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ANNALE VAN ‘N WINDGAT 

Skrywer: Barry van Rensburg barry@windgat.co.za         082 851 1505 

 

‘N INTERAKTIEWE EENMAN KOMEDIE 

DECOR: 

1 Vier staanders met klere wat die vier persoonlikheidstipes uitbeeld. Bo-klere 

(hemp, bloes, baadjie) en onder-klere (romp of broek) op skuifbare hangers 

2 Vier stoele met wieletjies. 

3 Klein tafeltjie 

4 Opblaaspop (slaansak) 

 

AKTEUR KOM  SINGENDE INGESTAP: Oh Lord it’s hard to be humble  

Ek... is ‘n windgat!! Eintlik die windgat der windgatte – en trots daarop. ‘n Mens sou kon 

sê: die son skyn uit dié windgat! Ek het daardie ontdekking gemaak die dag toe ek my 

gat gesien het. Amptelik gesien het. Formeel gesien het. 

Jy sien, windgat is nie soos die meeste mense windgat verstaan nie: luidrugtig, vol van 

homself, flashy. Nee, nie ek nie! ‘Windgat’ is eintlik ‘n tegniese term vir die unieke soort 

mens wat ek is. Ek is eintlik ‘n wetenskaplik gefundeerde windgat. ‘n Windgat met 

papiere. 

En dis nie al nie. Elke keer as ek my gat sien, raak ek meer oortuig dat ek ook: bakgat 

is! Ek’s ‘n bakgat windgat. 
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Jy sien: elke mens hét nie net ‘n gat nie. Jy ís ‘n gat.  Jou lewe draai om en word bepaal 

deur jou gat.   

Daai dag toe ek my gat gesien het, het ek die vermoë gekry om sommer ander mense 

se gatte ook te sien. En sedertdien is die eerste ding waarna ek kyk as ek iemand 

ontmoet, haar... of sy... gat.  

 

Terloops, het jy geweet dat die woord ‘gat’ die mees gebruikers-vriendelike woord in die 

Afrikaanse taal is?  Dis selfs meer gebruikersvriendelik as die f-woord. En ek gaan dit 

nou bewys, so help my. 

As jy fed up is, is jy GATVOL 

As jy rerig lekker lag, lag jy... JOU GAT AF 

As iemand lastig is, is hy... ‘N GATVLIEG 

En as hy aanhou en aanhou om jou te pes? ... ‘N PYN IN DIE GAT 

As iemand jou planne fnuik, dan steek hy... JOU GAT TOE 

En as iemand iets nie oppas nie, dan trek hy dit... DEUR SY GAT 

Wat noem ons ‘n suiplap? ‘n Dronkgat 

En wat van ‘n dun ou? ‘n Maergat 

‘n Bietjie van ‘n swaar ou, ‘n vetgat 

‘n Korte, ‘n kortgat 

‘n Nors mens ‘n suurgat wat kla 

En dan’s daar die vuilgatte, luigatte, armgatte, brêg-gatte, goorgatte, dink hul is 
slimgatte 

Hiep-hiep-hoera! 

‘n Cute kind is ougat, ‘n stout kind ‘n stoutgat 

wat soms op sy kaalgat ‘n plathand moet kry. 
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As jy een oggend verslaap en jy lig daai wekker na jou oë? 

Dan skrik jy jou gat af, moet gat roer en klaarmaak en gatskoonmaak werk toe. 

Op pad soontoe vang die spietkop jou met sy gatsometer. 

Daar smeek jy jou gat af, moet gatlek en gatkruip 

Maar baas vee sy gat aan jou mooipraatjies af: 

“Jou gat moet in rat kom, anders word jy onder jou gat geskop!” 

Sy gat goed gewip, jou gat toegestop! 

En soos jy sy kantoor uit stap en al die koppe draai in jou rigting, besef jy jy het nou net 
jou naam ... gat gemaak! 

 

Maar genoeg daarvan: 

Die dag toe ek die eerste keer my gat in perspektief gesien het, het my lewe verander. 

Dit was die aha moment in my lewe. En ek gun dit vir jou ook. Want ek vermoed jy 

brand om ook om jou gat te sien.  

Maar ek moet jou waarsku: jy gaan hierna, soos ek, ‘n gat fiksasie ontwikkel – iets wat 

50% van alle mans buitendien het, maar uiteraard praat ek van ‘n ander soort fiksasie. 

 

Jy sien, dis na jare en jare se wetenskaplike navorsing oor mense se persoonlikhede en 

kommunikasie style vasgestel dat daar net 4 soorte gatte in die wêreld is: 

STAP OOR NA POPPE  Slapgatte, banggatte, hardegatte en natuurlik ... windgatte. 

 

Elkeen van julle is een van dié vier. Dus: welkom by die gat-gallery.  Daar’s ‘n hele 

gallery van jou en my soort. As jy bv ‘n banggat is, is 25% van mense ook banggatte, of 
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ten minste bangerige gatte. En dieselfde geld vir die res van die gatte. En 25% van julle 

oor die algemeen is hardegatte, party kliphardegatte, en ‘n kwart van die samelewing is 

slapgatte – slap soos in buigbaar, aanpasbaar, onthou. En ongelukkig vir julle almal is 

daar net 25% van ons windgatte op aarde.  

 

Hoe weet ek watse soort gat ek is?  

Probeer jouself plot aan die hand van die volgende voorbeelde: 

 

STAP NA POPPE MET KLERE. PLAK ‘N GAT-NAAM OP ELKE POP 

Kleredrag.  Hoe lyk ‘n hardegat se klerekas? Funksioneel, korrek, konserwatief. Die 

banggat? - versigtig, veilig. Geen cleavage, of onnodige helder kleure wat aandag of 

kritiek kan ontlok nie. En die slapgat? Hoe lyk dit om sy bed (dis gewoonlik waar sy 

‘klerekas’ is)? Gemaklik. Sweetpak, gekreukelde T-shirt, vormloos, maar wie gee om? 

Hoe trek ‘n windgat aan?  Vanselfsprekend! Treffend! Styl, kleur en flair. Selfs my 

onderbroek is gecolourcode. Wil jy sien?! 

 

Al ‘n idee watse gat jy is? Kom ek help jou nog so ‘n bietjie: 

‘n Ander plek waar elkeen se gat wys, lê in die kar wat hy ry, veral hoe hy dit ry.   

‘RY’ TELKENS EEN VAN DIE STOELE ASOF DIT ‘N MOTOR IS  

BANGGAT: VEILGHEIDSGORDEL ‘Spieeltjie spieeltjie Blind spot’. Die banggat gaan 

vir veiligheid. ‘Tienuur, twee uur. Trek stoot.’ 

