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’n Taal vir elke tong

AL OOIT GEHOOR VAN GAYLE OF SABELA? LEER KEN DIÉ “NUWE” TALE...

54 

’N Tronk is nie jou ma se 
huis nie. Jy moet jou 
man kan staan en jy 

moet kan Sabela – anders kan jy nie 
oorleef nie.

Sabela, die taal wat in tronke 
onder tronkbendes gepraat 
word, is meer as net ’n taal, 
dit is eintlik die eerste stap 
na jou nuwe lewe in die 
tronk, vertel die 
oudgevangene wat verkies om 
net as Bertie (32) bekend te 
staan.  

Hy was altesaam nege jaar lank in 
die gevangenis vir verskeie misdade 
wat wissel van diefstal tot roof. Vir 
hom was Sabela, soos vir talle 
ander, ’n reddingsboei om agter 
tralies aan die lewe te bly. Binne in 
die tronk is dit ’n ander leefstyl. Dis 
’n wêreld op sy eie. “Dit is nie net 
van my broe sê vir iemand nie. Dis ’n 
manier van hoe jy jou lewe leef.” 

“Wanneer jy by die tronk instap, 
moet jy ’n Nommer (’n bendelid) 
word om te kan survive.” Volgens 
Bertie, ’n voormalige kaptein in die 
26’s-tronkbende, het ál drie 
tronkbendes (26’s, 27’s en 28’s) hul 
eie spesifi eke reëls. Wanneer dit 
egter by praat kom, verstaan almal 
in die Nommer Sabela.

“Mense aan die binnekant het die 
taal begin praat sodat ander mense 
nie kan uitmaak wat tronkmense 
praat nie,” vertel hy. Sabela het 
ontstaan toe die tronkbendes Zoeloe 

met mekaar begin praat het en dit 
later met ander tale gemeng het. 
Vandag bestaan dit grotendeels uit 
Zoeloe, Afrikaans, Xhosa en Engels. 
Hoewel daar nie sekerheid is oor die 
presiese datum nie, dateer die taal 
terug na die vroeë 1800’s.

Die eerste belangrike reël wanneer 
dit by Sabela kom, is dat jy respek 
vir die taal moet hê. “Ons ma’s het 
ons altyd geleer respek en dissipline 
goes a long way. As jy respek en 
dissipline het, gaan jy ver in die 
Nommer,” vertel Bertie. 

Hy is van ’n redelike jong 
ouderdom af aan bendes blootgestel. 
“Op skool het ek betrokke geraak in 
’n gang. So het ek die taal (Sabela) 
begin hoor. Ek het dit toe nie 
verstaan nie. Toe raak ek ’n 
American (bendelid) en dis waar ek 
begin rob en steel het.”

Tronkbendes Sabela net met mekaar, 
hulle praat weinig hul huistaal. “As 
daar kerkmense na die tronk kom, 
praat ons suiwer Afrikaans... of as ons 
ma’s ons kom besoek.”

Hoe moeilik is dit om die taal te 
leer en te verstaan?

Volgens hom is dit aan die 
begin nie maklik nie, “maar 
as jy mos nou in die Nommer 
is, raak dit makliker want die 

Nommer het skole waar jy moet 
Sabela”. Dit het hom minder as ’n 
jaar gevat om die taal te leer, hoewel 
dit hom vier jaar geneem het om 
geskool te raak in die Nommer.

Maar die twee gaan hand aan 
hand, beklemtoon hy. Jy kan nie 
Sabela as jy nie in die Nommer is 
nie. Vir ’n buitestander is Sabela 
egter moeilik om te snap juis omdat 
dit as ’n geheime taal beskou word 
en gevangenes opleiding moet 
ontvang.

Die taal verander en groei, maar dit 
bly in beginsel nog dieselfde, 
verduidelik hy. Diegene in die tronk 
wat nie die taal magtig is nie, moet 
“onderdanig” wees aan die wat dit kan 
praat. (Hulle is gewoonlik gevangenes 
wat kies om nie aan ’n bende te 
behoort nie en word Franse genoem.)

Tronkbewaarders leer die taal aan, 
maar hulle Sabela nie sommer met 
gevangenes nie. Volgens Bertie help 
die taal dat gevangenes aanvaar word 
in ’n tronk, amper soos hul plekkie 
in die samelewing hier, maar meer 
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belangrik, ook om te oorleef.
Bertie is in 2009 uit Pollsmoor-

gevangenis op parool vrygelaat. Hy 
werk vandag in ’n slaghuis in ’n klein 
dorpie en het sy lewe verander “en 
daardie ander dinge laat staan”. 

Wat sê buitestaanders
Vir pastoor Ivan Waldeck, wat 
gereeld met gevangenes werk, is 
Sabela ’n manier om geheime 
inligting te versteek. “Dit het begin 
as ’n manier dat niemand kon 
verstaan wat gevangenes vir mekaar 
sê nie.”

