
5. Ondersteuners 
  (Supporters) 

1. Offisiere: 
President 
Vise-President 
Stafdraer 
Tesourier 
Sekretaris 
 
2.Volle Lede 
 
3.Voornemende 

lede 
 
4.Medepligtiges 

Min is 
bekend 

maar die 
volgende 
maak die 

topbestuur 
uit: 

Gangmaster 
1 

Gangmaster 
2 
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SUID-AFRIKAANSE NOMMERBENDES: 
28 27 26 25 24 23 

WITLYN:             
ROOILYN: 
 
VEERTIGS: 
Majuries (skoon)      Mboza 1 
Majuries (vuil)         Mboza 2 
 
AFD.EEN: (in die wolke) 
Nozala                      Lord 
Guv                           …….. 
Ntsutsis                     Leë 
kantoor 
 
AFD. EEN: (Stairs) 
Inspekteur                Judge 
Nyanghi                    Generaal 
 
AFD. EEN: 
Mabalan                   Mafailand 
Stamp                        Draad 
Landdros                  Germiston 
 
AFD. TWEE: 
Lig 1 
Lig 2 
Silwers 1 
Silwers 2 
Probation. 
 
AFD. DRIE: 
                                  Kaptein 1 
                                  Kaptein 2 
                                  Sersant 1 
                                  Sersant 2 
                                  Soldaat   
   

 
 

STAIRS: 
Lord 
Guv  

Generaal 
Judge 1 
Meli 1 

Nyanghi 1 
Glas 1 

Draad 1 
 

PRIVATE NUMBER 
TWO’S: 

Madagheni 
Boek 2 
Judge 2 
Meli 2 

Nyanghi 2 
Glas 2 

Draad 2 
 

DEEP LEVELS        
van Twee 

Sargeant Major 
Sargeant 1 
Sargeant 2 
Nongidella 

Soldaat 

 
 

SPRINGS: 
(Een’s) 

Makwesi-kwesi 
Generaal 

Inspekteur 1 
Nyanghi 1 

Meli 1 
Judge 1 

Qaposi (Boek) 1 
Kaptein 1 

 
KAMP (Twee’s) 

Madagheni 
Inspekteur 2 

Nyanghi 2 
Meli 2 

Judge 2 
Qaposi (Boek) 2 

Kaptein 2 
 

DEEP LEVELS: 
Sargeant Major 

Sargeant 1 
Sargeant 2 
Nongidella 

Soldaat 

KABINET: 
Room 25 
Room 24 
Room 23 
Room 22 
Room 21 
Room 20 

OFFISIERE: 
Room 19 
Room 18 
Room 17 
Room 16 
Room 15 
Room 14 
Room 13 
Room 12 
Room 11 

SOLDATE: 
Kard 10 (leë 

kantoor) 
Kard 9 
Kard 8 
Kard 7 
Kard 6 
Kard 5 
Kard 4 
Kard 3 
Kard 2 
Kard 1 
FREE 

MOSCOWS: 
Diamond 10 
Diamond 9 
Diamond 8 
Diamond 7 
Diamond 6 
Diamond 5 
Diamond 4 
Diamond 3 
Diamond 2 
Diamond 1 
CABINET 

MOSCOWS: 
Star 

Crown 
Sun  

Moon 
Laaste Ou 

 
 
 
 

RANGE: 
M6 

(Majoor) 
I4 

(Inspekteur
) 

G3 
(Generaal) 

K2 
(Kaptein) 

 
 
 
 
 

AFDELIN
GS: 
L5 

(Luitenant) 
Of: MEDIC 

 
S1 (Sersant)

 
GT1 

(General 
Tasks) 

 
ID4 

(Insecure 
Depots) 

 
 

 

 
 
 
 
 

Kaptein 
 

Luitenant
 

Chief 
 

Soldaat 
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BYLAE VYF: 

 

WAPENS EN GEBRUIKSVOORWERPE. 

 

      Hieronder verskyn  ‘n bylaag met  foto’s van verskillende wapens en 

ander gebruiksvoorwerpe wat deur gevangenes vervaardig word. In die 

meegaande teks word gepoog om ‘n beskrywing van die aanwending daarvan 

weer te gee.  