WINDGAT: REF MOTOR  Die windgat gaan vir kleur, vorm en performance.  

‘Spieeltjie, spieeltjie, aan die kant, wie’s die mooiste in die ...kar?’ 

RY AGTER IN BANGGAT VAS. 
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BANGGAT:  Ek is so jammer ek was in jou pad.  Wat maak ons nou?’  

WINDGAT: Hello-ooo mejuffrou.  Wat van ons verander hierdie klein ongelukkie in ‘n 

groot gelukkie? Hier’s my foonnommer. 

HARDEGAT Die hardegat gaan vir betroubaarheid. Hy bestuur met sy knieë, want hy 

multi task. TIK OP REKENAAR, SKEER, ANTWOORD SELFOON TERWYL HY 

BESTUUR. ‘ Koop! Nee, ek betaal jou nie om te dink nie. Doen wat ek sê.’ 

RY AMPER IN ONGELUKSTONEEL VAS. ‘Kan jy nie jou oë oopgemaak het nie. Roer 

jou gat!’ AAN OU OP FOON: ‘Nee, ek praat nie met jou nie, maar jy kan ook maar 

luister!’  LÊ OP TOETER, GOOI KAR IN TRURAT, JAAG VIES WEG 

SLAPGAT:  SY MOTOR SUKKEL OM TE VAT, BACKFIRE.  

Die slapgat gaan vir gerief (en sy kar lyk gewoonlik na ‘n kort tydjie soos ‘n vullis-lorrie). 

STOP BY ONGELUK  ‘Is julle ouens oukei? Awe!’ RY SINGENDE WEG 

 

Selfs hoe die manne by die krip staan, word deur ons gatte bepaal. (Dames, julle kan 

julle verbeelding gebruik en dit op julle SITuasie toepas?) 

KRIP TONELE IN PUBLIEKE TOILET. DIE VIER GATTE KOM NA MEKAAR 

INGESTAP. (NET EEN GAT OP ‘N SLAG OP).  STAAN RUG NA GEHOOR BY KRIP. 

DRAAI NA GEHOOR BY WASBAK 

BANGGAT: KOM OMKYK-OMKYK IN. Dankie tog, hier’s niemand nie. GAAN STAAN 

‘TOEGEVOU’ IN HOEK-KRIP. 

‘Asseblief tog. Net ‘n paar druppels. Voor iemand inkom.’ WAS HANDE HIPER 

DEEGLIK TERWYL HY EK’S ‘N DAPPER MUIS SING. SKRIK VIR SY EIE REFLEKSIE 

IN SPIEËL. DRAF UIT. SKRIK WEER AS HY AMPER IN SLAPGAT VASLOOP 

SLAPGAT: DWAAL IN. KRAP KOP.  ‘Wat soek ek hier? O ja, pie.”   
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PIE HANDE NAT, DRAAI KRAAN OOP, DRINK WATER, MAAR VEE HANDE AAN 

TRUI AF SONDER OM HULLE TE WAS 

HARDEGAT:  STORM IN. LEES KOERANT TERWYL HY PIE. WAS HANDE 

DUBBELSPOED, GEBRUIK BLAASMASJIEN, STORM UIT 

WINDGAT:  MAAK ‘N ‘ENTRANCE’. LAAAANG TOTTIE. SKUD OORDADIG AF. 

‘CHAF’ HOMSELF IN DIE SPIEËL. SPAT WATER IN SY GESIG. WASEM SPIEËL, 

TEKEN ‘N HARTJIE VOOR HY VERTREK 

 
So, weet jy nou al watse gat jy is? Ja, natuurlik is jy uniek.  Daar’s nie nog so ‘n harde-, 

bang-, slap- of windgat soos jy nie.  Maar ek en jy deel tog wel ‘n groot klomp 

eienskappe met hulle wat saam met ons op dieselfde seksie van die gat-gallery sit. 

 

Is jy deel van Die Hardegat Horde?  

Julle is belangrike mense! Hardegatte laat dinge gebeur. Julle dryfkrag is die enjin van 

die samelewing. Gefokusde mense. Julle het sterk oortuigings en neem goeie besluite. 

 

Of is jy een van Die Slapgat Swerm? 

Julle is onmisbaar! Slapgatte is die olie wat sorg dat die enjin glad loop. Vir julle is 

verhoudings en harmonie belangrik.  Vredemakers. Hartlike oop mense. 

 

Of skaar jy jou by Die Banggat Brigade?  

Ons kan nie voortgaan sonder julle nie! Banggatte is die denkers van die samelewing. 

Die res van ons se reality check. Mens sou kom sê julle is die GPS wat die res van ons 

op die regte pad hou. En julle het gewoonlik baie omgee vir julle medemense. En julle 

luister beter as wat julle praat. 

 

Of is jy lid van Die Windgat Wenspan? 

Vanselfsprekend is ons uniek. Windgatte is die entusiastiese motiveerders, die dromers, 

die tier in die tenk! Ons is die spil waarom die lewe... eintlik ons eie lewens draai. 
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So, watse gat is jy? 

Ja, ek weet jy dink jy lê dalk êrens in die middel, maar jy moet asb een van die gatte 

kies, ander is dié hele show a boggerop. 

 

Dis natuurlik ook so dat almal van ons elemente van al die gatte in ons het. Ek is 

primêr windgat, maar ek is sekondêr slapgat: so ek is ‘n slapperige windgat.  My ma 

daarenteen is ‘n hardlywi... harderige banggat.  My swaer is ‘n winderige hardegat 

en sussie, dierbaar soos sy is, is ’n bangerige slapgat. 

 

En dan hang dit ook van die situasie af. Ek is bv hier op die verhoog ‘n windgat, maar 

by die huis, by my vrou sal jy sweer ek is ‘n banggat. 

 

 Maar wat is jy meeste van die tyd?  Wat is jou default gat? Wat is jy inherent?  

 

Op met die hande! GEWOONLIK LAG MENSE ONGEMAKLIK EN KYK ROND 

Net in die manier waarop jy nou reageer op die vraag, sê duidelik watter soort gat jy is:  

As jou eerste reaksie is: “ Ag nee, ek haat dit om my hande voor mense op te steek” is 

jy moontlik ‘n banggat. As jy onmiddellik vies is, want jy laat jou nie voorsê wat jy 

wanneer moet doen nie, is jy ‘n hardegat. As jy dadelik ‘n drang het om op te spring, 

albei hande op te steek en sommer nog kommentaar ook te lewer, is jy beslis ‘n 

windgat. En as jou reaskie is:  “Ag, ek is nou hier, ek kan net sowel saam speel. En 

daai ou daar voor sal soos ‘n regte gat voel as ons dit nie doen nie’  is jy ‘n slapgat. 

