
1 
 

 

 

 

 

BALLADE VAN 'N BANGGAT 

- 'n eenman komedie - 

 

geskryf deur 

 

Barry van Rensburg 

 

 

 

 

 

 

Toestemming vir opvoerregte berus by: 

Barry van Rensburg 

e-posadres:  barry@windgat.co.za 

 



2 
 

BALLADE VAN ‘N BANGGAT 

‘N EENMAN KOMEDIE 

 

Akteur: Tobie Cronje 

Regisseur:  Nees Clasen 

Skrywer: Barry van Rensburg 
 

 

BANGGAT IS OPGESKEEP MET SY EIE PERSOONLIKHEID EN BRING 

VERSKEIE BESOEKE AAN ‘N LIFE COACH IN DIE HOOP DAT HY GEHELP KAN 

WORD. DIE GEHOOR IS DIE LIFE COACH. 

NOTAS: 

 Hierdie laaste weergawe, was die gekombineerde gedagtes van 

Neels en Tobie na ‘n weeklange deurwerk. Alle keuse en snitte is 

gemaak om klem te le op meer spel en minder verduideliking. 

Ons het ‘n paar gedagtes gehad wat ons graag nog wil uitbou: 

1. Barend se pa lewe nog en bel hom gereeld. ‘n Bietjie van ‘n “Hoe 

gaan dit met Trixie se spene” -device. 

2. Barend is versot op Tom Jones en verwys na hom en sy songs en sy 

loopbaan, ens. 

3. Hy’t beslis ‘n spelling-quirk wat gereeld voorkom. 
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Hy’t ook ‘n rympie wat hy meer kan herhaal voor hy ‘n plek verlaat (wat 

nog nie ingeskryf is oral nie): “Sakkie, sleutels, selfoon, sakdoek... skokstok!” 

4.  

OP DIE VERHOOG IS DAAR ‘N PAAR STEL ELEMENTE WAT HOOFSAAKLIK STATIES BLY: 

 UPSTAGE CENTRE: ‘N DEURRAAM EN DEUR(EFFE AAN SOUFFLEURSKANT VAN 

DIE MIDDEL). AAN DIE ANDER KANT VAN MIDDEL, EFFE VORENTOE IS DAAR ‘N 

CHEZ LOUNGE. HIERDIE ELEMENTE SAL DEUR DIT VAN POSISIE TE VERANDER, 

LATER DIE ‘LIFE COACH SE KANTOOR WORD. 

 SOUFFLEURSKANT, MIDDELVERHOOG: ‘N STOEL MET ‘N MOTOR SITPLEK 

OMHULSEL EN ‘N STUURWIEL AAN ‘N HEFBOOM. 

 OORKANT SOUFFLEURSKANT, MIDDELVERHOOG: ‘N RONDE TAFEL EN EEN 

STOEL. 

 DOWNSTAGE, MIDDELVERHOOG: IS DIE HOOF SPEEL AREA EN DUS OOP. 

 ‘N VOORAF OPGENEEMDE KLANKBAAN SPEEL ‘N BELANGRIKE ROL IN DIE PLAY. DIE 

STEMME VAN DIE ANDER KARAKTERS (HARDEGAT, SLAPGAT EN WINDGAT) PLUS 

BYKLANKE IS OOK VOORAF OPGENEEM EN IS ALMAL DIE STEM VAN DIE AKTEUR.  

 

1. 

DIE TONEEL IS DIE IDOLS VERHOOG. IDOLS KENWYSIE.  BANGGAT WORD OP DIE 

VERHOOG GESTOOT. HY DRA LONGS JOHNS EN ‘N ONDERHEMP EN COWBOY HOED. 

GEHOOR KLAP FLOUERIG. BANGGAT DIE TOPPUNT VAN ONGEMAKLIKHEID. DIE 

BEOORDEELAARS BEGIN HOM UITVRA. 

WINDGAT (STEM): OORDADIG   Wow! Nice outfit! HA! HA! Baie John Wayne! Se ons 

Cowboy, wat maak jy hier? 
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BANGGAT: Ek weet self nie. Ek lyk belaglik. Ek dink ek moet liewer... WIL 

AFLOOP 

SLAPGAT (STEM): JOVIAAL  Moet jou nie aan my mede-beoordelaar steur nie. Jy lyk 

... interessant. Wat gaan jy vir ons sing? 

BANGGAT: Ek weet self nie. Ek bedoel ek het vergeet. Ek weet nie wat soek 

ek hier nie. Dis als ‘n groot gemo(rs)... 

HARDEGAT: KORT AF  Kyk, meneer, jy mors ons tyd. Wat gaan jy sing? 

BANGGAT: Ek... eh... dink ek moet liewer gaan... 

WINDGAT:                    Hey! Jy is nou hier, man! Kom aan. Daai Hout Mic is so goed soos 

joune! HA! HA! 

HARDEGAT: Sing!!! 

BANGGAT:                    N...Nou goed.  Ek sing Ballade van ‘n Banggat. 

BANGGAT  BEGIN SPEEL OP ‘N PIEPKLEIN KEYBOARD. BEGIN PIEPERIG SING (OP DIE 

WYSIE VAN ‘OH LORD IT’S HARD TO BE HUMBLE’)  

BANGGAT: Ag tog, ek’s ‘n pateet van ‘n banggat 

wat die afkeer van mense verdien 

elke keer as ek in die spiëel kyk 

hou ek minder van dit wat ek sien 

nou sing ek maar hiedie Ballade 

bejammer myself meer en meer 

ai tog, ek bly steeds ‘n banggat 

makie saak hoe hard ek probeer... 
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DIE SKARE JIL EN BOE IN CRESCENDO.  BAREND STAP VERNEDERD EN VERSKRIK 

AGTERUIT, TOT HY TEENAAN DIE STOEL-BED.  STAMP EN GAAN SIT. OP DIE PUNT DOOF 

DIE LIGTE SKIELIK. ‘N SKRIL WEKKER GAAN AF... 

2 

WEKKER GAAN AF IN BANGGAT SE WOONSTEL. LIGTE OP, SOOS BAREND WAKKER 

SKRIK, WAAR HY GISTERAAND AAN DIE SLAAP GERAAK HET. BANGGAT VLIEG OP. DRUK 

WEKKER DOOD. 

Wat ‘n nagmerrie!!! O Gonnatjie Piet! Kyk wat’s die tyd. Ek gaan laat wees vir my eerste 

afspraak! Wat gaan die man van my dink! Miskien moet ek bel en kanselleer. Ja! Nee... 

Ja! Ag ek weet nie... wag, as ek nou roer kan ek dit nog maak! Nee, maar dan sal ek 

moet jaag... netnou maak ek ‘n ongeluk! En wat van al die kameras en al die 

verkeersbeamptes en boetes... se nou hulle sluit my op... se nou ek land in een van daai 

kaas vang-waens met daai ou wat lyk of hy met ‘n nat koerant geslaan is: “Pappa wag 

vir jou”. O heng! Nee ek bel nou en kanselleer... 

MAAR SOOS HY SY FOON WIL OPTEL, BEGIN DIT LUI EN BAREND KRY NET DAAR AMPER 

‘N HARTAANVAL. 

Goeiemore! Barend Be.... O hello, ja ek was nou net oppad om te bel, ek so jamm... 

wat? O, dokter het ‘n familie noodgeval gehad... Dankie tog! Nee, ek bedoel nie dankie 

tog oor die noodgeval nie... ek bedoel... ag gonnatjie piet... O, so die afspraak word 

geskuif na 9.30 .... ja, ja, dis goed so. Dankie, tot later dan. Goed, totsiens... goed, 

goed... ja totsiens... ja, goed, okay totsie... (KYK NA GEHOORBUIS) ... ongeskik! Sjoe, 

9.30 ... ...  

