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DIE WOEMA VAN ‘N WINDGAT WYFIE       (hersien na KKNK) 

BEYONCE SE ‘ALL THE SINGLE LADIES’ SPEEL TERWYL AKTEUR OPSTAP EN DIE REGTE MOVES 

MAAK. SY SING SAAM, MAAR EINDIG MET: 

Ek’s ‘n Windgat Lady, ek’s ‘n Windgat Lady 

As jy my wil hê, sit net genoeg bling daar by 

Oh oh oh!  Oh oh oh! 

GOOI ARMS IN DIE LUG EN ONTVANG APPLOUS 

Dankie...dankie...dankie.  Hallo, hallo, hallo. My naam is Veronica. En ek is ‘n windgat wyfie 

met woema! Ek het energie, ‘n lied in my hart, ‘n huppel in my stap.  Ek het meer woema as 

wat ek in een leeftyd kan opgebruik. Dis hoekom ek vandag hier is – om jou te laat deel in 

my oorvloed. 

Wat gee my hierdie woema? Erkenning en bewondering maak my gelukkig  -  dit gee my 

woema,  my dryfkrag, daai lus om te lewe. 

Wat gee jou woema? Wat laat jou elke more uit die bed spring met ‘n lied in jou hart?  Wat 

maak jou gelukkig?  

Die hardegatte soek sukses vir hulle woema. Hulle haat mislukking. 

Banggatte soek sekerheid.  Onsekerheid freak hulle totaal uit. 

Slapgatte streef na vrede en harmonie.  Onmin en bakleiery steel hulle woema. 

Ons windgatte weer lewe vir applous. Ons haat dit om geïgnoreer te word.  

Maar ek soek nie applous nie. Ek vat dit wanneer ek dit kan kry, maar ek het dit nie nodig 

nie. Ek is klaar ‘n wingat wyfie met woema!  
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In fact: ek het so baie woema juis omdat ek so baie waardering en bewondering kry.  Eintlik 

is ek al moeg daarvoor dat mense my die heel tyd komplimenteer. As een mens nog vir my 

se: jy’t so mooi maer geword...jy’s so sexy. Oh please! 

Maar die een persoon van wie ek bewondering sal vat, enige dag, is Herman… Maar van 

hom vertel ek julle later. 

Eintlik behoort ek ‘n Youtube video oor myself te maak.   Daarin wil ek mense vertel hoe om, 

soos ek, met woema te lewe. Want elke mens is geregtig op my opinie.  Ek dink ek gaan dit 

noem: die woema van ‘n windgat wyfie. 

Pla die woord ‘windgat’ jou? Eintlik is dit die woord ‘gat’ wat volgens sommiges nie in ‘n 

dame se mond hoort nie. 

Mense dink die woord ‘gat’ is vieslik. Selfs die woordeboek dink so.  Banggat,  hardegat en 

slapgat het ‘n bestaansreg in die woordeboek nie.  

Die word Banggat vervang met  bangkat. Verbeel jou jy moet sê: ek het my kat afgeskrik. Ek 

is katvol. Sy’t met haar kat in die botter geval. Heim het jy moere in jou kat? Ek weet 

hoekom die woordeboek dit doen. Dis om dit sagter te maak. Maar eintlik maak hulle dit net 

erger.  Die woordeboek vervang dit met … bangbroek. Verbeel jou, as iemand haar opruk, 

het sy haar broek gewip! As sy fed up is, is sy broekvol. En hiervan sal die mans hou: as jy ‘n 

vrou groot laat skrik, … skrik sy haar broek af! 

Die woord hardegat word vervang met hardekwas. Wat, vra ek jou, is erger? Sy’t haar gat 

gesien, of sy’t haar kwas gesien? As iemand weghardloop , maak sy kwas skoon. As sy 

smeek, lek sy kwas. As sy lekker lag, lag sy haar kwas af. As sy iets nie oppas nie trek sy dit 

deur haar ... ? Sies! 
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En daar’s ook nie eers ŉ alternatief vir slapgat nie! Tipies. 

MAAR: daar is wél die woord ... windgat! Met ŉ patetiese beskrywing: ‘iemand wat vol is 

van hom of haarself’... Wat hulle waar kry? Ek is nie vol van myself nie. Please! ‘Grootprater’  

Wie? Ek?! 

AAN STAGE HAND: Ag Boetie, bring tog vir die antie ‘n stoel. My rug gaan dit nie hou nie. 

Daar staan stoele agter die verhoog. Kom, roer jou gat.  

AAN GEHOOR:  Die woord ‘gat’ is volksbesit finies en klaar!  