 

So laat ek sien. Hardegattte, ek weet julle laat julle nie voorsê nie, maar sal julle asb so 

gaaf wees om julle hande op te steek? Dankie. Applous vir die Hardegatte 

 

Waar’s die ... bangatte? Toe nou, ek beloof om julle nie te pressure nie, waar sit julle? 

Op met die hande. Bietjie hoër. So ja. Dankie. ‘n Groot handeklap vir die Banggatte! 

En nou vir die windgatte. Net julle hande. Julle hoef nie op te spring nie. Onthou, dis 

my show. En ek vra nie julle kommentaar nie. Daar’s julle! Wys julle waardering vir die 

Windgatte! 
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En as jy nog nie jou hand opgesteek het nie, moet jy ‘n slapgat wees, nie waar nie?  

Waar’s die Slapgatte? Op met die hande. Mooi gedoen. Hande bymekaar vir die 

Slapgatte. 

Hoe het jou gat die vorm gekry wat dit nou het? Is jy so gebore of het die lewe jou so 

gegatskop? Moeilik om te sê. Dalk iets van albei, alhoewel die gat-geleerdes ons wil 

maak glo, dat jy meestal so gebore is. Hoe dit ookal sy: Jy is wat jy is, net soos ek is 

wat ek is, en dis goed so. APPLOUS DEUR DIE SKARE VIR HULLESELF 

 

Maar julle het tog almal vanaand gekom dat ek julle meer oor myself kan vertel. Nie 

waar nie?   Nou goed, net omdat julle so aanhou, sal ek! Hier gat ons! 

 

My geskiedenis – die annale van hierdie windgat - het reeds in my ma se maag begin.  

Ek wou met ‘n big bang die wêreld inkom. ‘n Groot windgat verskyning maak.  

STOOT VAN BINNE AF MA SE MAAGWAND 

‘Mammie, dis ek! Laat ek ma net gou van die geboortereëlings vertel. Dit gaan asem-

rowend wees...’ 

Maar ongelukkig vir my was my Ma ‘n opperste banggat. Toe sy van my planne hoor, 

(‘lights, camera, action!’) wou sy in die aarde wegsink. My Pa weer was ‘n hardegat en 

hy’t geglo kinders moet gesien en nie gehoor word nie. Boy, het ek in die jare wat kom 

‘n verrassing vir hom gehad... 
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Ewenwel, ek’s toe maar gewoonweg gebore, ter wille van my ma. Maar almal het gesê 

ek was ‘n besonderlik-wonderlike baba. Ek het van uur een af die nursies om my pinkie 

gedraai. Komplimenteer hulle, gee hulle daai onweerstaanbare glimlag. Vat so liggies 

aan haar ... arm as ‘n mooi nurse oor my afbuk. Sulke dinge. Ons windgatte is nou maar 

eenmaal met charm gebore. 

Maar alle babas was nie so ontwikkel soos ek nie. Vat nou maar vir Baba Henning. Hy’t 

langs my in die kraamsaal gelê. Geskree oor als. Dan was sy ma se melk te bieserig, 

dan was die Huggie nie reg. Hy’t al op sy tande gekners lank voor hy tande gehad het. 

En hy’t net geglimlag wanneer hy wou, en dit was nooit. En daar in die wiegie sê ek vir 

myself: “Harregat as daar ooit een was. Sy arme ma en sy arme vrou eendag.” 

En daar reeds besef ek dat ek my lewe lank met ander se gatte opgeskeep gaan sit. 

Dit het kleutertyd reeds begin: 

Ek onthou byvoorbeeld nog Adeline se partytjie. Ek was vier. Haar ma het ‘n catwalk 

(loopplank) gehuur en daar was ‘n modeparade as hoogtepunt van die partytjie.  

Tannie Adeline-se-ma sou baie teleurgesteld gewees het, as dit nie vir my was nie. 

Maar die arme res van die kinders! Siestog. Hanna het op daai catwalk geloop asof sy 

aan die 1000 meter stap deelneem, vir dogtertjies. Dan was daar die mooie Beckie 

Bezuidenhout.  Sy’t altyd sulke kort naelties gehad. BYT NAELS SUBTIEL EN SPOEG 

AFKOUSEL UIT. Het gewoonlik agter haar ma se Levi jeans weggekruip, so asof ek en 

die ander kinders haar iets sou aandoen. Maar soms moes arme Beckie iets op haar 

eie doen, soos by die mode-parade. Sy het, vinger in die mond, afkyk-afkyk drie 

treetjies gevorder voor sy omgedraai en gevlug het, waarna sy diep aan haar asma 
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pomie moes suig. Dit kon ek nog nooit verstaan nie. ‘n Banggatjie in training, klein 

Beckie Bezuidenhout.  Ek wonder hoe haar gatjie deesdae lyk... 

Ek was natuurlik die enigste seuntjie wat geloop het. En was ek oulik!  In ‘n sekere sin is 

windgatte kleptomane – ons steel die show!  Ek het op daai loopplank geparadeer asof 

dit mý partytjie was. DEMONSTREER. Loop, draai, glimlag vir die tannies. Totdat 

Tannie-Adeline-se-ma my daar wou afsleep. MA SLEEP HOM AS AAN SY ARM. 

WINDGATJIE GAAN TE KERE. Los my uit! Ek hou van loop!   KYK DAT DIE GEHOOR 

VERLËE AAN. Jealousy makes you nasty, Tannie! 

 

Toe’s ek laerskool toe. En weer sien ek dat die mensdom van vroegs af gat-gedrewe 

is:  Ek onthou nog so goed die juffrou se somme vraag in graad een: 

‘Kinders, hoeveel is twee plus een?’ 

STOELE IN VIERKANT. SPEEL ROLLE UIT SONDER OM HULLE TE NOEM. 

HARDEGAT: ‘Dis te maklik. Drie, wat anners, Juffrou.’ ONDERLANGS Du! Eenvoudig! 

SLAPGAT: VINGER IN NEUS  ‘Wat was die vraag nou weer, Juffrou? Ons hond het 

gisteraand drie baba hondjies gekry...’ 

BANGGAT: ‘Eh ... drie Juffrou? Maar ek’s nie seker nie, as juffrou wil hê dit moet iets 

anners wees sal ek weer dink as juffrou wil hê ek moet weer dink...’  