Net gou pieps:  

Alweer moeilik om jou van môre in die hande te kry. Ag moet nou nie kleinkoppie trek 

nie. Ook ‘n banggat nes jou baas? Jy’s nie vandag lus vir mense nie? Okei, talk to the 

hand! Weer ‘n keer. 
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SIT DIE RADIO AAN EN BEGIN DADELIK KLAARMAAK. ALLES HIPER DEEGLIK EN 

REPETTATIEF, SOOS IEMAND MET OCD, NET NIE SO ERG. KYK OOR EN OOR OP SY 

HORLOSIE.   

RADIO: FADE OP NA OGGEND OORDENKING. EFFE PREKERIGE STEM  En daarom, 

my liewe radio-vriend, wil ek u aanmoedig om hierdie dag as geskenk 

van Bo te sien en positief te wees. 

BANGGAT Gmpf! 

RADIO  Sien die mooi in ander raak... 

BANGGAT Gmpf nog ‘n keer! 

RADIO  En die mooi in jouself...  

BANGGAT Wat jy waar kry?! 

RADIO  ‘n Wonderlike dag vir u elkeen, liewe Luisteraar. KORT JINGLE 

BANGGAT Dankie vir boggerol. 

RADIO OPROEPER VAT OOR  En dit was ons oggend-oordenking, aan ons 

gebring met die vriendelike komplimente van Voema Vitamines, “Die Pil 

wat jou laat wil!” 

BANGGAT STEEDS BESIG OM KLAAR TE MAAK. Wat laat wil? En met wie nogal? 

Seker met myself. Selfs daarvoor het ek ‘n pil nodig!  

RADIO OMROEPER ‘OVER THE TOP’  Dis soos die leraar daar sê: pak die bul by 

die horings. Wees soos ek en gryp die dag by sy kraag en laat niks jou 

onderkry nie. Ek’s Vincent (Wind-sint), jou metgesel vir die res van die 

oggend. Bly ingeskakel en ek gaan jou met my sprankelende 

persoonlikheid vergas. 

BANGGAT VOL MISNOË OOR DIE OMROEPER SE ARROGANSIE. DRUK SELF SY ORE TOE.  
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BANGGAT: Gaan vergas liewer jouself, Windgat! 

WINDSINT: En nou vir ons ekonomiese verslag, en hier is Bevan Bezuidenhout van 

Banggat Beleggings, jou veilige opsie. Praat met my Bevan, hoe lyk dit 

deur jou ekonomiese fisier, ou dier? 

 BEVAN BEGIN PRAAT. TEMERIGE STEM   

RADIO/BEVAN Net soos ek gister voorpel het, het sakevertroue verder afgeneem tot ‘n 

algehele laagtepunt. Dis nou tyd om geen risikos te neem nie. Speel 

veilig met jou geld... 

PAK ‘N KLEIN SWART BOEKIE IN SY AKTE-TAS, SKUIF DIT NA SY BINNESAK, WEER TERUG 

NA SY TAS EN WEER NA SY SAK. 

BANGGAT En met alles, as jy my vra. 

RADIO/BEVAN Vertrou niemand nie... 

BANGGAT Dis wat ek nog altyd sê. 

RADIO/BEVAN Daar’s hardegat konsultante daar buite wat jou sal stoomroller om te 

maak soos hulle goeddink. Pasop vir hulle. Daar’s windgat makelaars wat 

jou met fanfare sal opsweep om met entoesiasme jou laaste 

spaargeldjies te waag. Bly weg van hulle. Dan’s daar slapgat beleggers 

wat dink jou benarde situasie is ‘n grap en nie genoeg moeite sal doen 

om jou behoeftes te analiseer nie. Kies ander koers.  

BAREND KNIK SY KOP IN STEMMEND EN BROM GOEDKEUREND VIR ALLES WAT DIE 

MAN OOR DIE RADIO SÊ.   

RADIO/ BEVAN: Dus: dink deeglik voor jy enigiets doen, en doen dit dan liewer nie. 

Want onthou: liewer veilige Jan as bangkrot Jan. 

BANGGAT: Of Bankrot Barend. 
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DAN SKAKEL HY DIE RADIO AF. BAREND GAAN DEUR SY KONTROLE LYSIE OM SEKER TE 

MAAK OF HY ALLES HET WAT HY BENODIG. 

BAREND: Sakkie, sleutels, selfoon, sakdoek... skokstok! 

HY STAP NA EN ONT-HAAK EN ONTSLUIT AL DIE SLOTTE EN GRENDELS VAN SY 

VOORDEUR (MET BEHULP VAN KLANKEFFEKTE OM TE ILLISTREER NET HOEVEEL DAAR 

IS).  

NET VOOR HY DIE DEURKNOP DRAAI, HAAL HY SY ‘SKOKSTOK’ UIT SY BAADJIE SAK.  

BAREND: Komaan Barend, wie nie waag nie... gaan nie prematuur dood nie. Ag toggie 

tog!  

HY HAAL DIEP ASEM, SLINGER DIE DEUR OP EN SOOS ‘N FILMKARAKTER VAN DIE FBI, 

STEEK HY SY KOP EN ARM BY DIE DEUR UIT EN MAAK GEWELDADIGE ARM BEWEGINGS 

SOOS HY ‘N POTENSIELE BOEF VERWAG EN WIL AFSKRIK MET SY ‘SHOCK-MASJIEN’, 

DAN DUINS HY TERUG EN MAAK DIE DEUR WEER TOE.  

BAREND: Sjoe, die koust is kleer. Sakkie, sleutels, selfoon, sakdoek... skokstok!Hier gat 

ek!  

SOOS DIE DEUR AGTER HOM TOEGAAN, DOOF NA SWART. 

3 

SOOS DIE LIGTE WEER VERHELDER IS BAREND IN DIE MOTOR. DAAR IS 

OORVERDOWENDE MOTOR GELUIDE WAT VAN BUITE GEHOOR WORD. BAREND IS ‘N 

WRAK. WAT AFSPEEL IS ‘N MOTOR SEKWENS OM SY OORVERSIGTIGHEID TE WYS MAAR 

OOK, SY STRESS EN DIE STRESS EN FRUSTRASIE WAT HY BY ANDER MOTORISTE 

VEROORSAAK WEENS DIE FEIT DAT HY SO STADIG RY. UITEINDELIK, SIT HY SY 

KARRADIO AAN OM TE KALMEER, MAAR SKRIK HOM BOEGLAM AS DAAR ‘N VREESLIKE 

HARDE, HEAVY METAL LIEDJIE SPEEL. SOOS HY DIE KANAAL PROBEER VERANDER, KYK 

HY AF EN SWAAI DIE MOTOR, HY SKRIK HOM BOEGLAM, PLUK DIE MOTOR TERUG OP 
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KOERS, MET “WHITE NOISE” OP DIE RADIO. AS HY DIT NIE MEER KAN VAT NIE 

VERANDER HY VINNIG DIE KANAAL.  

DIS ‘N NUUS HOOFTREKKE, WAT ARME BAREND OPSIGSELF PARANOIËS MAAK MET AL 

DIE VREESLIKE NUUSWAARDIGHEDE WAARNA VERWYS WORD. DIE SEKWENS EINDIG 

UITEINDELIK MET BAREND WAT SY KAR STOP EN DIEP EN VERLIG ASEM SKEP. 

BAREND: Dankie tog ek’s hier. Wat ‘n nagmerrie!  

MAAR SOOS HY SY DEUR OOPMAAK HOOR ONS DIE KLANK VAN ‘N MOTOR WAT TEEN 

HOE SPOED VERBY JAAG EN AMPER BAREND SAAMNEEM! 