Ons praat heeldag en aldag van kortgat, maergat, armgat, gomgat.  Want ‘gat’ is net  ŉ 

ander woord vir ‘mens’, of ‘persoon’.  Net waar jy gaan is jy omring deur gate. Kyk net 

bietjie rond: in die kerk, in die mall. By die rugby – orals. Self hier indie saal. Maar ek dink 

persoonlik hiedie hele gehoor is bakgat!  

STAGE HAND BRING ‘N KLEIN STOELETJIE OP. SY GLUUR HOM  AAN Waarvandaan kom jy? Is 

jy een van die sewe dwergies. Wan dit net jou gat wat op daai stoel sal pas.  

STAGE HAND BRING REGTE STOEL OP. Ag, dankie. Nou jy rerig ougat.  

Nou die dag sit ek in die haarsalon en ek hoor twee girls gesels:  

SPEEL DIE TWEE DAMES WAT GESELS   

B: Moenie nou kyk nie, maar dis mos daai armgat Adele wat nou hier instap.   

A: KYK WEL VINNIG OM  Het sy nou met haar gat in die botter geval, toe sy met daai ryk 

sakeman getrou het. 

B: Wat hy in haar sien, gaan my verstand te bowe. Sy’t ŉ kommen streep in haar. Ewige 

gomgat.  
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A: Ja, en ŉ regte maergat ook daarby, as jy my vra. 

B: En haar familie is ŉ spul goorgatte, die hele lot van hulle. 

A: Jip. Hulle gaan als wat hy besit deur hulle gatte trek, jy sal sien. 

B: Die arme man. Hy’t  ŉ lat vir sy eie gat gepluk. 

A: Dalk moet ons hom waarsku, voor hy sy gat sien. 

B: Hy’s so verlief, hy gaan net sy gat aan ons waarskuwings afvee. 

A: En buitendien is sy so ŉ tweegat jakkals. Sý sal net weer by hom gatkruip... 

B: En hý sal sy gat vir ons wip... 

A: Dan stop hy ons gatte vir ons toe... 

B: En eindig ons as die twee ladies wat hulle naam ... gat gemaak het! 

Nou dat julle verstaan dat die woord ‘gat’  ŉ edel woord is, kan ons aangaan. Dit bring my by 

die term wind-… SY KRY ‘N UITDRUKKING VAN NOOD OP HAAR GESIG WAT VERANDER IN 

EKSTASE. LOER TUSSEN HAAR BORSTE IN. Dis my phine. Ek het dit op vibrate gesit. Dis my 

ma. Verskoon gou.  

Hallo Ma... Ek praat met die mense... Nee, ek brag  nie, en vertel hulle net die w  …  Mans én 

vrouens, Ma … Nee, Ma dis die máns wat mý nie wil uitlos nie … Wat mak dit saak? Ek is nie 

meer getroud nie, onthou? … Ma, ek meng g’n met slegte tipes nie  AAN GEHOOR MET ‘N 

VONKEL IN DIE OOG   Èk is die slegte tipe waarmee húlle meng! … Nee niks, Ma … Hoekom 

het ma gebel? …  Ma’t my foto in die koerant gesien! Nogal nie sleg nie, al moet ek self …  

Nee, Ma, ek het hulle nie betaal om daai mooi goed van my ste sê nie.  Kan Ma nie net 

eenkeer …  Ek gaan nou aflui …  bye.  
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AAN  GEHOOR:  Ja, my Ma kry dit elke keer reg – she cuts me down to size.  

KYK NA HAAR FOON EN NEEM GOU EERS ‘N EKKIE OF TWEE.   Laat ek liewer ‘n ou ekkie of 

twee vat. Ek post dit net gou op my facebook. Dit laat my altyd beter voel. PEUTER MET 

HAAR SELFOON TERWYL SY MET GEHOOR PRAAT  Ek gaan soos gewoonlik baie ‘likes’ kry. Ek 

like dit as mense my like. 

Maar like my Ma my? Like sy my as windgat? SUG.  My andersheid, my windgatgeit, was van 

die begin af daar en van die begin af het dit vir Ma gepla. Reeds in my pram het ek 

aangevoel dat ek nie een van daai  run of the mill babatjies nie.  Ek was gebore met woema! 

Selfs my huil was ‘n kunswerk. As ek net wou aandag hê, het ek in ‘n major key gehuil. As ek 

‘n nood was, was dit ‘n minor key.  

So van van nood gepraat: selfs my potty training was ‘n event. Die eerste dag ruk ek daai 

doek af en DEMONSTREER SUBTIEL  (FRONS EN DRUK, EN DAN ARMPIES IN DIE LUG)  Yes!  

Elke druk ‘n meesterstuk! Pappa het elke keer hande geklap. maar Mamma het kwaai gelyk 

en gesê ek ‘ghoemps’ – ‘n meesterstuk. Yeeh! Pappa het hande geklap. My ma het kwaai na 

my gekyk en gese: ‘Jy’s nes jou blerrie pa’.  