      Wanneer die artikels noukeurig bestudeer word, sal die leser verstaan 

waarom dit ‘n algemene houding onder gevangenes is dat jy “gedurig agter jou 

rug moet kyk”. Of soos dit meermale gestel word: “In die tronk leer jy gou om 

snags met een òòp oog te slaap”, veral in die gemeenskaplike selle van 

Korrektiewe Dienste. 

      Die gebruiksvoorwerpe spreek van vindingrykheid in die ontwerp en veral 

in die wyse waarop skynbaar nuttelose materiaal aangewend kan word.  
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DIE “SKIET”. 

 

“Skiet” is die gevangenis-uitdrukking vir ‘n tuisvervaardigde mes. Hierdie 

messe word uit haas enige materiaal vervaardig. Dit word uitsluitlik gemaak om 

mee te steek, nie om te sny nie. Soms word dit ook ‘n “lap” genoem, omrede 

die handvatsel met lap toegedraai word. Die foto hierbo toon drie verskillende 

“skiete”:  

   A is gemaak uit die glystaaf van ‘n vensterraam. Let op dat  slegs die punt 

geslyp is om mee te steek. 

   B is gemaak uit gewone rondestaal. Die toegedraaide handvatsel dien ‘n 

dubbele doel:  

• Om die hand te beskerm 
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• Om die mes te ‘stel’ vir die doel waarvoor dit gebruik moet word. 

Indien slegs ‘n wond toegedien moet word, (die lid moet gaan ‘bloed vat’) word 

die mes sò toe-gedraai dat slegs ‘n kort puntjie uitsteek. Dan kan dit nie tè diep 

penetreer nie. 

 

C is gemaak uit sweisdraad. Dit kan ook uit ander draad soos bloudraad 

gemaak word. Die agterste gedeelte is gebuig om die hand te beskerm. Die 

grootte van die buig kan ook die diepte van die beoogde wond bepaal. 

In die volgende foto word ‘n besondere aanwending van die geslypte draad 

geïllustreer. Soos blyk uit Voorbeeld B is die skerp gedeelte van die draad 

omgebuig om te verhoed dat die draer daarvan homself beseer. Hierdie 

toegebuigde ‘mes’ word sorgvuldig in plastiek toegedraai. Dan sal die draer die 

margarien van sy brood afskraap en die plastiese omhulsel goed daarmee smeer. 

Nou word die ‘mes’ in sy anus opgedruk om dit te versteek. Tydens 

deursoeking kan dit nie opgespoor word nie, selfs al moet die gevangene gaan 

hurk. Wanneer hy snags gaan slaap, word die ‘mes’ uitgehaal en binne sy bereik 

geplaas. 

Indien hy in die nag wakker word as gevolg van enige suspisieuse geluide, 

soos seldeure wat oopgaan tydens verrassings-deursoekings, word dit weer 

dadelik in sy anus teruggeplaas.  
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Die mees gevreesde vorm van ‘n ‘mes’ is ‘n toiletskerf.  

 

 

Die binneste ring van ‘n porselein toiletpot word blitsvinnig met die hak van 

die skoen of stewel gekap. Dit breek altyd met skerp punte. Hiermee word die 
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verskriklikste wonde toegedien. Vanselfsprekend is so ‘n skerf ook besmet, wat, 

indien die slagoffer die aanval oorleef, altyd tot infeksies lei. Die wond is ook 

van sò ‘n aard dat plastiese chirurgie die enigste antwoord is.  

 

Die Swaard. 

 Die swaard  word gemaak  van ‘n potlood en ‘n lemmetjie van ‘n moderne 

wegdoenbare skeermes. Die lemmetjie word aan die kant van die potlood 

ingelaat sodat die snykant na buite wys. Dit is maklik om die swaard te 

versteek, omdat die grootte van die lemmetjie dit nie opvallend maak nie. 

Hierdie wapen word gebruik om ernstige snywonde toe te dien. Dit kan selfs 

slagare kloof.  