VERDONKERING!  

4 

BANGGAT KOM SIT OP ‘N STOEL NABY DIE GEHOOR. BEGIN MET HULLE PRAAT ASOF 

DIE GEHOOR DIE LIFE COACH IS. REAKSIES VAN DIE COACH (GEHOOR) WORD 

GEANTISIPEER.   

BAREND: Dokter, my lewe is ‘n nagmerrie!  Ag, waar’s my maniere?  Dr, dankie dat jy 

vir my tyd gemaak het. Jy’s nie ‘n sielkundige nie, ek weet. Jy’s ‘n life coach. Dit voel of 

jy my beter gaan kan help as ek vir jou dr sê.  Okei, Max. Jy moet my help.  Ek het ‘n 

groot probleem. My lewe is een groot F... slaggat. Ek weet jy is ‘n besige mens met baie 

ander pasiënte om te help. Kliënte, nie pasiënte nie? Okei. Ek kan later terugkom as dit 

nie... Nee? Dankie, dr, ek bedoel Max.  Ek sal gou maak.  My probleem? Maar jy mag 

nie lag nie, soos al die ander nie. Ek is ‘n banggat, en ek haat elke oomblik daarvan. 

Help my! Asb. Ek wil nie so wees nie! Ek is gatvol vir myself!!! Sien jy hierdie uitslag. Dit 

jeuk vreeslik. Ek dink dis omdat ek allergies vir my persoonlikheid is. 

Mense noem my ou Pieperige Pietie, Jannie Jammergat, en die ergste:  Barend 

Banggat!  E’s ‘n regte ou Suutjies poep! Weet, u, dr, my bynaam op laerskool was 

Skrikkie. En op hoërskool was dit Karel Kannie, omdat ek nooit iets wou probeer doen 
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nie, omdat ek geweet het  ek sou dit nie regkry nie, dr weet. Selfs as ek skadu-boks 

doen - ek is nogal atleties, al lyk dit nie so nie – dan wen my skaduwee gewoonlik.  

Ek haat dit! Ek wil nie meer ‘n banggat wees nie! Ek kort hulp. Help my... nou. Hoe gaan 

ons dit doen? O... goed... praat.  Jy gaan my help deur te praat.  Nou goed, praat 

maar... Ek moet praat? Ek’s nie veel van ‘n prater nie... goed, kom ek probleem... 

probeer.  

My probleem? MAAK SY SWART BOEKIE OOP EN BLAAI DAARIN 

BAREND: Wel, is basies... My gat. My bang-gat. Ek is soos ‘n hamster in ‘n hok. KYK IN 

SY SWART BOEKIE En daai hok se naam is vrees. 

Vrees vir alles. Vrees vir V, M, K, K, V en B: verandering, vrees vir mislukking, vrees vir 

konflik en konfrontasie, vrees vir verwerping, vrees vir, my buurman se drie jarige 

dogtertjie...  

Ek het ‘n vrees vir alles. KYK IN BOEKIE Vrees vir A-H, A-H, A, G, F, F, M, P, F, K-K-K, F-F-

F... Aragnifobie, hidrofobie, agorafobie, homofobie, akrofobie, gogga-fobie, voor-

mense-praat-fobie, kakkofonie-fobie,  fobie-fobie.  Maar veral die dogtertjie langsaan. 

Sy gee my hoendervleis...  

Wat? Die boekie? Watse boekie? O, die boekie. Dr, dis my dagboek. Hierin skryf ek al 

my mislukkings voor in en my oorwinnings agter in. Tot sover het ek nog nie die 

agterkant gebruik nie.  

Hoekom kan ek nie soos die ander gatte wees nie. Die S-H-W’s: Slapgatte, Hardegatte, 

Windgatte. Hulle leef buite die hok!  Niks keer hulle nie. Hulle GAT net aan soos hulle 

wil! 

Ek wil ook hardegat wees – nie omgee wat mense van my dink nie. Sê wat ek wil 

wanneer ek wil, oor mense loop as hulle in my pad is. 

Of sorgvry lewe – 180kmp jaag, dronk word, affairs hê soos die windgat. 
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Ek wil ook sommer net van dag tot dag lewe, grappe maak, in die openbaar poep en 

daaroor lag, soos die slapgat, die siel van elke partytjie wees. Dit moet so lekker wees. 

Maar Barend Banggat sal dit nie waag nie. Ek waag niks nie. Nooit nie. Te bang oor wat 

die mense sal sê of dink.  

Altyd veilig. Versigtig.  Dr weet, dis so erg, selfs as ek ‘n sweetpakbroek aan het, voel ek 

aanhoudend of my gulp toe is. 

As ek een van daai dinge sou waag, sal ek dadelik skuldig daaroor voel. Ek voel skuldig 

oor wat ek gedoen het en oor wat ek nie gedoen het nie.  Ek dink ek ly aan ‘n oor-

aktiewe skuldklier.  

Ek as ek nog so waag om ‘n stukkie selfvertroue te probeer, dan blaas dit inmy gesig op. 

‘n Tyd gelede op ‘n bruilof – ek was teen my sin die strooijonker – moes ek met die 

strooimeisie dans. ‘Ek hou van dans’ hoor ek myself sê ‘ek dink dans is in my bloed.’ 

Wat my besiel het, weet ek nie, want die volgende oomblik sê sy: ‘Dan ly jy seker aan 

swak sikulasie, want daai bloed het nog nie by jou voete uitgekom nie!’ 

Ek is so gatvol vir my banggatgeit. Ek wil anders wees, maar my gat volg my oral waar 

ek gaan. As ek my draai is hy daar.  

Van wanneer af is ek so?  Van altyd af.  

Ek onthou pas na my geboorte – ek was ‘n tangverlossing – daar in die kraamsaal, was 

daar paniek. ‘Die kind skree nie! Daar moet fout wees.’  

Ek wou nie hê my ma moes vir my skaam kry nie. Was net so bang die ander mense 

dink sleg van my as ek sommer so van die begin af ‘n scene maak.  

Maar skielik, uit die blote, slaan die dr my gatjie aan die brand. En dit nog voordat ek 

iets verkeerds gedoen het.   

‘Huil, jou klein Niksnuts, huil!” Dwa! Peper hy my weer!  “Jou longetjies moet begin 

werk.”  Toe verstaan ek skielik wat die man wou hê ek moes doen. As hy dit net aan die 
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begin duidelik gesê het. Ek trek los en huil bitterlik, en onmiddelik hou hy op slaan. Dit 

het gewerk. En daar besef ek vir die eerste keer: as jy doen wat mense van jou verwag, 

los hulle jou uit. Hou ander gelukkig, en jy is self nie te ongelukkig nie, as jy verstaan 

wat ek probeer sê.  

En toe ek ‘n kleuter was, was dit ook so. 

MAAK SY PA NA  ‘Barendjie, kom groet die mense!  Kom uit agter jou ma se rok! En 

haal jou hand uit jou mond uit, alle kragtie!’ 

MAAK DIE BESOEKENDE TANNIE NA  ‘Hallo Barend.’  AGTER HAAR HAND  ‘Haai foeitog, 

is daar iets verkeerd met sy nekkie? Hoekom kyk hy nie op nie?’ 

MAAK MA NA  ‘Barendjie, speel vir die mense... Barendjie is baie talentvol, net ‘n 

bietjie ... inkennig.’ 

MAAK WEER PA NA  ‘My magtag, Barend, wat’s fout met jou. Doen wat jou Ma sê en 

speel op jou ... ding. Speel!’ 

BARENDJIE BEGIN SPEEL: ‘SIEMBAMBA’. AANVANKLIK EENVOUDIG EN KINDERLIK, 

MAAR GELEIDELIK RAAK DIT DIE SPEL VAN ‘N MAN: MELANCHOLIES EN ‘N BIETJIE SAD. 