Dis ook gebruik wanneer 
gevangenes dwelms wou insmokkel 
of in opstand wou kom teen 
tronkbewaarders. Dit is wyse manne, 
sê hy, wat die taal tot stand gebring 
en ook bygedra het dat dit tot 
vandag toe steeds in tronke vloei. 

Hoewel dit ook op straat gepraat 
word, is dit slegs mense in die 
Nommer wat dit met reg kan praat. 
“As jy nie in die stelsel is nie, 
verstaan jy nie eintlik wat bedoel 
word nie. Die gemeenskapsbendes 
soos die Americans of die Dixie 
Boys is nie Nommers nie, maar hulle 
gebruik dit tog.”

Daar is ook jongelinge wat meen 
die praat van die taal gee hulle ’n 
tipe status en mag. “Dit kan 
gevaarlik raak, want mense kan glo 
hierdie taal gee hulle nou die reg om 
iets verkeerds te doen. Maar al 
persoon wat geregtig is om die taal 
te praat, is ’n Nommer.”

Tertius Kapp, ’n dosent by die 
departement Afrikaans aan die 
Universiteit van Fort Hare, het 
teatergangers ’n blik in die lewe van 
tronkbendes en die lewe agter tralies 
gegee met die toneelstuk Rooiland, 
waarvan hy die teks behartig het. 
Rooiland het talle pryse ingepalm, 
waaronder onlangs ook die gesogte 
Hertzogprys. 

In ’n onderhoud vroeër met Litnet 
sê hy hy meen almal het dalk 
onwetend weergawes van tronktaal 

gehoor of selfgemaakte 
tatoeëermerke uit die tronk gesien. 
“Ek dink Rooiland maak ’n deur oop 
op hierdie geweldig interessante, dog 
vreesaanjaende wêreld. Gelukkig is 
dit ook, in terme van mitologie en 
narratief, ’n ryk en komplekse 
omgewing wat ’n mens bly intrek en 
nuuskierig hou.”

Aan Taalgenoot het hy gesê hy wou 
nie met Rooiland die gehoor 
“opvoed” nie. “Ek dink ’n mens kon 
in die plekke waar Sabela (in die 
toneelstuk) gebruik is uit die akteurs 
se vertolking ’n goeie idee kry van 
waaroor gepraat word, of ten minste 
hoe die dinamika tussen die 
karakters aan die verander is. Die 
bedoeling was nie dat iemand dit 
moet verstaan nie.

“Ek het eintlik aan die begin 
gedink ek gaan baie meer Sabela 
gebruik in die teks, maar ek het 
vinnig besef dat die gehoor dan bitter 
min sou verstaan van wat gesê word!”

Vir hom was dit sinvol om te dink 
aan taal in kontaksituasies.

“Daar is iets genaamd ’n pidgin-
creole cycle: ’n pidgin is ’n eenvoudige 
taal wat net basiese funksies het, en 
’n creole is so ’n taal wat meer 
volledige funksies ontwikkel het, 

ook “hoër” funksies soos literatuur. 
“Afrikaans is byvoorbeeld ’n taal 
wat volledig gekreoliseerd is en 
ongeveer al die funksies het wat ’n 
mens van ’n taal kan verwag. 
Daarteenoor het jy tale soos 
Fanagalo wat eerder as ’n pidgin 
beskou kan word - dit word meestal 
net gebruik om te verwys na 
konkrete dinge, veral byvoorbeeld 
toerusting en situasies in myne.”

In kontaksituasies tussen 
verskillende groepe is daar 
gewoonlik unieke 
kommunikasiebehoeftes. In die 
eerste plek wil ’n mens of hê die 
ander groep moet jou verstaan, of 
nie, verduidelik hy. “Dan is daar 
tale wat ontstaan om betekenis 
tussen verskillende groepe te 
vergemaklik of bemoeilik. So is 
Fanakalo byvoorbeeld ’n taal wat 
wedersydse begrip wil 
bewerkstellig. Aan die ander kant is 
daar geheime tale soos Sabela, of 
Bargoens in Nederland, wat eerder 
betekenis wil verskuil.”

Hoewel Sabela ’n geheime taal is, 
is daar konstante druk op die taal. 
Dit word ook tog op straat gepraat, 
hoewel dit volgens Ivan nie eintlik 
so hoort nie.