Nog voorbeelde van steek-wapens is die ‘skiet’ gemaak uit ‘n tandeborsel, 

soos op die foto hieronder. Die handvatsel van die tandeborsel is stewig genoeg 

vir die doel, en die agterkant word geslyp om mee te steek. 
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 Sò word ook die agterkant van ‘n lepel se steel geslyp om as wapen te dien. 

Nie alleen dien die kop van die lepel as stewige handvatsel nie, maar die 

geslypte punt is redelik onopsigtelik, veral as jy jou lepel in jou sak dra. 

 

 

 

Hiermee is die moordtuie egter nie voltallig nie. Volgens informant India is 

dit die verantwoordelikheid van die Nyanghi om kennis te dra van die 

verskillende middels wat vir hierdie doel bekom kan word. So is een van die 

doeltreffendste middels te vinde in die vorm van die “sakwurm”. Dit is die 

bekende bruin wurm wat sy kokonnetjie van stokkies en gras spin en dit met 

hom saamsleep. Een so ‘n wurm kan glo opgedeel word om tot ses mense mee 

te vergiftig. Kenmerkend van hierdie vergiftiging is ernstige maagkrampe 
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waarvoor geen medikasie help nie. Om die bron van vergiftiging vas te stel, is 

skynbaar onmoontlik.  

 
 
 
 
 

 
 
 

       Hierdie inligting bring weereens die vraag na die betroubaarheid van 

inligting na vore: 

“Economically they are not very important although many villagers and 

farmers have the opinion that Bagworms are poisonous to cattle or other 
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livestock. This is generally considered erroneous by entomologists who have 

studied these insects and by veterinary officials who have carried out careful 

experiments feeding quantities of Bagworms, including the thornier bags, to 

cattle. No ill-effects have resulted from these as far as I am aware. Cattle do 

browse on thorn trees and consume Acacia thorns without uarm and there 

seems to be no toxic ingredient in the Bagworms. Possibly the bags even help 

digestion as roughage.” (Pinhey, E.C.G. p 39) 

Het ons hier weer te doen met die bekende verskynsel dat foutiewe inligting 

gegee word om daarmee die ware feite te verbloem?  

 
 

DIE ‘JOEMBAAN’. 
 

(Ook genoem: ‘Helikopter’) 
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Die afbeelding hierbo toon ‘n klip en ‘n kous. Dit is ‘n ewe gevreesde wapen. 

Die klip word in die kous gegooi en dan word die kous bo die kop geswaai om 

momentum op te bou voordat daarmee geslaan word. In plaas van klippe word 

swaar voorwerpe soos hangslotte ( en soms koekies seep) ook gebruik.  Dit is 

seker begryplik waarom die gevangenes die uitdrukking het: “Om jou kop te 

breek!”  

Wanneer jy met so ‘n helikopter aangeval word, is dit ‘n dwaasheid om te 

probeer retireer, omdat die gevaarlikste deel juis die voorpunt is waar die 

meeste momentum is. Dit is veiliger om teenaan die aanvaller te beweeg en 

sodoende die gevaarlike voorpunt te vermy. Gewoonlik is die aanvaller ook nie 

hierop bedag nie. 

DIE ‘FLINT’. 
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Selfs van ‘n oënskynlik skadelose ding soos ‘n balpuntpen kan veel gemaak 

word. Afgesien van die voor-die-hand-liggende gebruik om iemand mee te 

steek (veral in die oog!), is die gevangenes veel oorspronkliker: Omrede die 

besit van vuurhoutjies of aanstekers verbode is (dit word ook gebruik om selle 

mee aan die brand te steek!) is dit veel eenvoudiger om ‘n vuursteentjie van ‘n 

gas-aansteker weg te steek. Alreeds die wyse waarop sulke steentjies 

ingesmokkel word, is uiters oorspronklik:  

         ‘n Vroulike besoeker sal ‘n paar steentjies in plastiek toerol en in haar 

mond hou tydens visentering. Wanneer sy dan die gevangene soengroet, word 

die steentjies in sy mond oorgeplaas. 

