
Gangster p 241: 

VYF GANGS ONDER EEN DAK 

Hy het sy tweelingbroer vermoor, hy was ’n pimp, ’n gangster, 

’n nommer en het boonop met sy dwelmhandelaar 

getrou. Hoe diep kan iemand werklik in die onderwêreld 

wegsink? 

Leon Jacobs was op sy dag ’n gedugte misdadiger, maar 

vandag is hy so mak soos ’n lam. ’n Sagsprekende pastoor. 

Ek merk Leon op lank voordat ons begin gesels. Hy dra 

’n swart Reebok-sweetpak, sy hare is modieus gesny, twee 

goue tande skitter in sy mond en hy glimlag letterlik van 

oor tot oor. Mens kan nie help om dadelik van hom te 

hou nie. 

Hy is seker een van die vriendelikste mense wat ek ooit 

ontmoet het. Hy is glo baie opgewonde oor die feit dat ek 

na sy storie gaan luister en sy verhaal in die boek gaan kom. 

Leon besoek talle skole vir die YMCA om jong gemoedere 

van die onheilighede rondom bendes bewus te maak. 

Daar is iets aan hom wat jy amper as ’n soort charisma kan 

beskryf, wat uit hom straal. Ek vermoed dat die kinders aan 

sy lippe hang. 

Hy het ook sy kinderjare op die Kaapse Vlakte deurgebring. 

“Ek is in Belhar gebore, maar toe ek drie jaar oud was het 

ons na Mitchells Plain toe verhuis toe Mammie ’n huis hier 

gekry het. Dis ook hier waar ek grootgeword het.” 

Was hy ’n soet seuntjie? 

“Nogal nie.” Sy glimlag is breed. 

“Daar was maar die huislike omstandighede van my pa 

wat my ma los toe ek en my tweelingbroer drie maande 

242 

oud was. Hulle was nooit getroud nie en my pa het ’n 

ander vrou gevat. 

“Mammie moes vyf seuns alleen grootmaak. Ons is laeren 

hoërskool toe en hier in standerd 7 ontmoet ek ’n meisie 

en maak haar swanger. Dit dwing my toe uit die skool uit.” 

Leon praat sag, maar hoorbaar. Spreek sy woorde duidelik 

uit. Jy kan hoor hy is ’n ervare spreker. Gift of the gab. 

Hy vertel verder: “Maar ek word toe geruime tyd gepressurise 

deur bendes in ons gemeenskappe. Ek het altyd vooruit 

gedink en ek het geglo dat as ek hierdie besluit neem, 

sal omstandighede by die huis seker verbeter weens die feit 

dat dit ’n enkelmammie is wat ons grootmaak.” 

Nou is daar ’n ernstige uitdrukking op sy gesig as hy vertel: 

“Dit was nie lank daarna nie toe maak Mammie nie vyf 

seuns groot in een huis nie, dis vyf bendes wat sy in een 



huis grootmaak.” 

Hy sluk. “Ja, dit was nogal moeilik.” 

’n Mens sou so dink. Bende teen bende. Broer teen broer. 

Dit was seker ’n resep vir rampspoed, nie waar nie? 

“Ja,” sê Leon,”dit was nie asof ons aan een bende behoort 

het nie. Ons het almal aan verskillende bendes behoort. 

Dit was enige tyd oorlog en koppe teen mekaar stamp, al 

was ons broers. Dit was die soort huis waarin ek grootgeword 

het.” 

Op 17 het Leon ’n lid van die Americans-bende geword. 

Hy glimlag weer as hy verduidelik wat die aantrekkingskrag 

was. 

“Ek het back in the days gesien dat jou groot bendes jou 

Glen Khan motor ry. Hulle het die beste karre gehad, die 

kwaaiste bling en die blokke geld. 

“Ek het my altyd voorgeneem as ek in daai system kan 

kom, dan kan ek verandering by die huis aanbring. So het 

ek gedink. Ek het dus langtermynplanne gehad.” 

Maar, helaas, die doel heilig nie altyd die middele nie. 

Die onderwêreld is genadeloos. 
 