SÓ SABELA JY
 Die Nommer vra: “Wat is stalaza?” Dit beteken: “Wat is jou naam?”
 Die Nommer vra: “Wa’ maak jy vas in ’n kantoor?” Dit beteken: 

“Wa’ sit jy in die nommer?” (Watter nommer is jy?)
 Frans - Iemand wat nie ’n Nommer is nie
 Hallo/ dankie: Salut
 Hoe gaan dit met jou: “Wat Sabela die ou?”
 Tronkwagte: Mapusa
 Geld: Kroon
 Kos: Baiteza 
 Familie: Mamzala
 Die Generaal: Die laaste man in die Kamp 
 Slaap lekker: Val terug in salut

As 27’s en 26’s met ’n 28 praat, noem hulle hom “Mygazie” 
As ’n 28 met 26’s en 27’s praat, dan noem hy hulle “Mygazie” 
26’s en 27’s noem mekaar “My broe/bru”
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“Ek dink die een rede 
hoekom Sabela redelik 
woordryk is, is omdat dit ’n 
geheime taal binne ’n 
gevangenis is,” sê Tertius. 
“Daar is dus konstante 
druk om nuwe 
(versteekte) betekenisse 
te ontwikkel, omdat die 
ou woorde deurlopend 
‘ontdek’ word en dan 
weer vervang moet 
word. Die ander rede 
gaan saam met die hele 
gevangenis-kultuur, wat 
oorloop van metafoor en 
simboliek – dit is heel 
moontlik as gevolg van ’n 
behoefte om simboliese mag uit 
te oefen waar werklike mag 
weggeneem is. Die gevolg is dat 
daar deurlopend sterk 
metafooraksie plaasvind, en dat 
daar gevolglik baie nuutskeppings 
is.”

Met sy navorsing vir Rooiland 
het hy Pollsmoor besoek, maar nie 
veel direkte kontak met die taal 
gehad nie. “Ek het eerder 
woordelyste verskaf en dan 
vertalings gekry. Die gesproke 
taal word nie sommer teenoor ’n 
buitestaander gebruik nie, dus 
hoor jy dit nie so maklik nie. Ek 
kan wel sê dat as dit gepraat word, 
daar soveel kernwoorde is wat 
vervang word dat dit e� ektief 
onmoontlik is om te verstaan.”

Taal klim uit die kas
Prettig, speels en kreatief. Dit is 
hoe die taal Gayle, wat veral 
onder gay mans in die Kaap 
gepraat word, beskryf kan word. 

In die vroeë 2000’s het ’n 
Suid-Afrikaanse navorser, Ken 
Cage, vir sy meestersgraad die taal 
ondersoek en die heel eerste boek 
oor die onderwerp, Gayle: The 

language of kinks and queens, het aan 
die lig gekom. Die boek het ’n 
fassinerende blik gegee op “gay-
taal” in Suid-Afrika, die historiese 
ontstaan, sy gebruike en 
ontwikkeling.

Waar dit in die 1950’s onder 
veral bruin mans in die Wes-Kaap 
begin het, sê Cage in ’n onderhoud 
met News24 in 2001, het dit 
versprei na die res van die land 
danksy die kontak wat bruin gay 
mans met wit gay mans gehad het. 
Hy is ook van mening dat gay 
lugdienspersoneel ’n groot bydrae 
gelewer het om die taal te 
versprei.

“Homoseksuele kajuitpersoneel 
sou op vlugte onder mekaar praat. 
Hier is nuwe uitdrukkings en 
woorde dikwels geskep. Baie van 
hulle het in die 1970’s en 80’s in 
Hillbrow, Yeoville en Berea gebly, 
en Gayle onder hul vriendekring 
versprei.”

Meer onlangs het Bronwyn 
Hendricks, ’n 
meestersgraadstudent aan die 
Universiteit van Wes-

Kaapland (UWK), ook 
haar tesis oor die 
onderwerp gedoen, met 

die titel Gayle: I think it does 
add an amount of more gayness 
to you. Sy is ’n navorser in 

sosiolinguistiek. 
Luidens haar navorsing 

bestaan die taal grotendeels 
uit die gebruik van vrouename 
wat ’n ander taalkundige 
vorm (of gebruik) kry. Gayle 

is nie noodwendig ’n nuwe taal 
op sy eie nie, maar is ’n 

versameling van woorde en 
metaforiese uitdrukkings. Sprekers 

meng dikwels die taal met Afrikaans 
en Engels. 

Dit word op ’n informele manier 
gebruik en word meestal onder gay 
mans gepraat, hoewel dit nie beperk 
word tot slegs gay mans nie. 

“Dit is ’n speelse taal wat dikwels 
deur die sprekers aangepas of 
verander word om in hul 
kommunikasiebehoeftes te voorsien. 
Nuwe woorde word op ’n gereelde 
basis geskep,” sê sy.

Hoewel Gayle ’n gay-taal is, praat 
of verstaan nie alle gay mans die taal 
nie. Ook nie almal het ’n positiewe 
houding daarteenoor nie. “Die 
meeste sprekers het egter ’n 
positiewe uitkyk daarop en beskou 
dit as ’n prettige manier om met 
ander te kommunikeer.” 

Voorbeelde van die taal: Beaulah 
(pragtig), Nancy (nee), Monica (geld), 
Bag (’n man), Ursie (verstaan), 
Clarence Ford (klaar), vast (baie), 
Natalie (swart), Wendy (wit), Chlora 
(bruin). 

DEUR CARRYN-ANN NEL
ILLUSTRASIE: RONEL VAN HEERDEN
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