            Die agterkant van die inkbuisie van ‘n balpuntpen is  net die regte 

grootte om ‘n vuursteentjie  te kan vat. Wanneer die pen weer aanmekaargesit 

is, is die vuursteentjie haas onsigbaar. Om ‘n vonk te kan maak is dit so 

eenvoudig as om die inkbuisie uit te trek en die steentjie met ‘n stukkie van ‘n 

lemmetjie te krap. Omrede die besit van lemmetjies verbode is, word net ‘n 

klein stukkie afgebreek en weggesteek deur dit sommer op die vloer in bv. die 

hoek onder die bed te gooi. 

Maar ‘n enkele vonk is nie voldoende om bv. ‘n sigaret aan te steek nie . 

Daarom word die ‘flint’ in samewerking met die volgende item gebruik: 
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DIE ‘HONDJIE’. 
 

 

‘n Zambuk-blikkie of ‘n skoenpolitoerblikkie soos op die foto word gevul met 

stukkies toiletpapier en lappies en aan die brand gesteek. Sodra dit goed 

gesmeul het en ‘n klompie koolstof gevorm het, word die dekseltjie 

teruggeplaas om dit te smoor. Wanneer daar gerook moet word, word die 

blikkie eenvoudig oopgemaak, die ‘flint’ naby aan die koolstof gehou en met 

die lemmetjie gekrap. ‘n Vonk skiet in die ‘hondjie’ en die koolstof begin 

onmiddellik gloei. Die sigaret word aangesteek en die dekseltjie teruggeplaas 

op die blikkie.  

‘n Soortgelyke aansteker word ook gemaak deur die kartonkern van ‘n 

toiletrol op dieselfde wyse te vul, te brand en dan te smoor. Die foto hieronder 

toon die gevulde toiletrol tesame met die ‘Flint’ en lemmetjie waarmee die 

vonk gemaak word. 
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Al ooit gehoor dat mens jou sigaret met 220 Volt elektrisiteit kan aansteek? 

Dit is sekerlik net in ‘Bandietland’ moontlik! Maar ons moet eers die ‘primêre’ 

apparaat bespreek voordat ons die wonderwerk kan verduidelik: 

DIE “BOM”. 
 

 

                       Die ‘Bom” is eintlik ‘n apparaat om water mee te kook. Dit 

bestaan uit twee elektriese drade waarvan die een kant se punte in die muurprop 

ingedruk word. Aan elk van die ander twee punte word strokies blikplaat 
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vasgebuig. (Nog een van die gebruike vir ‘n politoerblikkie!) Die twee plaatjies 

word vanmekaar gehou deur stukkies plastiek. Op die volgende foto is stukkies 

van die inkbuisie van ‘n balpuntpen gebruik. Dit word stewig aanmekaargedraai 

met garing of lyn. 

 

Om water  te kook word die plaatjie-kant in die plastiekhouer met water 

geplaas en die krag aangeskakel. Omdat die weerstand van die water hoog is, 

word geen kortsluiting gemaak nie, maar die water kook verrassend gou. 

Hieruit het die ‘Elektriese aansteker’ ontwikkel. Eintlik is dit net ‘n 

‘verbetering’ op die Bom. Een van die elektriese drade word deurgesny, die 

twee punte skoongemaak en in die vorm van twee hakies gedraai soos uit die 

volgende foto blyk. 
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Om water te kook, word die twee hakies aanmekaargehaak. Om as aansteker 

te dien, moet die Bom in die water wees. Dan word die hakies losgehaak en 

teenmekaar geraak om ‘n vonk te veroorsaak. Hierdie vonk word saam met die 

‘Hondjie’ gebruik, net soos die ‘Flint’.  

 
 

CHEMIESE AANSTEKER. 
 

   ‘n Paar korrels Condy’s Crystals word op ‘n stukkie papier geplaas. Dan 

word ‘n druppel Gliserien daarop gedrup. Binne enkele oomblikke begin ‘n 

rokie trek. Dan slaan die mengsel aan die brand, en die sigaret kan aangesteek 

word. 
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DIE “SPOOK”. 
 