Het my Ma dit  verstaan dat ek ‘woematies’ was vanaf dag een.  Nee. Sy verstaan dit nou 

nog nie. 

Dis was net so by Adeline se partytjie ook. Ek was vyf. Haar ma het ‘n catwalk gehuur en 

daar was ‘n modeparade as hoogtepunt van die partytjie. Ek em my drie beste maatjies was 

daar: Henriëtte, Bonnie en Sally . Ons is tot vandag toe nog beste vriendinne. Ons noem 

onsself die woema wyfies.  Maar ek kom later daar by.   
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Nou die modeparade sou ‘n groot flop wees as dit nie vir my was nie. Want  ooooo...die 

ander!  Siestog. Henriëtjie was eerste en haar beurt was binne drie sekondes afgemarch. 

Sy’t omgeswaai, af by die trappies en binne in die tannie se Gladiolas geland. Nou Bonnie 

het, vinger in die neus mond, afkyk-afkyk drie treetjies geloop, omgedraai, oor haar eie 

voete getrip met net so stuk snotjie aan punt die vinger. Sallytjie weer, het so loop en 

rondkyk, dat sy – kadoef-  van die van die catwalk afgeneuk het. Binne in die visdammetjie.  

Ek was natuurlik die heel oulikste! Julle weet in ‘n sekere sin is ons windgatte kleptomane – 

ons steel die show!  Ek het op daai loopplank geparadeer asof ek by die Cape Town Fashion 

Week was. Loop, draai, smile en pose. Loop, draai, smile en pose. Loop, draai, smile en pose.  

Dit was so lekker, ek kon nie ophou nie. Totdat my Ma my daar kom afsleep het. 

WINDGATJIE GAAN TE KERE. Los my! Ek hou van loop!   KYK DIE GEHOOR AAN VIR HULP  

‘Los my. Los my. Ek is ‘n model’ ‘Kom af hier. Jy vat alweer oor!’. DEMONTREES GEHUIL.  

Ek het na die tyd vir Pappa alles vertel, het hulle groot stry gekry....  Ek kon dit nie verstaan 

nie.  Almal love my, behalwe my Ma. 

Maar ek was happy met myself soos ek is, want Pappa het vir my gesê dis soos Liewe Jesus 

my gemaak het. En dis hoe die kerk-ding en die Pastoor se geprekery my koppie en hartjie 

finaal deurmekaar gemaak.  

Ons was elke Sondag in die kerk. Die hele familie. En daar sit ons ewe sedig in die 2de ry van 

voor: my Pa doer in die hoek, dan my oudste broer, Henry, my kleinboet, Cyril en my jonger 

boetie, Benjamin. Dan my Ma en dan ek – op die punt.  

Die eerste Sondag preek die pastoor oor… getrouheid en standvastigheid. En Ma kyk met 

genoegdoening na Henry, my ouboet, waar hy kierts regop sit en konsentreer. So asof sy 
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saligheid daarvan afhang.  En in sy lies sit en krap. Ek hoop maar dit was sy lies wat hy 

gekrap het.  

Die Sondag daarna preek die pastoor oor diensbaarheid  -  om jou medemens se behoeftes 

voor jou eie te stel. En Mammie streel dankbaar klein Benjamintjie se koppie – Benjamentjie 

wat altyd vir Ma tee aangedra, skottegoed gewas, tafel gedek en nooit teegepraat nie.  Klein 

gatkruipertjie as jy my vra. 

Die volgende Sondag is die pastoor se tema: medemenslikheid, liefde en empatie.  En 

Mammie kyk trots na Cyril. En probeer ongesiens Cyril se vinger uit sy neusie haal. Maar toe 

het hy lankal die snotjie onder die bank afgevee.  

Toe wag ek vir die volgende Sondag – my beurt. Vol verwagting sit ek vooroor, skuif my alice 

band reg, strike ‘n pose en luister.  En daar preek die pastoor oor … nederigheid! My ma het 

niks gesê nie. Net vir my gekyk. Asof ek die grootste brommer op die drol was. Toe ons later 

by die huis kom, vra ek vir haar:   ‘Mamma, gaan Windgatjies ook hemel toe?’  

‘Ai, my kind, hoe sal Ma nou weet wie gaan en wie gaan nie? Jy’s ‘n goeie kind, maar jy’s 

baie orig, voorbarig en voor-op-die-wa.’ 

‘Ma? Hoe meen Ma nou?’ 

‘Jy praat hopeloos te veel en meestal oor jouself.  

‘Is daar fout met my, Mamma?’ 

‘Nee, my Kindjie, maar dit sal help as jy meer nederig en op jou plek sal wees.  Veral omdat 

jy ‘n meisiekind is.’ 