WINDGAT: ‘Drie! Yes! Dis briljant, né Juffrou?’  DOEN ALAN DONALD AEROPLANE  

Laduma! 
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Windgatte is nou maar eenmaal die spil waarom die lewe draai.  Maar dan 

weer: as almal soos ek was, het ek net soveel meer kompetisie gehad, en 

windgatte deel nie maklik die kollig nie. 

 

Maar om terug te keer na my annale, my geskiedenis: 

Op hoërskool het ek weer en weer gesien hoe gatgedrewe die mensdom is. STOELE 

STEEDS IN VIERS SOOS IN KLASKAMER OPSET 

Ek onthou ‘n paar dinge van daai tyd. Bv die dag toe ou Bernice per ongeluk ‘n wind in 

die klas gelaat het. Dit was in standerd ses. Sy’t reg voor my in die Duitse klas gesit. 

DRUK BAIE SUBTIEL NEUS TOE  Sjoe, sy moes baie bang gewees het. 

AAN GEHOOR  Wat het jy gedoen destyds toe dit met jou gebeur het? 

Harregatte? Onmiddellik briesend vir jouself wees, maar erken dis jy. Julle is mos baie 

eerlike, reguit mense. Slapgatte? ‘Sorrie boys, hy moes uit, hy verdien die vrye ruimtes.’ 

Bangatte? Bid dat die aarde jou insluk? Wel, dis presies wat Bernicie gedoen het. 

 

‘Wie was dit?!’ bulder Juf van Rensburg. Hardegat sy. Arme Bernicie het so geskrik, sy’t 

sommer nog een gedrop. Ek’t haar so jammer gekry en opgespring. 

‘Dit was ek, Juffrou van Rensburg! Dit was ‘n kanon, was dit nie?’ 

‘Hoe durf jy! As die hoof dit hoor...!’ 

‘Nee, Juffrou, dit was darem nie so hard nie, maar as Juffrou gou my vinger trek...’ 

Gelukkig vir my was die skoolhoof ‘n gesoute slapgat en ek het net met uitskryfwerk 

weggekom, maar ek was vir altyd my Duitse onderskeiding kwyt. Die lewe behandel ons 

windgatte nie regverdig nie. 
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O ja, Bernice het die volgende dag vir my ‘n dankie sê briefie geskryf, maar na daardie 

dag my nooit weer reguit in die oë gekyk nie. 

 

Die volgende hoofstuk in die annale van hierdie windgat was ... varsity!  

Ek was in my tweede jaar reeds rasie leier! My tweede tweede jaar.  

Ek land toe mos op die huiskomitee, die HK. Nou dat ek terugdink, dinge het presies 

volgens die gatskaal uitgewerk.  

 

Om die dinamiek van die HK te verduidelik, het ek julle hulp nodig.  LAAT GEHOOR 

RITMIES SAAM HANDE KLAP  Klap asb saam met my en sing agter my aan. 

DIE HK LIEDJIES.  

TYDENS ‘VOORSITTER RAP’ IS HANDEKLAP STERK MET GROOT BEWEGINGS.  

 

Herkie was die voorsitter  (‘Herkie was die voorsitter’) 

Hy was ‘n Hardegat   (‘Hy was ‘n hardegat’) 

Van niemand twak gevat  Ens 

Nie ‘n draadsitter 

‘n Bakgat Voorsitter. 

 

TYDENS ‘ONDER-VOORSITTER RAP’ IS BEWEGINGS GROOT EN SWAAIEND. 

Bok was die onder-voorsitter (Bok was die onder-voorsitter) 

Hy was ‘n Slapgat  

Hy was ‘n grapgat 

Die olie wat die ratte so glad laat loop 

Hy wou vir almal ‘n dop loop koop 

Nooit bitter, ons onder-voorsitter. 

 

TYDENS DIE ‘SEKRETARIS RAP’ IS DIE KLAP BEWEGINGS KLEIN EN VINNIG 
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Chris die sekretaris was ‘n effektiewe banggat 

Versigtig, noukeurig, analities en korrek 

Gestres oor alles 

van begin todat hy klaar is 

Drie hoeras vir ons banggat sekretaris. 

 

KLAP EINDIG HIER 

My portefeulje was die sosiale kommitee  Hier sal ek liewer alleen sing. Julle kan net 

terugsit en my geniet! 

 

Ons was windgatte, slapgatte almal bymekaar 

Die eerstes by die party, die laaste by die bar 

Terwyl ons bos gaan drink die ander koek en tee 

Die ander was gou moeg, maar ons kry nooit genoeg 

Ons was die HK Sosiale kommitee!!!! 

 

Ons, die sosiale komitee, het gesels en beplan en gespog oor vorige mylpale. Ons het 

kastele gebou, mekaar tot groot hoogtes aangespoor. Die vergaderings was altyd ‘n 

reuse sukses.   Maar ... boggerol het ooit gebeur. 

Die probleem met ons sosiale komitee was dat ons almal van dieselfde gattipe was. 

Maaar ons HK het bestaan uit al die gatte. As vier afsonderlike gatte was ons HK maar 

doodgewone mense, maar as gat-kombinasie het ons gekook! 

 

 
Maar skool en varsity is mos voorbereiding vir die regte lewe.  En toe begin ek werk, 

en skop die lewe my gat dadelik aan die brand. Gelukkig was ek bewapen met my 

kennis van die menslike gatkunde. 
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Eers moes ek gaan vir ‘n werkonderhoud. Ek en drie van my vriende. 

Ons vier se voorbereiding vir die onderhoud was so effe verskillend. 

 

Myne was deeglik. Wat moet ek aantrek? Die emarald groen hemp, want ‘n mens moet 

‘n stunning indruk maak. Jy moet uitstaan bo die res. Subtiele manlike naskeer. Oefen 

hoe ek die vertrek gaan inkom, oefen om te glimlag, hoe ek die vrae gaan beantwoord. 

‘Briljante vraag. Nog iets wat julle wil weet?’   

 

Hendrien weer het antwoorde voorberei, lysies gemaak van moontlike vrae en 

antwoorde, dit neergeskryf in ‘n spesiaal gekoopte boekie, geoefen. Wat ‘n tydmors! 

Hoekom kon sy nie soos ek wees nie? Ek weet hoe om my uit enige situasie uit te 

praat. Ek sal my ook in enige werk in kan praat. 

 

Brenda het so aan haarself getwyfel, dat sy nie aansoek gedoen het nie, iemand 

anders het namens haar. Haar voorbereiding het bestaan uit Prozac en rug spasma 

pille. Ook lysies gemaak soos Hendrien en die antwoorde uit haar kop geleer, maar 

geweet sy gaan ‘n gat van haarself maak en als vergeet as sy daar is.  