 

Natuurlik bly dagga die mees gesogte rookgoed. By gebrek hieraan ontbreek 

die alternatiewe ook nie. ‘n ‘Zol’ gemaak van gewone teeblare skop ewe goed. 

Sommige gaan egter sò ver dat hulle appelpitte fynmaak en meng met gewone 

tabak. Die skop daarin is glo ewe aanvaarbaar. 

Seker die gevaarlikste manier om dagga te rook is met die “Spook”. Dit 

bestaan uit ‘n koeldrankbottel waarvan die boom weggesny is. Die bo- en 

onderkante van die metaalbuisie van ‘n asma-pompie word weggeskuur om ‘n 

pypie te vorm. Hierdie metaalpypie pas mooi in die nek van die 
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koeldrankbottel.  Nou word die bottel versigtig in water gedruk tot by die 

bottelnek. Die pypie word met dagga gestop en aan die brand gesteek en die 

bottel versigtig uitgetrek tot dit byna uit die water is. Die lug wat invloei deur 

die pypie vul die bottel met daggarook. Hou in gedagte dat die rook, as gevolg 

van die water, nou ‘n hoë humiditeit het. Die pypie word versigtig verwyder, 

die mond oor die bottel se bek geplaas en dan word die bottel vinnig in die 

water teruggestamp. Die klam daggarook word dus vinnig in die longe 

geforseer. Gevangenes vertel dat hulle meermale gesien het hoedat geharde 

daggarokers sò katswink geslaan word deur die rook dat hulle gelawe moet 

word. 

DIE “STOFIE”. 
 

 

Om (onwettig!) water te kook, is dus moontlik. Maar wat van kosmaak? Ook 

hiervoor is daar ‘n oplossing. Die foto hierbo toon ‘n doodgewone verband wat 

dik gesmeer is met skoenpolitoer. Dan word die verband styf opgerol en 

vasgemaak met lyn. Om dit te gebruik, word die verband regop tussen twee 
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stene geplaas. ‘n Pot met water kom bo-op die stene en die ‘Stofie’ word aan 

die brand gesteek. Gevangenes maak daarop aanspraak dat èèn sò ‘n stofie lank 

genoeg brand om vir agt tot nege mense genoeg pap te kan kook. 

 

TOUE UIT TOILETPAPIER: 
 

Toue word van ‘n wye verskeidenheid materiale gemaak vir ‘n ewe  wye 

verskeidenheid doeleindes. Plastieksakke, veral swart vullissakke, word in repe 

gesny of geskeur en in toue gevleg. Sulke toue is besonder sterk en kan maklik 

gebruik word om selfs selfmoord mee te pleeg. So word repies materiaal ook 

geskeur van bv. lakens of slope, en toue van verskillende diktes gemaak, 

afhangende van die doel waarvoor dit benodig word.   

           Maar toue uit toiletpapier!! Vir die oningeligte klink dit dadelik na ‘n 

wolhaarstorie, maar gevangenes vleg wèl toue uit toiletpapier. Dit is selfs 

moontlik om ‘n tou te vleg wat sterk genoeg is om ‘n vragmotor mee te sleep! 

En die gevaar hierin is dat die gevangene wat selfmoord-neigings toon, baie 

noukeurig dopgehou moet word.  Per slot van rekening kan hy nie toiletpapier 

geweier word nie! 
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Hierdie papiertoue word nie net vir dinge soos selfmoord gebruik nie. Dit het 

selfs ‘n alledaagse (of meer korrek: allenagse!) gebruik: om jou ‘zoll’ mee aan 

die brand te steek. Wanneer hierdie tou se punt aan die brand gesteek word, 

smeul dit taamlik onopsigtelik –veral in die opset van ‘n gevangenis wat snags 

goed verlig moet wees! Die smeulende stuk tou word buite die selvenster 

opgehang sodat die rookreuk nie binne geruik kan word nie. Maar die 

gevangenis is ‘n eiesoortige samelewing! Voordele word met mekaar gedeel! 