My pa was reg: daar was fout met my. Ek was ‘n banggat! En is nogsteeds. 

Ek is so gebore. En dit was nooit anders nie. Ek was nooit anders nie. Altyd pieperig. 

Altyd banggat. 

Ek onthou in graad een toe ons ons skool se kersspel gehad het. En glo dit as jy wil, 

Juffrou Stander kies my toe om Josef te wees. Dit het net een oefening gehou, toe is ek 

een van die skapies op die ope velde. En word Wynand met die attitude die nuwe 

verbeterde Josef. ONDERLANGS  Toe die juffrou sê ‘Blêr!’ was ek die enigste skaap wat 

nie geblêr het nie, ek’t gehuil. 

 

Ten minste sal ek nooit sonsteek kry nie... want ek staan altyd in iemand anders se 

skadu. 

HY PLONK ‘N PAAR GEFRUSTREERDE, ONMELODIEUSE NOTE EN SIT DIE KLAVIERTJIE 

WEG.  
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Ek is gatvol om ‘n banggat te wees! Wat kan ek doen? Max, sê my!  WAG VIR GEHOOR 

REAKSIE  EN DAN HOOR ONS DIE KLANK VAN ‘N VOORDEURKLOPPIE. 

Ek hoor ‘n klokkie... Wat? Ons tyd is op? Is dit die volgende kliënt? Maar ek het geen 

antwoorde nie. Ja, ek verstaan ek het baie gesels en dat dit ‘n goeie plek is om te begin, 

maar ek het nog geen raad nie! Gee my raad.... Gee my iets! Ek is op ‘n sielkundige 

fyndraai dokter... Jy kan my nie so los nie... dis plein wreed! Nee, ek gil nie... Jammer 

dokter... ek is net ‘n bietjie kwaad... wat? Gebruik dit? Maar wat bedoel Dok...? Gebruik 

wat...?! 

EN DAARMEE WORD BAREND BY DIE DEUR UIT BEGELEI. 

 

VERDONKERING. 

 

5 

BANGGAT IN MOTOR. PRAAT MET HOMSELF. VERKEERSGELUIDE 

Hoekom is ek so ‘n banggat!  Dis simpel. Hulle sê: ‘90% van alles wat mense vrees 

gebeur nooit nie’.  Wie’s hulle? Hoe weet hulle? Wat as hulle verkeerd is?! 

TOETER BLAAS HARD 

Ek sal so stadig ry as wat ek wil, jou, jou f... vreeslike ongeduldige mens! 

 

Die Secret sê wat jy dink gaan met jou gebeur. Ek moet net positief bly, wat dit ook al 

beteken. 

WEER ‘N NABY ONGELUK MET BYKLANKE 

Wie dink jy is jy? Dis net so veel my pad as joune!  Jou gat ook! Vat so!  WYS 

MIDDELVINGER EN GENIET DIT KORTSTONDIG 

Wie’s jou banggat!!!  Pasop as ek uit hierdie kar klim...!   

DRAAI AF EN STOP BY SY BESTEMMING. GOOI DIE DEUR OOP, KLIM UIT EN SKOP DIE 

DEUR MET SY VOET TOE. BREËBORS, DAN SAK HY WEER TERUG AS HY OP SY HORLOSIE 

KYK 
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BAREND: O Tjorts!! 

 

VERDONKERING. 
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BAAS SE KANTOOR.  BANGGAT KOM VERWAAID IN. 

Skuus, dat ek nie betyds is nie,  Baas. Ek was by ‘n life coach, ‘n lewensgids, soos Baas 

voorgestel het.  ‘n Life coach is amper soos ‘n sielkundige, net minder intimiderend, as 

Baas verstaan wat ek bedoel.  En toe neem dit langer as wat ons beplan het, en toe was 

die verkeer vreeslik, en... en... toe’s ek laat. Dit sal nie weer gebeur nie, Baas. Ek weet 

nie hoe dit gebeur...   O, ek verduidelik te veel. Jammer, Baas. Ek wou maar net seker 

maak dat...  Daar doen ek dit weer. Jammer Baas HY GEE SY HAND ‘n KLAP.  Dis okei?  

Hoe bedoel Baas dis okei. Ek verdien om gestr...  O, dankie Meneer. Ek beloof dit sal... 

dankie meneer.  Ek loop nou.  LOOP AGTERUIT UIT. NET AS HY WIL OMDRAAI PRAAT 

DIE BAAS WEER 

Skuus, ek het gedink Baas is klaar. Ek is so jammer... Ek sal nie weer...  Verhogings?  Ja?  

VOL VERWAGTING   Hoe bedoel Baas, 0%?  Niks? Vir almal?  Wel, as Baas so besluit is 

dit seker maar goed so... Dan gaan ek maar... 
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COACH SE KANTOOR.  BANGGAT STAP KWAAD BINNE 

Hy’s ‘n Boelie. En vir ‘n boelie is ‘n banggat so aanloklik soos ‘n prentjie van Julius 

Malema op ‘n dart board. Ek kry nooit my sê gesê nie, want ek’s te bang! Bang vir 

konflik. Nee, nie gewoon bang nie – ek vrees konflik.  En mense weet dit en dan buit 

hulle dit uit!  Hulle buit my uit, want hulle weet ek’s te lamsakkig om terug te baklei. 

 

Ek’s briesend hier binne [WYS] , maar niks kom uit nie.  [HY MAAK OF HY DRUK]  Dis of 

ek ly aan, aan emosionele konstipasie. Dit maar my siek. 
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En dan begin ek broei - praat met myself. Oor hoe onregverdig die lewe is. Oor hoe 

simpel ek is. Skel saggies op die ander gatte wat dit so maklik het. Weet dr wat doen 

Harold toe die baas dit aankondig? Die 0% ding. Hy vlieg op en druk sy vinger in die 

baas se gesig. Jy moes dit gesien het.  

“Jy kan jou werk in jou gat op druk! Ek bedank. Maar eers gaan jy betaal! Die vakbond, 

CCMA, my prokureur en my skoonma gaan op jou toesak!” sê hy en storm uit. Ek wou 

vir hom handeklap. [HY KOU SY PINKIE NAEL].  

Wat sou ek graag vir hom wou gese het? Dis maklik: 

“Baas, hoe durf jy ons so sleg behandel, na als wat ek vir die plek gedoen het! 

Opgeoffer het. En moenie dink ek weet nie van jou luukse vakansie wat jy beplan en die 

vet bonus wat jy vir jouself betaal het nie. Jy loop oor mense en dink net aan jouself. 

Waag dit net om ons verhogings te sny, en jy gaan met my te doen kry! 

[DAAR IS ‘N BELIGTINGSVERANDERING SOOS DIE BANGGAT WEGRAAK IN SY 

DROOMWERELD] Ekskuus, wat het jy gese? Moenie sê ek het jou nie gewaarsku nie!” 

‘N KUNG FU TONEEL VOLG WAAR BANGGAT DIE BAAS TOT PULP SLAAN 

SELFVOLDAAN  Steek jou 0% vergoeding in jou gat, BAAS! 

DIE LIGTE VERANDER WEER TERUG NA DIE KANTOOR BELIGTING EN HY BESEF SKIELIK 

WAT HY NOU NET GEDOEN HET. 

Skuus, maak ek my naam alweer gat. Nie dat dit ‘n vreemde verskynsel is nie. 