 

En Siebert? Hy het nie voorberei nie. SPEEL PLAY STATION  Voorbrei? Nooit! I’ll just 

go with the flow, sien hoe dit loop. Hoe moeilik kan dit tog wees?’’ 

 

 Toe is dit die dag van die onderhoude.  Die paneel sit daar met uitgewerkte vrae.  

Ek was eerste. Met my emerald groen hemp en naskeer aan. Ek glimlag breed vir die 

paneel, net om hulle op hul gemak te stel. Gaan sit gemaklik, oop en toeganklik. 
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‘Mooi plekkie wat julle hier het. En ek hou van jou bloesie’. 

‘Wat sou u sê is u groei areas of swakpunte?’ 

‘Myne? Hoe bedoel u, swakpunte? Wel, as ek aan iets moet dink, is dit seker ... dat ek 

julle nog nie van al my sterkpunte vertel het nie...’ LAG OORDADIG. LAG DROOG 

STELSELMATIG OP  Ek het nie die werk gekry nie.  Bevooroordeeld, die lot van hulle. 

Seker nie van emarald groen gehou nie. 

Toe was dit Brenda se beurt. Het 5 maal voor die tyd gaan piepie, tien druppels per 

keer. Loop die vertrek binne sonder om oogkontak te maak, gaan sit op die punt van die 

stoel. DEMONSTREER. Hande vasgeklem dat hulle nie moet sien hoe sy bewe nie. 

‘Wat sou u sê is u sterkpunte, Juffrou?’ 

‘Wel, ek dink... ek weet nie. Miskien dat ek nie voor op die wa is nie...? Is dit okei?’ 

Sy’t ook nie die werk gekry nie. 

Hendrien was toe aan die beurt. Netjiese navy blue snyerspakkie aangehad, onthou ek 

nog. Met hoëhak skoene loop sy die vertrek binne. DEMONSTREER  Sit regop, Hande 

gevou op haar skoot, voete langs mekaar. DEMONSTREER Glimlag so ‘n geforseerde, 

professionele glimlag. Lyk meer of sy ‘n poep knyp. Antwoord die vrae o so sinvol. Pyn 

in die gat van korrektheid, voorspelbaar en afgemete. Geen flair nie. 

En sy’t die werk gekry. Die lewe is nou maar eenmaal nie regverdig nie, sê ek jou. 

 

En Siebert? ... Die arme ou, hy’t vergeet om vir die onderhoud op te daag... 

 

Ek het toe maar my styl so ‘n bietjie moes aanpas en die arbeidsmark betree. Nuwe 

wêreld vir my. Moes my gat in rat kry, my studente mentaliteit opskort. En gou sien ek 
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dat dit in die lewe oor mense gaan,en as dit oor mense gaan gaan dit oor 

kommunikasie.  En julle kan seker nou al raai, jy kommunikeer primêr ... met jou gat. 

  

Jy sien, die hardegat dink dadelik en praat dadelik en is later nie eers spyt oor al die 

goed wat sy gedink en gesê het nie; die windgat praat dadelik (en baie!) en dink later 

oor wat hy liewer nie moes gesê het nie;   die banggat dink, en dink diep, maar praat 

nie; en die slapgat? Hy dink bietjie, praat baie, maar gewoonlik nie oor die regte 

onderwerp nie.  

 

Dis erg genoeg as dit bly by gewone gesels, maar druk die klompie gatte nou bymekaar 

in ‘n konfliksituasie. 

 

Ek was eenkeer by ‘n werkwinkel oor leierskap.  By die module oor assertiveness 

(selfgelding) moes ons ‘n slaansak (in die vorm van ‘n man) bydam.  

‘Okei, dames en here, wys ons hoe jy uiting aan jou gevoelens kan gee, Wie’s eerste?’ 

vra die fasliteerder. 

Wie anders? Ek natuurlik. ‘n Kans vir shine vang laat ‘n windgat nooit verbygaan nie. 

DEMONSTREER. DANS OM DIE POP MET BYKLANKE EN STEPS. SLAAN ‘N HOU 

OF TWEE EN KYK DAN EERS WAT DIE SKARE SE REAKSIE IS. SLAAN WEER MET 

OORDREWE SHOW, EN GOOI ARMS TRIOMFANTELIK IN DIE LUG. 

 

‘Volgende!’ 

DIE HARDEGAT:  ‘Hoekom moet ek die ding slaan? Dis simpel. En ek doen nie simpel 

goed nie.’Ek gee nie om dat dit die voorgeskrewe oefening van hierdie module.’ 
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Dis simpel. Nou ja, as dit dan moet...’  

 HY SLAAN DIE DENKBEELDIGE POP AMPER STUKKEND. “Laat dit vir jou ‘n les 

wees!’ BESEF SY OORDADIGE REAKSIE  “Ek het mos gesê dis simpel!” 

‘Volgende’ 

SLAPGAT: “Ag nee, my ou, watse agro is dit dié? Wat het daai arme pop aan jou 

gedoen?” LOOP  NA DIE POP EN SIT SY ARM DIE POP SE SKOUER  “Gehoor van 

die opblaas-pop wat by die kroeg ingestap kom...?” 

‘Volgende!’ 

INSTRUKTEUR KYK ROND, WINK DIE BANGGAT OM TE KOM.  DIE BANGGAT 

TREE VERSIGTIG NADER, KNYP OË TOE, GEE SO ‘N HALFHARTIGE TIKKIE NA 

DIE POP, EK KOES DAN WEG VIR DIE MOONTLIKE TERUG SLAAN VAN DIE POP 

 

En dit was net ‘n werkwinkel! Maar die werkilke lewe is vol konflik en konflik moet 

uitgesorteer word tussen die verskillende gatte. 

 

Want: konflik gaan gewoonlik op die oppervlakte oor ‘n saak, ‘n issue, (tandepasta 

proppie, nie goed bêre nie, laat kom) maar in werklikheid is dit altyd ‘n konflik van gatte. 

Want: elke gat sien die werliklikheid verskillend. 

 

Die windgat is die lewe a stage, en ek die hoofspeler, en as dit kan, sommer die 

byspelers ook! Ek word gemotiveer deur applous. Ek haat dit om ge-ignoreer te word. 

Dus, dames en here, give it to me! 