Daarom word die brandende stukkie tou gemaak in die vorm van ‘n spesiale 

apparaat: Die ‘Catch”! Onderstaande foto toon sò ‘n ‘catch’. Dit bestaan uit ‘n 

lang stuk gewone lyn (verkieslik so dun as moontlik om onopvallend te wees!) 

wat opgerol is rondom ‘n stokkie of iets dergeliks. Aan die voorpunt is die tou 

wat aan die brand gesteek word tesame met ‘n gewiggie soos ‘n skroefmoer of 
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‘n klip. Wanneer die buurman wil rook, word die tou geswaai en na hom 

oorgegooi met die uitroep: “CATCH!” As sy sigaret brand, word die catch weer 

teruggetrek. 

 

Die ‘Catch”. 
 

Wanneer ‘n voorwerp buite die venster, en dus buite die bereik van die 

gevangene is, word ‘n variasie van die ‘catch’ gebruik om dit in die hande te 

kry. ‘n Bol toiletpapier word aan die punt van ‘n lang stuk tou vasgemaak. Dan 

word die papier in ‘n stewige bondel gedruk en goed gesmeer met tandepasta. 

Nou word hierdie klewerige bol na die voorwerp gegooi. Wanneer die 

gevangene die voorwerp raakgooi, kleef die tandepasta-bol daaraan vas en dit 

kan ingekatrol word. 
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DIE TONTELDOOS. 
 

 
 

Die tonteldoos bestaan uit ‘n stukkie skuurpapier, ‘n metaalvoorwerp (bv. ‘n 

spyker), ‘n stukkie watte en ‘n vlambare vloeistof soos verfverdunner. Die 

metaal word oor die skuurpapier gekrap sodat enige vonkie op die natgemaakte  

watte beland. Die verfverdunner slaan aan die brand en word weer geblus 

wanneer dit klaar gebruik is. 

 
 

DIE “TRONKTELEFOON” 
 

Wanneer gevangenes belangrike sake, soos bende-aangeleenthede, het om te 

bespreek en hulle nie in dieselfde sel woon nie, word vooraf gereël om watter 
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tyd hulle in die aand sal gesels. Gewoonlik is dit wanneer die ander reeds slaap. 

Dan word die water uit die nekke van die twee toiletpotte gedruk. Nou is daar 

‘n oop pyplyn tussen die twee waarvan niemand anders weet nie, en die twee 

kan rustig deur die pyp gesels. Indien daar enige suspisieuse geluide is, soos 

seldeure wat oopgesluit word, word die toilette eenvoudig weer gespoel, en die 

kommunikasie is verbreek. 

 

ELEKTRIESE HEININGS: 
 

Daar is al meermale gewonder hoe gevangenes wat ontsnap het, geweet het 

dat die elektriese heinings op daardie tydstip afgeskakel is. Meermale is daar 

selfs gevra na die  

aandeel wat bewaarders hierin kon hê. Die antwoord is egter uiters eenvoudig! 

Gevangenes wat radio’s besit wat ook oor ‘Kortgolf’ beskik, draai 

doodgewoon die radio op die kortgolfsender. Net soos met die motorradio’s 

vanouds kan die pulse van die elektriese heining duidelik op die radio gehoor 

word. Geen gekraak op die radio beteken geen krag in die heining! Sò maklik! 

 
 

 

FINANSIES: 

Die G.S.L. privaat gevangenis te Bloemfontein beroem hulle daarin dat die 

gevangenis ‘n “moneyless community” is. Feit is egter dat slegs die amptelike 
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Rand nie in die prisoniers se besit is nie. Hierteenoor het die gevangenes hul eie 

“geldeenheid” geskep: 

 

GELDEENHEID: 12,5 GRAM SAKKIE B.B TABAK 

WISSELKOERS: 1 SAKKIE KOS ± R2,67 BY DIE TRONKWINKEL. 

KOOPKRAG:     1 SAKKIE B.B. koop een van die volgende: 

• 1Heel brood, of  

• 5 Katkoppe (‘n Brood word gereken as 20 snye en ‘n katkop 

as 4 snye)  

• 1 sakkie grondboontjie-botter (soveel as in ‘n plastiese beker 

gaan) 

• 5 porsies vleis (by die kombuis. Wanneer dit in die straat 

gekoop word, koop 1 sakkie B.B. slegs 3 porsies.) 