Soos nou die dag by my gholf klub se jaareindfunksie. As ek weer daaraan dink ... voel 

hoe slaan die koue sweet my uit... Die voorsitter vra my, on the spot, om die 

hoofspreker, te bedank. Hoe lank ken hy my al? Hy moet tog sekerlik teen die tyd 

bewus wees ek H, V, V, O, S, V: ek haat verrassings, vrees die onbekende en sidder vir 

verandering. Ek soek sekerheid. Moenie op die spot sit nie.   

 

As ek Sakkie Slapgat was was dit maklik: 
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HY SPEEL TELKENS DIE VERSKILLENDE OUENS UIT. 

“Boys, gee my net ‘n dop en ek praat die heelaand.  Hi, hoor hier. Hoekom trek ek twee 

golf-broeke oor mekaar aan? Net ‘n geval ek ‘n hole in one kry!”  

Ergste is ek het daai grap uitgedink. 

Hardus Hardegat sou botweg geweier het en dit sou hom nie ‘n sekonde gepla het nie: 

“Vergeet dit! Ek maak nie ‘n gek van myself nie. Ek tree nie op as ek nie voorbereid is 

nie. Vra iemand anders.” 

Om nie eens van daai Wessel te praat nie. “Ek dog jy vra nooit! Gee die mike!  Dames 

en Here, soos julle weet, my naam is Wessel. Het julle gehoor van my arend verlede 

jaar?  300 meter dryf, met my sand wedge, Boom! Binne in die gat, sonder om eers die 

kante te raak! Bla blêrrie bla.” 

Maar ek, wat doen ek? My hart klop in my gat, my tong sit aan my verhemelte vas ek 

voel ek gaan flou word soos ek die podium betree en wens my eie gat sluk my in, maar 

so gelukkig is ek nie. Al wat ek kon uitkry was: 

 

“G... g... goeienaand... uhm... Segen Vader wat we eten. Laat we nimmer U vergeten. 

Amen!” 

Sien, daar lag jy ook, nes die hele saal daai aand.  Nou, elke keer as ‘n golfer by my 

verbystap maak hy of hy bid!  

Ek is moeg vir my Catch-22 bestaan, alewig vasgevang tussen twee ekstreme: Aan die 

een kant WIL ek verander, maar VERANDERING is JUIS die ding wat ek die MEESTE 

VREES wat beteken my ENIGSTE OPSIE is dat ek myself moet AANVAAR, maar wat ek IS, 

is wat ek NIE wil WEES nie: ‘n B-A-N-G-G-A-T! en ek sal dit vir ewig bly! 

LUISTER MET VRAAGTEKEN  Hoe bedoel jy ek’s reg?! Jy kan nie dit vir my sê nie. Ek 

weet dis waar, maar ek betaal jou nie R300 ‘n uur om die waarheid te hoor nie!... nou 

goed ek doen, maar ek WIL dit nie hoor nie! Ek is gatvol vir luister... Gee my ‘n pil. Of 
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nee, netnou gooi ek dit op. Liewer ‘n inspuiting. Nee! Wat sê ek, ek het ‘n phobie vir 

naalde. En vir inspuitings, selfs sonder naalde. Het dokter van daai giggelgas? 

.... So ek moet myself aanvaar soos ek is... Het ek toestemming om te wees wie ek is? ... 

By wie moet ek dit nogal kry? ... Ek dink, dr.  Ag, daar doen ek dit weer: ek het vergeet 

jy’s nie ‘n regte dr nie. Toestemming...?  ‘N LIG GAAN OP  By myself...?  Ek’s reg? Moet 

ek dit hardop se? Ek weet darem nie.  Okei.  HUIWERIG  ‘Ek gee myself toestemming 

om ‘n banggat te wees.’  En nou? Wat nou? 

KLOKKIE] 

Daar lui die klokkie weer... die ... D-E-U-R klokkie... toemaar, ek weet... ek’s oppad...  

PRAAT MET HOMSELF  ‘Ek gee myself toestemming om te loop.’  Dankie... dankie vir... 

NIKS. Sien jou weer volgende week, né, Dokter Max! 

8 

TERUG IN SY WOONSTEL.  BANGGAT SIT BY TAFEL EN VUL ‘N TYDSKRIF-VRAELYS IN 

LEES    Vraag 4:  As jy aan ‘n wedstryd deelneem: 

 a Gee jy nie om wie wen nie, solank jy die shine vang  (Gmpf! Windgat!) 
 b Haat jy dit om te verloor en sal baklei tot die bittereinde (tipies Harregat) 

c Solank die game lekker is maak dit nie eintlik saak wie gewen het nie (dis soos 
slapgatte opperyt) 

d Jy verloor gewoonlik omdat jy so senuweeagtig is dat jy nie jou bes kan  
  doen nie (nou wie sal so simpel wees?) 

 
DINK NA   Dan sal dit seker maar ‘d’ moet wees. Ai tog. 
 
Vraag 5:  As jy na ‘n preek luister:   
 
 a Voel jy gewoonlik oor als skuldig as die predikant klaar gepreek het 
 b ... 
 
DIE FOON LUI.  BANGGAT SKRIK EN TEL OP 
 

BAREND ANTWOORD MAAR VERWAG DIS SY PA EN BEGIN DADELIK MET HOM PRAAT. 
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Ag ek’s so jammer ek het nog nie gebel nie Pa, ek was... by ‘n vriend... Max... wel ek 

weet nie of ek hom ‘n vriend kan noem nie... hy’s a coach, ‘n ‘lewensgids’ wat kwansuis 

weet om mense te help, maar nooit help nie... [Mockingly] Maar ek skinner nie. Max is 

eintlik cool maar gee advies op ‘n esoteriese airy fairy manier, maar... Max... Max wie... 

O heng, Dokter Max? Ek weet... Ha! Ha! Dis hoekom ek die grappie gemaak het! Snaaks 

ne? Ha! Ha! Dis nou ‘n verrrassing!... Hoe kan ek help... ‘n Dop?! Nee, ek het net 

gespeel oor die dop... nee heng, ek was laas uit toe Tom Jones nommer 1 was op die 

Springbok Radio Trefferparade met “What’s up Pussy Cat”. (Steve Hofmeyr?)  Ek’s klaar 

met vroumense...  Hoekom?  Ek het eenkeer vir ‘n girl gevra wat sal sy sê as ek haar vra 

om my meisie te wees. Toe sê sy: ‘Niks. Ek kannie praat en lag tegelyk nie!’ 

Wat...? Natuurlik weet ek wat p... speed dating is: dis wanneer jy die meisie gaan oplaai 

vir ‘n date maar voor julle nog by die motor is sê sy sy dink nie dit gaan uitwerk nie. Ek 

speed date al van ek 24 is.  

O! Eintlik iets heeltemal anders... Ja?... Vyf minute... dis Laaank... ‘n klomp verskillende, 

vreemde vrouens?... tot die klokkie lui... soos jou kantoor... ja... en ruil nommers uit as 

julle click... klink vreesaanjaend!  

Wat? Face my fears? Jy dink ek moet gaan? Konfronteer is die beste geweer? Nee, dis 

juis wat ek nie kan... Dis al manier om my vrese te oorwin? Hoekom is jy so wreed? 

Nee dankie, sou graag wou, maar ek los more oggend af by ‘n Sondagskool klas, so ek 

MOET vanaand voorberei... Dis NIE net ‘n verskoning nie, dis waar! Wat bedoel jy NET 

kindertjies... [FLUISTER] Hulle is totaal onvoorspelbaar. Ek het al klaar hartkloppings oor 

die ding! Nee, ek kan nie vanaand nie... nee Asseblief nie... Dit gaan flop. Ek weet dit 

nou al. En jy weet mos een van my groot vrese is vrees vir mislukking. Want mislukking 

lei altyd tot verwerping.  [HY SIT FOON STADIG NEER.  GROET NA HY DIE FOON 

NEERGESIT HET]  Baai! 