Die hardegat, vir jou is die lewe ‘n kantoor, ‘n boardroom. Wat dryf jou? Prestasie, 

performance, sukses. Jy haat mislukking, jy moet wen. 
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Die banggatte, vir jou is die lewe in spookhuis. Julle word gejaag deur vrees - vrees 

vir die onbekende, vrees vir verwerping, vrees vir seerkry. Jy is ‘n pleaser, want jy dink 

dat konflik noodwendig lei tot verwerping. As jy maar net besef ‘n spookhuis is maar net 

‘n doodgewone huis wanneer die ligte aangaan. 

En die slapgatte onder ons? Vir julle is die lewe ‘n koffiewinkel of ‘n kroeg. Wat is vir 

die slapgat belangrik? Geen konflik, aanvaarding, harmonie, ‘n lekker vibe. 

 

Ons is so verskillend dat dit soms soos ‘n donker gat voel. En die verskille kan soms 

frustrerend, self irriterend wees. G’n wonder daar’s soveel konflik in die wêreld nie.  

 

Maar ek sê weer, dit is wat hulle is en dit is wat ek en jy is.  Dit is nie goed of sleg nie. 

Ons moet mekaar maar so aanvaar en mekaar opgebruik soos ons is. As ons dit nie 

doen nie, is dit ‘n resep vir konflik. 

 

 

Dis presies wat gebeur het toe ek by die SABC as regisseur begin werk het.  

My baas, baas Reuben, was ‘n kortgat-hardegat. Wat ‘n kombinasie. Omdat ek ‘n 

windgat-slapgat is, was ek casual in my styl. Nie baklei en hom skeef aangekyk as die 

kameraman bv ‘n swak skoot vir my gee nie. 

“Okei, kamera 3, zoem baie stadig in tot ‘n mid-shot. Onthou die kop spasie. Ag nee 

man, daar trek jy nou ‘n wonderlike skoot deur jou gat.  Weer gisteraand te laat 

geparty? (LAG) Kom ons probeer weer.” Dié tipe van ding: als in ‘n ontspanne gees.  

Maar het my baas dit verstaan? O nee.  
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BAAS: ‘Jy moet kontrole vat oor die situasie! Die regisseur is die kaptein van die skip! 

Moenie familiër met die produksiespan wees nie. Wees streng. Hulle moet respek hê vir 

jou as regisseur.’ 

Meanwhile back at the ranch was my produkte briljant. Vra my, ek kan dit bevestig. 

En dan bitch hy weer oor my kleredrag. Ek dra jeans (designer jeans natuurlik) en ‘n 

bypassende kleurvolle hemp. Maar informeel. Vir Baas Reuben was dit nie goed 

genoeg nie. Want meneer was ‘n suit-n tie-man. ‘Dress for success’ of so iets.  

En eenkeer, toe hy my weer inroep om vrot eiers te lê oor my manier van dinge doen, 

toe kliek ek skielik waarmee hy besig is: die baas wil ‘n gat-oorplanting op my doen!  

Hy wil my persoonlikheid verander! Ek is nie goed genoeg soos ek is nie! 

En ons doen dit almal. Vrouens wil hul mans verander, en ouers wil hul kinders 

verander. En dit werk nooit nie. Want dit kan nie. 

Los ‘n ander mens se gat uit. Dis privaat, baie privaat.  

En as jy dit dalk nog sou regkry om ‘n ander gat op iemand oor te plant, belowe ek jou, 

sy liggaam en siel sal die nuwe gat verwerp! 

 

Ek onthou nog goed: die volgende oomblik slaan ek met my vuis op sy lessenaar. 

‘Baas, ek is wat ek is en jy is wat jy is. Hou jou neus uit my gat uit. As ek ‘n ander gat 

kon gewees het, dan sou ek!’ 

Die volgende dag roep hy my weer na sy kantoor toe. 

BAAS: ‘Ek het laasnag sleg geslaap. Ek is jammer dat ek jou probeer verander het. Van 

vandag af mag jy wees wie jy is.’  

Dit vat ‘n groot man om so op te tree. Veral vir ‘n hardegat. En van daai dag af was ons 

gat-buddies (nee-nee, nie in daai sin nie!). 
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Baas Reuben kon in die proses iets by my leer. Hy’t ontdek dat ons net een ding met 

mekaar se gatte kan doen: dit aanvaar. Hy’t gekliek dat mense nie verander omdat jy 

hulle gatte onder ‘n vergrootglas plaas en hulle voorsê hoe hulle gatte behoort te wees 

nie. Hulle sal net hulle gatte daaraan afvee.  Baas Reuben het geleer: 

Jy kry baie meer reg deur ‘n ou se gat te prys as wat jy sy gat skop. 

 

Maar ek het darem ook iets wys geword in die proses:  ‘n Mens moet tog seker groei. ‘n 

Gat is immers ‘n organiese en dinemiese ding wat kan groei en aanpas.  

DEMONSTREER MET HANDE  So, al kan jy nie ‘n ander gat wees nie, kan jou tog 

seker ‘n beter gat word. Van dié tyd werk ek aan my groei areas, en word ek elke dag 

nog meer fenominaal. 

 

Dis o so maklik om dié lesse toe te pas as jy alleen is, net met jouself besig is, maar die 

oomblik as jy met ‘n ander gat te doen het, wat omtrent elke minuut van elke dag is, dan 

raak dinge gekompliseerd... 

En nêrens meer so nie as in ‘n verhouding of in die huwelik nie. 

Ek trou toe mos. Met wie? Met ‘n hardegat. En weet julle wat is my gat se deksel? 

Niemand het haar vir my gegee nie, ek het haar gekiesl.  Die mens, lyk dit my, is 

geprogrammeer om sy counter gat te kies. Ons kies lewensmaats wat presies is wat 

ons nie is nie.  Dit is dalk baie goed vir die gene-poel want so recycle die mensdom 

homself, maar vir verhoudings en geluk is dit ‘n gatslag.  

Die geordende hardegat, met wie spring hy in ‘n verhouding en later in die huwelik?  

Met die verstrooide en slordige slapgat.   
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Met wie trou die pieperige banggat?  Met niemand anders nie as die oordonderende 

windgat! 

 

Maar daar is tog method in die natuur se madness.  Ek as semi-volmaakte windgat het 

(onbewustelik) my hardegat vrou gekies omdat ek behoefte het aan struktuur en orde. 

Maar na ‘n tyd toe ontdek ek sy’s rigied, onbuigbaar, sê nooit sy’s jammer nie, wil altyd 

reg wees. ‘n Control freak! En dis die resep vir konflik  -  ‘n konflik van gatte. 