• 1 blok margarien (500 gr.) 

• Vir 2 sakkies tabak kan die vuursteen van ‘n ongebruikte 

gasaansteker gekoop word. 

 
 

MORFIEN EN HEROïEN? 
 

Dalk behoefte aan ‘n ordentlike ‘skop’? Hier is ‘n resep vir die bereiding van 

jou eie ‘skopgoed’ soos deur ‘n gevangene verstrek. Let egter op dat hiermee 
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nie gesuggereer word dat  die nodige chemikalieë en apparate in die gevangenis 

aangehou word nie. Die doel is om te illustreer dat hierdie soort van informasie 

binne-in die gevangenis beskikbaar is sonder dat die owerhede daarvan bewus 

is. 

 

The production of morphine and heroine from raw opium: 

             Take the raw opium, mash it up with Calcium Chloride and extract it  

with hot water. All the alkaloids, including the morphine, are dissolved in the 

water and the acids precipitate as Calcium Meconate (the condensed  juice of 

the poppy)  which can be filtered out. Then add Sodium Sulphate and 

concentrate the solution down to a syrup by using a vacuum pump. Next add 

Sodium Acetate, which will precipitate a number of other unwanted 

substances, which can then be filtered out. Now add a little medical alcohol, 

then Lime and Ammonium Chloride. At this stage it is the Morphine that will 

be precipitated. Wash it out  with Benzine and then mix with boiling water 

and Hydrochloric Acid. Morphine Hydrochloride will crystallize out when it 

cools. 

If you want the Morphine base just precipitate it with Ammonia. 

If Heroin is wanted, treat the morphine with Sulphuric Acid to turn it into a 

sulphate. Dissolve this sulphate in water and treat it with Acetic Anhydride to 
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acetylate it. This produces a foul, vinegary smell and heroin is formed. Note 

that heroin is not very stable. It is also sensitive to light and dampness. 

Heroin is likely to go off however carefully you keep it. 

*     *     *     *     * 
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Ek verklaar dat “ ‘n Penologiese Ontleding van Gevangenisbendes as 

Internasionale Verskynsel” my eie werk is, en dat alle bronne wat  

gebruik is, aangedui en erken is deur middel van volledige verwysings. 

 

 



OPSOMMING: 

In  hierdie studie word die ses Suid-Afrikaanse gevangenisbendes 

vergelyk met vyftien bendes uit oorsese lande of streke, tw. Amerika, 

Sentraal- en Suid Amerika, Kanada, Nieu Zeeland en Brittanje. As basis van 

vergelyking dien hul Oorsprong, Ontstaansdoel, Geslags- en Etniese 

samestelling, Eienskappe, Gesagstruktuur, Uitkenningstekens en Metodes 

van kommunikasie. Die verskillende bendes word ook vanuit Penologiese 

oogpunt beoordeel. 

‘n Spesiale hoofstuk word gewy aan die uniekheid van die sogenaamde 

“Nommerbendes”, tw. die 28, 27, 26, 25, 24 en 23 bendes. Verskeie aspekte 

soos die ontstaan, rituele en geheimhouding word volledig onder die soeklig 

geplaas. 

In die bespreking van die Nommerbendes word ‘n groot verskeidenheid 

geheime inligting vir die eerste maal geopenbaar. 

Die studie word afgesluit met enkele aanduidings van terreine wat roep 

om verdere navorsing. 

‘n Vyftal bylaes dien om sekere aspekte van die navorsing en 

gevangenislewe verder toe te lig. 

*     *     *     * 

SLEUTELBEGRIPPE: 
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Gevangenis Subkulture                                   Gevangenisbendes                                     
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Wetslaners 
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I declare that ‘A Penological Analysis of Prison Gangs as an 

International Phenomenon” is my own work and that all the sources 
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means of complete references. 

 



SUMMARY: 

In this study the six South African prison gangs are compared to 

fifteen prison gangs from foreign countries, namely America, Central and 

South America, Canada, New Zealand and Britain. The comparison is 

based on their Origin, Original aim, Gender and Ethnic make-up, 

Characteristics, Authoritative structure, Gang identifiers and Methods of 

communication. The different gangs are then evaluated from Penological 

viewpoint. 