O gatta patatta! Hier kom moeilikheid. 

 



19 
 

9 

BANGGAT KOM HUIWEREND BY ’N TAFELTJIE IN DIE SPEED DATING LOKAAL SIT   

PRAAT MET HOMSELF  Ek weet ek kan. Face my fears.  Net positief bly. Konfronteer is 

die beste geweer.... Diep asemhaal...  

ONS HOOR ‘N KLOKKIE. DAN VERSKYN HARDEGAT HERMA SKIELIK LANGS BANGGAT. HY 

SKRIK< MAAR STEL HOMSELF VOOR. 

HERMA: Hello! 

BANGGAT: Ha! Hi. My naam?  Eh...  (KYK NA HAAR NAAMPLAATJIE] Herma. O nee, 

jou naam is Herma. My naam is Barend. Aangename kennis Herman... HERMA! Sorry. 

Ek weet jy’s Herma, en jy weet mos ek’s Barend. Herma! Jammer, eks bietjie 

senuweeagtig.  Barend dis Herma... Herma: Barend.  

BAREND GAAN SIT. SOOS HY OPKYK SIEN HY SY STAAN NOG. HY SPRING OP. 

BANGGAT: Ek verkies ook staan... 

[DAN GAAN SIT HERMA. BAREND VOEL SIMPEL...] 

BANGGAT: Maar sit is ook nie sleg nie [HY GAAN SIT] 

[ONGEMAKLIKE STILTE] 

[NOG ‘N BIETJIE MEER ONGEMAKLIKE STILTE] 

BANGGAT: Ek’s 49... Ek weet ek lyk ouer. Maar ek was ‘n baie siek baba. Koliek en 

so... Ek werk in die bank. Maar Back Office.  Jy kon dit seker raai?... Ek is nie vreeslik 

uitbundig nie, en ek kan sien jy hou nie van skaam ouens nie... Toemaar, ek ook nie, dis 

dié dat ek nie baie van myself hou nie.  

[STILTE] 

BANGGAT: En jy? Wat kan jy my oor jou ver... 
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DIE HARDEGAT PRAAT OBVIOUSLY HARD EN DUIDELIK EN SPOEG SELFS ‘n BIETJIE SOOS 

SY UITDRUK: “sukses, prestasie, dominasie, matriarg, Ferrari!!”. BANGGAT REAGEER 

MET VREES. 

HERMA: Wat is jou vyfjaar plan vir jou beroep? 

BANGGAT: My vyfjaar plan vir my beroep? Nee, ek weet nie. Seker om nie afgedank 

te word nie. [HY LAG VERSIGTIG, MAAR WORD STIL WEENS HAAR BLANK 

UITDRUKKING. HY’S BANG VIR HAAR.] 

SY STAAN SKIELIK OP EN LOOP WOORDLOOS. 

BANGGAT: Maar die klokkie het nog nie ge...... [KLOKKIE LUI] Daar lui hy nou... Bye... 

BANGGAT BLY SIT. VOEL SOOS ‘N SWAAP. HY WAG. DAN SIEN HY IEMAND NADER LOOP 

MAAR IS NIE SEKER OF DIE MEISEIE VNA HOM OPPAD IS NIE?  

Die volgende toneel speel af as relatiewe woordlose, ongemaklike, fisiese komedie. 

Die beats is as vol: 

1. Hy neem aan dat die meisie wat op die hoek van die tafel staan, daar is om 

hom te ontmoet. Hy staan ongemaklik maar beleefd op en stap om tafel nader 

aan haar. Hy probeer oogkontak maak maar sy draai oenskynlik deurgaans 

weg van hom. 

2. Hy probeer homself voorstel en haar hand skud, maar weereens draai sy 

telkens weg as hy hand uitsteek. Dan, fnuik hy haar deur sy hand oor haar kop 

te reik: 

BANGGAT: Ek’s Barend”. 

3. Sy skud sy hand. Hy’s verlig, maar dan weier sy om sy hand te los. Hy’s 

ongemaklik en gebruik sy ander hand om sy eerste te bevry. 
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BANGGAT: Wat’s jou naam? Blapsie?... o, Babsie. Dis Mooi... Bapsie, Barend. 

Barend dis... [HY KLAP SY HAND]... Kom sit... 

4. Hy trek die stoel vir haar uit, maar stap prematuur weg. Sy val, wat hom laat 

spring om haar te vang en op help. 

BANGGAT: Jammer. Wou net die stoel vir jou uittrek... maar seker te ver. Jammer. 

Is jy oraait? [SY BEGIN HUIL. HY FREAK EN HAAL ‘N SAKDOEK UIT EN GEE VIR HAAR] 

BANGGAT: Shhh. Hierso! 

5. Hy stap om en gaan sit op sy stoel... maar: 

 Sy stoel is te ver van die tafel. Hy probeer dit non-chalant hanteer, 

maar hy slaag nie. 

 Hy staan op. 

BANGGAT: Ek verkies staan... [ HY LIEG} 

 Hy skuif die stoel “ongesiens” nader... ongelukkig te naby. Hy voel soos 

‘n selfs groter poepol. 

 Dan, in sy poging om te gaan sit begin ‘n ketting van “onwaarskynlike 

gebeure” wat eindig met hom wat die tafeldoek afruk. Soos hy weer sy 

verskyning maak, steek hy die tafeldoek in sy hemp asof dit ‘n servet 

is, niks gebeur het nie en hy dood dollies en gemaklik is. 

 Daar is ‘n onbeholpe, weerlose, stilte wat voel of dit nooit gaan ophou 

nie en dan... 

DIE KLOKKIE LUI [GENADIGLIK}. 

 Banggat spring verlig op en babbel: 

BANGGAT: Lekker gewees om jou te ontmoet, Blapsie... Bapsie! 
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BANGGAT SAK TERUG IN SY STOEL EN IS SO UITGEPUT, DAT HY GLAD NIE 

EENS OPSTAAN SOOS SARINA SLAPGAT INKOM NIE.  

BANGGAT:Barend. Aangenaam. Nee, dis oukei dat jy nog jou sweetpak aanhet. Ek hou 

van sweet. Ek bedoel jou sweetp... 

MAAR SY VAL HOM IN DIE REDE. SY IS HEEL TEVREDE MET HAAR EIE GESELSKAP EN 

DEUR MIDDEL VAN ‘N “FAST FORWARD” KLANKBAAN, BESEF ONS SY PRAAT VIR DIE 

EERSTE SPAN. HY GOOI HIER EN DAAR STOPWOORDJIES IN. 

BANGGAT: Ja, dit is seker so... ek wou nog w... Nee, ek sau nie kon sê nie... Nee, 

praat jy maar, ek hou van luister. Waarvan hou jy in ‘n m... MAAR SARINA BLY PRAAT 

DRUK LATER SY ORE SUBTIEL TOE. DAN DIE KLOKKIE.  BANGGAT VAL UITGEPUT IN SY 

STOEL TERUG 

DAN: 

IS DAAR ‘N ROMANTIESE LIGTE VERANDERING EN ATMOSFERIESE, SENSUELE MUSIEK 

BEGIN SPEEL. DIE BANGGAT REAGEER IN DIE VOLGENDE SEKWENS WOORDLOOS OP 

DIE DUIDELIK, SEKSUELE AANSLAG VAN DIE WILLEMIEN WINDGAT. SY’S ‘N NYMPHO!! 

SY VAT BAIE EN PRAAT MIN. BAREND IS... OORROMPELD. 

BANGGAT: Hi, ek’s Barend. 

WILLEMIEN: Ek’s Willemien, met die klem op die eerste deel van my naam... 

BANGGAT: Hi Willemien. Hoe bedoel jy met die klem op die eerste deel van jou n... 