Sy weer het my gevat oor my vrye gees.  Ons windgatte borrel mos van lewenslus en 

vryheid. Sy beweer dat sy later ontdek het my vrye gees is niks anders as under cover 

onverantwoordelikheid en ongestruktureerdheid nie. Wat sy waar kry!? 

 

 

Natuurlik wys die verskille  die heel duidelikste in die bed. Kom ons noem dit maar by 

die naam: seks!  Moet my nou nie verkeerde verstaan nie, maar jou sekslewe word 

deur jou gat bepaal. ‘n Mens sou kon sê die belangrikste liggaamsdeel waarmee jy die 

daad van liefde pleeg, is jou gat. 

Seks behoort altyd by voorspel te begin. Hoe warm die verskillende gatte mekaar op:  

 

Hardegat: ‘So ja, kinders in die bed, die eposse is gestuur, die hond het sy draaitjie 

geloop. Is jy gereed en instaat?’ 

Slapgat: ‘Ek’s nou daar! Ek kyk net gou die game klaar. Gaan jy solank self aan.” 

Banggat: ‘As ek beloof om jou nie seer te maak nie...kan ons nie dalkies probeer om te, 

jy weet, om te ...’ GEE MOED OP ‘Ag los maar.” 
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Windgatte: SPRING OP KOOI OM PARTNER WAKKER TE MAAK. ‘Waky waky! Is jy 

reg om die agste wonder van die wêreld te sien?’ 

 

En as dit kom by die daad self...  

 

Kom ons begin by die mees prominente spesie: Windgat manne, waar wil jy oral liefde 

maak? VRA GEHOOR In die kombuis terwyl die kidz in die kamer reg langsaan TV kyk, 

in die badkamer, in die tuin, GEE ‘N TARZAN KREET  in die garage op die bonnet, in 

die fotostaatkamer, met die sekuriteitsdkameras wat jou heelmoontlik op heterdaad kan 

betrap. 

 

Maar as die windgat getroud is met ‘n banggat vrou: 

‘Nee ons kan nie nou nie, nie hier nie’  

‘Maar hoekom nie? Ons is in ons slaapkamer!?’ 

‘Want daar is ‘n vlieg  wat vir ons sit en loer...’ 

VANG DIE VLIEG ONCHALANT EN DRUK HOM MINAGTEND DOOD. 

‘So ja. Enige verdere besware?’ 

‘Net gou jou hande gaan was...?’ 

En as jule tog uiteindelik besig is kan die hele wêreld hoor waarmee jy besig is en op 

watter punt jy is. En as julle klaar is vra jy: ‘Liefie, het jy darem die jackpot geslaan?’ Sy 

kry so skaam, jy moet weer vra. ‘My liefie,’ het jy toe by die wenpaal uitgekom? 

‘Ja, jy het mos gehoor ek het tweekeer diep asemgehaal.’ 

 

As die windgat ‘n hardegat vrou vir ‘n bed-genoot het, en so ‘n bietjie wil 

eksperimenteer, kan lekker naant nie meer so lekker uitdraai nie.  
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Sy moet eers kyk of ‘eksperimenteer’ op haar ‘dinge-om-te-doen’ lysie is! Vir die 

hardegat is seks werk. Dit moet gedoen moet word en dit moet goed gedoen word. 

Wat sê die hardegat vrou na alles klaar is?  ‘Dit was lekker, maar dis nou klaar.’   

Maar as jy die lekker nie als gou wil klaarmaak nie, maar wil aanhou en aanhou? MAAK 

HARDLOOP BEWEGINGS AGTER TAFEL. BUK DAN VOOROOR OM HARDEGAT 

VROU VOOR TE STEL.  WIKKEL DIE BOUDE HEEN EN WEER 

‘Kry nou klaar, magtag! Ek het baie om te doen more. Moet vroeg opstaan terwyl jy nog 

jou gat lê en afslaap.’  Wat ‘n passion killer! 

 

Darem is daar die spesie genaamd die windgat vrou.  Man, klink dit nou vir my na die 

ware jakob ... regop. Maar sal ‘n banggat man haar kan handle? 

“Liefie, as  ek belowe om jou nie seer tre maak nie, kan ek dalk vanaand  ... bo lê?’ 

 

Die hardegat man kan glo ‘n bliksem in die bed wees, maar party vrouens hou van 

bliksems in die bed. SIT DENKBEELDIGE VEILIGHEIDSBRIL OP EN BOOR MET 

MEGA-BOOR BYKLANKE. Wam, bam thank you Mam, of ... Sam, na gelang die geval. 

 

En die slapgat?   

MAAK PERDRY BEWEGINGS   SING  ‘Ou ryperd, ons ry die nag tesame...’ 

 

Dit is ‘n wonderwerk dat daar ooit kinders gebore word. Die seksdrang moet ongelooflik 

sterk wees om deur al hierdie slaggate nog te kan oorleef. En word dit duidelik hoekom 

seks so dikwels ‘n bron van spanning en frustrasie is. 

 

Kan daar iets aan gedoen word? Of is ons gedoem om ons seksuele gatte te sien?  

Dalk sal dit help om mekaar se gatte te sien en dit nie te ignoreer nie.  
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Byvoorbeeld:  Windgat, maak maar die garage-deur toe en sit die kar radio op Classic 

FM aan voor jy haar bonnet toe stuur. En banggat, verdra maar die vlieg teen die muur. 

Bees do it, birds do it, SING even educated flies do it.  

En hardegat, sit gerus maar ‘eksperimenteer’ en ‘chill-en-geniet’ op jou to-do lysie. Kan 

dit nou so moeilik wees? En slapgat onthou, dis beter en makliker om die game te pvr 

as om jou man of vrou te pvr. 

 

Maar dit geld nie net vir seks of selfs vir die huwelik nie. Dis waar van die hele lewe:  

Sien mekaar se gatte, waardeer en respekteer mekaar se andersheid. Vra die ander gat 

wat hy of sy wil hê, en roer jou gat om dit vir hom of haar te gee, for heaven’s sake. 

 

Maar daar’s ‘n reuse probleem: 

‘n Mens kan al hierdie dinge weet en as waar aanvaar, maar ons mensdom is nou maar 

eenmaal té gatvas in ons gemak sones om te wil verander.  Die lewe moet ons baie 

maal ‘n massale skop onder die gat gee voor ons gewillig word, ryp word om te groei. 

 

Daai gatskop het ek gekry een aand na rugby op Ellis Park. Ek en my drie pelle was op 

pad huistoe ná die after-party ná die rugby. 

Barend het bestuur, want hy drink mos nie ‘n druppel nie. 