A chapter is specially dedicated to the uniqueness of the so-called 

“Number Gangs”, i.e. 28, 27, 26, 25, 24 and 23 gangs. Different aspects, 

such as their common origin, rituals and secrecy, are carefully described. 

In the discussion of the different Number gangs a large variety of 

secret information is exposed for the first time ever.  

The study concludes with some indicators for possible further 

research. 

Five Addenda serve to elucidate certain aspects of the contents.  

 

*     *     *     * 
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DANKBETUIGING. 
 

 

Ter inleiding: Hierdie verhandeling het sy oorsprong by èèn 

enkele woord: Terwyl ons in ‘n gewone gesprek was in die 

gevangenis het een van die gevangenes onder my toesig verwys na 

dagga as “omkyk-twak”. Dit was soos musiek op my “taal-sinnige” 

ore, en ek het verder begin uitvra. Geleidelik het ek die vertroue 

van gevangenes begin wen, tot sò ‘n mate dat van hulle gewillig 

was om, ten spyte van die lewensgevaar wat dit inhou, geheime 

inligting aan my te verstrek. Hieruit het hierdie verhandeling 

gespruit. 

Wanneer ek in retrospek kyk na hierdie studie, vertoon dit as ‘n 

metaforiese gebou. Voor die hoof-ingang staan ‘n suilegang 

waarop die hele struktuur rus. Sonder hierdie pilare sou hierdie 

studie eenvoudig nie moontlik wees nie. Ek identifiseer met 

dankbaarheid hierdie pilare: 

Daar was die reeds-gemelde informante  - ‘n hele ry van hulle. 

Ongelukkig kan ek hulle alleen identifiseer as Informant Alfa, 



Informant Bravo,ens. – om verstaanbare redes. Aan hulle is ek alle 

dank verskuldig. 

Verder is daar my studie-leier, Prof. C.H.Cilliers. Sy positiewe 

leiding en toenemende entoesiasme was voortdurend aansteeklik – 

tot sò ‘n mate dat ons beplan om hierdie studie op gevorderde vlak 

voort te sit. Kan ek hom genoeg dank hiervoor? 

My dank gaan ook  aan Prof. A.W.G. Raath van die Vrystaatse 

Universiteit vir die vele (nie-amptelike) gesprekke, sy Regs-insigte 

en sy hulp met die verkryging van literatuur.  

Twee verdere akademiese pilare verdien vermelding: Prof. Ben 

Crewe van die Cambridge Universiteit vir bystand ten opsigte van 

die bende-toneel in Brittanje, en Advokaat Diana Taylor van die 

Howard League in Nieu Zeeland. Sy het soveel inligting 

aangaande bendes in Nieu Zeeland aangestuur dat ek ‘n aparte lêer 

daarvoor moes open.  

My dank ook aan my eggenote, Kotie, wat gedurig bereid was 

om haar eie program te onderbreek om vir my hoofstukke en 

gedeeltes te ‘proeflees’. Sy was ook die steunpilaar wanneer die 

‘computer’ in ‘n ‘kom peuter’ ontaard en my teen die mure uitdryf.  



Aan my drie kinders, Dalene, Ansa en Nico, dank vir hul 

belangstelling en ondersteuning. Ansa verdien spesiale vermelding 

vir haar ondersteuning om die rekenaar by herhaling weer ‘op die 

regte pad’ te kry.  

Die grootste Pilaar voor die hoofingang van hierdie studie is die 

Skepper wat al hierdie gemelde persone op my weg geplaas het. 

Hy het dit vir my moontlik gemaak om op ‘n reeds gevorderde 

ouderdom ‘n studie soos hierdie aan te pak. Soli Deo Gloria! 

Hiermee nooi ek u uit om saam met my een van die donkerste 

gange van die onderwêreld te betree. “LAAT DAAR LIG WEES!” 

 

*     *     *     * 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Title page
	Contents
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Declaration
	Summary
	Key words
	Acknowledgements