O, dis snaaks, oulik bedoel ek, slim, eintlik... 

BANGGAT: Toemaar, dis oukei dat jy die hele tyd oor jouself praat. Daar’s nie veel 

oor my te vertel nie... Wat vind ek die aantreklikste aan jou?  Wel, jou cleavage, ek, ek 

bedoel die kleur van jou oë, dis baie treffend.  

WILLEMIEN: Jou vleier!  
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BANGGAT:       Haaaaa!   

WILLEMIEN KLIM OOR DIE TAFEL EN GRYP BANGGAT. HY IS OORBLUF EN KEER 

HALFHARTIG. VERDONKERING GEBEUR TERWYL DIE KLANK VAN GIGGELS EN SOENE 

GEHOOR WORD.  

10 

DIE SOEN-KLANKE DOOF GELEIDELIK UIT EN WORD VERVANG DEUR DIE KLANKE VAN ‘N 

KERK ORREL SOOS DIE LIGTE VERHELDER OM ‘N BAIE SENUWEE-AGTIGE BAREND TE 

ONTBLOOT, BESIG OM SY DAS REG TE TREK EN SY DEURMEKAAR HARE MET SY HANDE 

REG ‘TE KAM’. 

HY IS IN DIE KERK.  

BAREND:   Wys geen vrees nie! Veg, nie vlug! Wys hul wie’s baas! Ek kort hulp...  

HY IS BAIE NERVOUS EN GEE ‘N GEBEDJIE VOOR DIE SONDAGSKOOLKLAS. 

BAREND:    Ek wil net asseblief hê U moet weet dis daai verspotte laaste vrou wat 

haarself op my afgedwing het. Ek wou nog skree help toe’s haar tong klaar in my mond.  

Ek’s so jammer. Moet my asseblief nie vanoggend verwerp en straf deur die kinders te 

gebruik om my te verneder nie, asseblief. Gee dat hulle my sal aanvaar. Kinders maak 

my bang, maar ek probeer regtig. Help my tog. Chips. Chips! Hier kom hulle.   Ek 

bedoel... Amen. 

STAP OOR NA ANDER AREA WAAR SY SONDAGSKOOL KLAS VIR HOM WAG   

M...more klas. My naam is Barend...  Ja ek weet dis ‘n snaakse naam... Nee, dit het niks 

met ‘n kroeg te doen nie.  Vandag wil ek julle vertel van Moses en die mandjie... Nee, 

ek weet nie of Moses ‘n tattoo gehad het nie. Ek dink nie so nie. Ek weet nie  BEGIN 

GERATTLE VOORKOM. Huh?! Sies! Jy kan nie daai woord in die kerk gebruik nie! Maar, 

om jou vraag te beantwoord, ek weet nie of Farao se dogter ‘n... [FLUISTER] Lesbiër 
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was nie. Ek weet nie. Wat dink julle? NEE! Moenie antwoord nie! RAAK NOG MEER 

GEGOOI  

Wat ruik so? Wie was dit, sies!  Dit was nie ek nie. Hou op om vir my te lag. Dit was nie 

ek nie. 

Ag moenie huil nie, Dogtertjie. Ek weet dit was nie jy nie. Kan ons asseblief terugkom 

by Noag en sy nessie...  Ek bedoel Josef en sy jassie... Ek bedoel Moses en sy mandjie! 

Hoekom sukkel ek so? Ek weet nie.  

Hoekom Moses geha... ha... hakkel het? Nee, ek weet nie. Dalk was hy ‘n b-b-b-

banggat. Sit asseblief net ‘n minuut lank stil. Shhhh! Asseblief. Klim af van die 

preekstoel af!! 

 

VERDONKERING 

 

11 

TERUG IN WOONSTEL.  BANGGAT SIT MISTROOSTIG BY TAFEL EN WIL ‘N BRIEF (OP 

LAPTOP?) AAN MAX SKRYF 

PRAAT MET HOMSELF  (SKRYF IN SY BOEKIE?) 

My soveelste mislukking. Ek het lanklaas soos totaal verwerp gevoel. Twee in ‘n ry. KYK 

VINNIG OP  Maar dit drie in ‘n ry. Face it, Barend, jy is gebore ‘n banggat en jy sal so 

doodgaan. Useless, hopeloos, misrabel.  As ek net kon, het ek jou nou onder jou gat 

geskop.  PROBEER DIT DOEN? 

MOK MAX  Konfronteer jou vrese, gee jouself toestemming om te wees wat jy is... Ga. 

Dis kalmeer stropies vir knieserige kindertjies. Aanvaar nou maar die gatverskeurende 

werklikheid: Jys gedoem. Daar’s mense wat ander gelukkig maak waar hulle ook al 

gaan. Jy maak mense gelukkig wanneer jy gaan! SUG DIEP 
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TREK LAPTOP NADER EN BEGIN TIK 

Geagte Max, dis met spyt dat ek jou moet meedeel dat ek nie weer ‘n sessie by jou sal 

hê nie.  Hulle het ‘n absolute gat van my gemaak. Al die vrouns en selfs graad 3 

kindertjies het my verwerp. Die bietjie selfbeeld wat ek nog gehad het, is weg. Gone! 

Dr, dankie dat jy probeer het, het, maar dit het niks gehelp nie. Ek het my vrese 

gekonfronteer, en tweede gekom. My toestemming om te wees wat ek is, het in my 

gesig opgeblaas. 

Dis nie jy nie, dis ek. Jy’t probeer. Ek moet die gatverskeurende werklikheid in die oë 

kyk. Niks en niemand kan hierdie pieperige banggat verander nie.   

Groete vir oulaas 

Barend 

FOON LUI  BANGGAT SKRIK OORDADIG 

Pa? Sleg dankie self, Pa.  O, dis nie Pa nie.  Max, is dit jy? Ek is nou juis besig...  Baas? ... 

SIT DADELIK REGOP EN VOEL OF SY HARE REG IS...  Nelspruit toe? Oormore?  Okei... 

Nee, asseblief nie, Baas!... nie ‘n ligte vliegtuigie nie. Ek sal dit nooit oorleef nie. Stuur 

Harold of... of Vincent of ... of Sarel.  Asseblief, en smeek jou... U...  Hulle gaan ook 

saam... Onderhandelings met ‘n goeie kalf kliënt...Maar, hoekom ek, Baas? ... Luister 

goed, analiseer goed, Baas bedoel derms uitryg?... Nee? Ontleed en berekende besluite 

neem? Ek? Baas probeer nou ‘n gek van my... O...Maar ek kannie gaan nie. Vliegtuie is 

nie vir sissies nie, en ek is ‘n... ek moet gaan...? As Baas so dink... Totsiens... 

DRAAI STADIG NA SY MUSIEKIE EN BEGIN DIE EERSTE NOTE VAN DIE DODEMARS SPEEL.  

KLANK GAAN OOR ‘N DIE DRUINING VAN ‘N VLIEGTUIG 

11 

COACH SE KANTOOR 

SKRYF EERS WEER IN BOEKIE   Wat skryf ek? Ek teken net my naweek se mislukkings 

aan. My lewe is een groot mislukking, kyk hier.  
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[Hy wys die voorkant van sy boekie]   

En elke mislukking lei tot nog meer verwerping. Ek het lanklaas so verwerp gevoel, en 

dit deur ‘n klassie vol 9-jariges.  