Ek was so besig om hulle te vertel van my glorieryke rugby-dae dat ek vergeet het om 

die kombi se deur te sluit. Skielik by ‘n robot, vlieg die kombi se deur oop. 

BOEF SPRING IN DIE KOMBI  Sit stil of ek skiet julle vol gate!  

SLAPGAT (EFFE GESWAEL): Hi Jack, die bussie is ongelukkig klaar vol. 

BOEF: Jaag, of julle is dood! Jaag! 
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BANGGAT: Nee, dis ‘n 60km sone. Ons kan in groot moeiliklheid kom. 

BOEF: Ek gee nie om nie! Die polisie is op my spoor. Jaag! 

HARDEGAT: Ry, in hemelsnaam. Hy’t ‘n pistool! En ek het ‘n belangrike vergadering 

Maandag. As ek dit mis omdat ek dood is, sal ek jou nooit vergewe nie. 

SLAPGAT: Hoekom is die polisie so kwaad vir jou? Is jy in een of ander moeilikheid. 

Was jy ‘n stoute kabouter? 

BOEF: Moenie met my probeer nice wees nie. Ek’s gevaarlik! Draai hier links! 

BANGGAT: Maar, dis ‘n eenrigting. Ons kan ‘n groot... Okei. Spieëltie spieëltjie blind 

spot. 

BOEF: Stop agter daai gebou. Uit is julle. In by daai deur. 

HARDEGAT: Wat is jou plan met ons? 

BOEF: Julle is my gyselaars. Doen net wat ek sê of julle is almal vrek! 

WINDGAT STAP DRAMATIES NADER Dis toe dat ek tot besluit ek moet iets doen. Op 

TV is daar altyd ‘n onderhandelaar om gyselaarsdramas te ontlont. WYS NA HOMSELF  

Onthou, ‘n windgat se mond is sy beste liggaamsdeel, naas sy gat, natuurlik.  

WINDGAT: Kan ons praat? Net praat? Wat’s jou naam? 

BOEF: Bly jy stil. Ek praat met niemand nie. 

WINDGAT: Dalk kan ons iets uitwerk... Wat’s jou naam? Net jou naam. 

BOEF: Staan terug in die ry as jy nie groot moeilikheid wil hê nie! 

WINDGAT: Ek kan jou help. STEEK SY HAND UIT NA BOEF  Just gimme the gun... 

BOEF: Wat de duiwel dink jy doen jy!? 

SLAAN WINDGAT MET PISTOOL OOR DIE KOP. WINDGAT SAK OP SY KNIEË. 

WINDGAT: Asseblief, moenie skiet nie.. KYK AF Daar’s bloed! Dis myne... SAK NEER  

Moenie skiet nie! Ek wil nie nou al doodgaan nie! 
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HARDEGAT: Hy’t hulp nodig. TREE VORENTOE. Ek ken noodhulp. 

BOEF: Los hom of ek skiet.  

HARDEGAT: Dan moet jy maar skiet. KNIEL BY WINDGAT EN HELP HOM 

BOEF: Dis als ‘n groot gemors! En nou sit ek nog met julle klomp bliksems opgeskeep.  

BANGGAT: Haai Meneer, w.. waar’s j...jou m... ma... 

BOEF: My ma? Hoe weet jy van my ma? Wie’t jou vertel van my ma? BOEF BREEK 

TERSTOND Ek doen dit alles vir haar. Die operasie was so duur. BEGIN SNIK. My 

arme Moeksie... 

SLAPGAT TREE NA VORE EN HUG HOM. 

SLAPGAT:  Toemaar my ou. Als sal oukei wees. Gee maar die pistool vir my. Ek sal 

vir die polisie sê jys ‘n goeie ou met edele motiewe. 

GEE PISTOOL VIR EEN VAN DIE ANDER MANNE. 

HARDEGAT: Jy besef ons sal die polisie moet bel. SIT SELFOON BY OOR 

(ONDERLANGS AAN BAREND): Jy’s ‘n genious. Hoe’t jy geweet van sy ma? 

BANGGAT: Sy ma? Hoe bedoel jy? O nee. Jy sien, ek hakkel mos as ek gestres raak. 

Toe hy so op ons skel wou ek hom vra: Haai Meneer! W...waar’s jou m...ma...maniere. 

 

 

Daardie aand was my laagste laagtepunt BEDUIE NA WAAR HY GELÊ HET, maar ook 

die eintlike aha moment van my lewe. Daar het ek besef die windgat, ek, is toe al die 

tyd nie die spil waarom die wêreld draai nie. Ek het ontdek die lewe is ‘n motor met vier 

sitplekke. WYS NA STOELE  En dis nie altyd dieselfde persoon wat bestuur nie. Elke 

gat het iets uniek wat die res van ons broodnodig het. En daar’s tye en geleenthede 

waar dit reg is om soos een van die ander gatte op te tree. 
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DINK ‘N OOMBLIK NA Dalk moet ons by mekaar se gatte gaan leen.  Ons kan gerus 

maar ‘n slag begin mix-n-match.  

STAP NA POPPE EN RUIL KLERE SE BO-STUKKE OM SODAT DIE HARDEGAT SE 

BO-KLERE OP DIE SLAPGAT SE ONDER-KLERE PAS, EN ANDERSOM; DIE 

WINDGAT SE BO-KLERE OP DIE BANGGAT SE ONDER-KLERE, EN ANDERSOM. 

DIE OMRUILING GESKIED IN STILTE 

 

Miskien is die name vir ons gatte te negatief. Dit klink so of die klem heel tyd val op die 

slegte, donker sy van ons gatte. 

STAP NA POPPE. TREK DIE GAT-NAME AF, FROMMEL DIT OP EN GOOI DIT WEG. 

DRAAI NA GEHOOR    

Elke gat het, soos ek ontdek het, ‘n wonderlike sonskynkant. Julle kan na vandag weet:  

die son skyn uit almal van julle se gatte!  

Die Annale van dié Windgat het my laat besef: inherent is ons almal ewe veel werd.  

STAP NADER NA DIE GEHOOR EN STEM NEEM TOE IN INTENSITEIT  

Kom ons noem mekaar van vandag af eerder almal dieselfde: Bakgat! 

Ek wil nooit iets anders wees as ‘n bakgat windgat nie, en na dese gun ek dit vir jou 

om te wees wat jy is ... en dit is... een twee drie ... B A K G A T! 

Ek kan julle nie hoor nie! Ons is ...een twee drie... BAKGAT!!! 

En weer ‘n keer: EK IS ...BAKGAT!!!!!!! 
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