[HY BEWE VREESLIK] Ja, ek is bewus van die feit dat ek meer as gewoonlik bewe... dis 

omdat ek vandag gehoor dat ek en twee kollegas Dinsdag moet Nelspruit toe, vir finale 

onderhandelinge met die goue kalf van kliente... Ek is so opgestress ek het al die heel 

dag gietergat... Die feit dat my sinusse so verstop soos ‘n klei-os se hol raak in 

Nelspruit, is een ding, maar die ding wat my laat spuit-poep is dat  dat ons ‘n ligte 

vliegtuigie gaan vlieg en my HORRORSCOPE het Sondag uitdruklik gese: “Hou jou voete 

op die grond”! Wat gaan ek maak?  Van al my fisiese vrese is die vrees vir goed wat my 

potensieel uit die lig kan laat neerstort en in ‘n ontploffing kan laat sterf, beslis die 

ergste. Nee, nee Max, die is nie die tyd vir jou pseudo-sielkundige-poefpraatjies nie... 

ek wil nie nou nie... 

Hoekom dink ek dat ek saamgevra is Nelspruit toe?... [SUG]... Want, ek luister goed... al 

my regteroor is nie meer wat hy was nie... Ek’s sistematies, weens my logiese brein... 

Mense het al gese ek het insig... maar hulle se dit net om my te laat beter voel. Ek’s ‘n 

goeie analiseerder... Jy weet, ek rafel goed uitmekaar. Ja ek neem aan dis nie die 

slegste eienskappe om te he in die besigheidswereld nie... Derms uitryg se party mense 

van my... en dit laat my so skuldig voel en dit lei weer tot self-verwerping... ag, daar 

gaan ek al weer ... MY FOUTE nou maar eenmaal onmisbaar... [STILTE] 

Ek dink dis tyd dat ons albei ophou om vir onsself te jok! Ek’s net besig om ‘n absolute 

gat van myself te maak. Dankie dat jy probeer het, maar dit het nie gehelp nie. Ek 

beeindig nou ons sessies! Ek het my vrese gekonfronteer, en tweede gekom. My 

toestemming om te wees wat ek is, het in my gesig opgeblaas. Dis nie jy nie, dis ek. Jy’t 

probeer. Ek moet die gatverskeurende werklikheid in die oë kyk. Niks en niemand kan 

hierdie pieperige banggat verander nie.   

Totsiens dok!  
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VERDONKERING 

TYDENS DIE VERDONKERING HOOR ONS DIE KLANK VAN ‘N LIGTE VLIEGTUIGIE WAT 

LUIER, TAXI EN OPSTYG.  
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SOOS DIE LIGTE VERHELDER, SIEN ONS NET VIR BAREND, VOL VREES IN DIE VLIEGTUIG 

KAJUIT. BYKLANKE EN ANDER GATTE SE STEMME OP BAND 

 

BAREND:                        Hoe lank vlieg ons al? Nou eers ‘n halfuur? Dit voel al soo drie. Is 

u reg meneer die vlieenier, jy lyk bietjie blou in die gesig vir my. 

Wat Borspyn... nee wag nou... hel-lo! HELLO! O my f... sister!    

HARDEGAT: Wat de duiwel dink jy doen jy? Dis nie nou die tyd vir ‘n 

hartaanval nie!  

SLAPGAT:   Jy kan ons nie nou drop nie! VERLEË  Grappie! 

HARDEGAT: Ruk jou reg, man! Ek het Maandag ‘n belangrike afspraak met my 

makelaar oor my aftrede. As ek dit mis omdat ek dood 

verongeluk het gaan ek baie ongelukkig wees! 

WINDGAT: En ek het ‘n oudisie vir ‘n ekstra rol in Binneland. Word wakker! 

SLAPGAT: My ou, alle jokes aside, die vliegtuig se neus begin af te wys. 

HARDEGAT: ALARM IN STEM  Ons is besig om hoogte te verloor! Ons gaan 

val! 

WINDGAT: Ek wil nie nou al doodgaan nie. Iemand doen iets! Asseblief! 

SLAPGAT: Ek gaan my kinders nooit weer sien nie. Maar ek was ‘n goeie pa 

vir hulle, al was ek min by die huis. Genuine! 

HARDEGAT: Iemand, doen iets! Gou! Asseblief! 

BANGGAT: EFFE ONSEKER Dit sal nie help om paniekerig te raak nie. Ons 

moet nou nugter dink. En kalm bly. 

HARDEGAT:  Kalm bly! Ons gaan sterf. Almal van ons! 

SLAPGAT:  Kom ons hou hande vas in hierdie laaste oomblikke. 
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BANGGAT: Stop!  Julle is pateties, die lot van julle! Haal die loods uit die 

kontrole sitplek! Nou!!! 

 

SIT HEADS SET OP 

 

BANGGAT: Mayday mayday! Dit is Alfa Charlie Tango, Zulu 30 minute vanaf 

Rand Lughawe in ‘n oostelike rigting op pad na Nelspruit. Kom in, 

asb. 

BEHEERTORING: Wat is julle situasie? 

TEGNIES KORREKTE TERMINILOGIE VOLG 

BANGGAT: Ons loods het sy bewus-sein verloor. Ek is Barend. Barend 

Banggat! 

BEHEERTORING: Barend, volg my instruksies noukeurig. Voor jou net onder die 

paneelbord is daar ‘n klein wieletjie. Sien jy dit? 

BANGGAT: Ja, ek bedoel Roger. 

 

‘N ‘CHARIOTS OF FIRE’ TIPE MUSIEK GEMENG MET VLIEGTUIGKLANKE NEEM OOR 

TERWYL ONS BANGGAT IN SLOW-MOTION SIEN AKSIES UITVOER.  HY LAND DIE 

VLIEGTUIG MET BOKSPRINGE, MAAR VEILIG 
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OPGEWONDE TERUG IN SPREEKKAMER 

 

Ek het daai vliegtuig met hierdie twee bewerige hande geland want ek het gekyk en 

geluister en opgelet, terwyl die S-H-W’s grappies gemaak en nonsens gepraat het. Ek 

het gekyk wat die loods als doen. My analitiese pyn-innie-gat-geit het uiteindelik nuttig 

te pas.  
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En ek was kalm toe ek agter die kontroles inklim met Vincent wat saggies gehuil het, 

Harold wat het bly skel en vloek het en ou Siegie het sy kinders se foto bly soen en 

Nader my God by U gesing.  

 

En ek het die vliegtuig geland! Met bokspringe en in ‘n stofwolk, maar ek het dit 

gedoen! En ek het dit gedoen. Ek, Barend Banggat! 

 

Ek het my vrese geface!  

“Konfronteer WAS die beste geweer”. 

“EK was vrees se baas!  En ek het hulle gewys wie’s baas! ” 

Ek het ontdek: Dis oukei om ‘n banggat te wees. Ek gaan ophou verskoning maak vir dit 

wat ek is.  Ek kan nie ‘n ander gat wees nie, maar ek kan ‘n beter gat wees en ek gee 

myself toestemming om die beste banggat te wees.   GEE HOMSELF ‘N THUMBS UP 

Dankie Max!  Jy’t my gehelp om raak te sien dat ek oukei is.  

KYK VIR OULAAS IN DIE KLEIN SWART BOEKIE.  MAAK DIT AGTER OOP   En ek het ‘n 

nuwe ballade geskryf: die ballade van ‘n Bakgat Banggat. Wil jy dit hoor?  

GAAN STAAN AGTER SY KEYBOARD EN SING (STEEDS OP DIE WYSIE VAN ‘OH LORD IT’S 

HARD TO BE HUMBLE’) 

Dankie tog, ek’s ‘n bakgat banggat 

Ek hoef nie respek te verdien 

Elke keer as ek in die spiëel kyk 

Hou ek meer van wat ek sien 

Nou sing ek hierdie ballade 

Want ék leef nie meer in vrees 

Dankie tog, eks ‘n bakgat banggat 
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En dis wat ek altyd wil wees!!! 

APPLOUS 

Was dit oukei so? 

GORDYN 