‘Maar ek hou van my soos ek is, Mamma.  Laaik Mamma my?’ 
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‘Aarde, kyk hoe laat is dit al! Vra vir Benjamin om my te kom help om tafel te dek.’ 

SUG  ‘Ja, Ma…’ 

En dan het ek vir Pappa gaan soek en op sy skoot gaan sit. Ons gesels en gelag tot die seer 

opgehou het. Hy is ‘n tyd later dood – aan kolon kanker. Ek mis sy grappies en sêgoed. As 

iemand hom gevra het hoe gaan dit, het hy altyd gesê: ‘Nee, kla jy maar eerste’.  Tot sy dood 

toe het hy nooit gekla nie.  Vandag verstaan ek dat hy als maar net opgevreet en opgekrop 

het.  Ek mis my Pa … 

Maar ek laat my nie onder kry nie. Al is Pa al jare weg, is ek nie alleen nie. Ek het my 

vriendinne.  Maar kom ek vertel julle van ons Woema Wyfies. Waar sal ek begin?  

Toe ons vier woema wyfies nou die dag in my tuin sit en kuier, toe ‘sien’ ek ons vier raak in 

die apparate daar in die tuin.  

Henriëtte:  onder ons  Woema Wyfies is sy die hardegat. En ‘n hardegat is soos ‘n grassnyer. 

Baie vining en effektief. Maar daai lemme is vlymskerp. As sy klaar is, is alles netjies, 

georden, versorg. ‘A job well done’. Want: die hardegat is taakgedrewe.  Sy praat in kort 

sinnetjies, amper staccato: ek – kan – nie – langer -bly –nie. Het – jy – ore – in – jou – kop. Sy 

stoomroller gewoonlik bo-oor alles en almal!  Cut them back to size… Ek het dit al ‘n hele 

paar keer aan my lyf gevoel. 

Dan‘s daar Sally. Sy is die verstrooide slapgat.  Sy is soos die kruiwa. Gaan net daar waar sy 

gestoot word. Baie nuttig en selfs onmisbaar. Haar wiel tjierie-tjierie heeltyd – soos ‘n ou 

hotel kooi se springs . Want die slapgat is die gesellige een.  En sy giggle aanmekaar. Kan 

nogal irriterend word. Hier-en-daar verloor sy  daai kruiwa soms goed langs die pad, maar sy 
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kry die werk gedoen. Maar net as iemand anders haar stoot!  En sy kan so maklik van die 

wal in die sloot gestoot word… 

En onder ons vier is Bonnie die banggatjie. Baie senuweeagtig. As sy skrik, los sy 

onwillekeurig ‘n poepie. Of as jy hard roep. BONNIE! Pfroot. Nou sy is kompleet vir my soos 

die tuin se sprinklers.  Sy gee lewe aan die dinge om haar, werk met  ŉ ‘timer’, altyd op haar 

pos en altyd betroubaar. Geen verrassings en niks on the spur of the moment nie. Sy werk 

liefs op tye wanneer sy niemand sal verontrief nie.  En alles is verkleinwoordtjie. ‘Gee aan 

jou bortjie. Ek gaan gou ‘n briefie pos. Is jou koppie seer? Hier’s ‘n ou pilletjie’.  

En dan’s daar ek natuurlik ek! Ek is die windgat. Nie brêkgat of vol-van-jouself-gat nie. 

Gladnie! Ook nie irriterend of in your face blasé nie. Ek is uniek, spesiaal, ŉ cut above the 

rest. Ek is die....Tuin-meubels!  As die tuin kant en klaar is, daag ek op om mooi te lyk en dat 

almal die netjiese tuin kan geniet en ek weereens die shine kan vang! Slim, né?  

Vier wyfies – vier woemas. Dis wonderlik dat ons andersheid ons na mekaar aantrek. 

Nou die dag gaan ons vier woema wyfies op ‘n girl’s week end. Sally, ons dierbare slapgatjie, 

het die bespreking gedoen. Natuurlik gewag tot die laaste. Dis dié dat ons toe nie by mekaar 

gesit het nie. Maar die soort ding pla haar min. 

En so land Henriette toe langs ‘n vriendelike tannie.   

HENRIËTTE: (HARDEGAT IS SAAKLIK)  Ek  is Henriëtte. Ek het twee kinders. En nee, ek het nie 

foto’s van my kinders op my foon nie.  Ek is ‘n rekenmeester. Woon in Centurion. Nou weet 

jy als en moet jy my verskoon. Ek het werk om te doen. Jy lyk vir my so wit. Ja, ek weet jy 

wit. Jy lyk bleek. Is jy naar? Wil jy kots vomeer? Daar’s ‘n kadoesie in daai sak. Doen dit net 

sonder geluide. Ek het werk om te doen en ek moet fokus.  
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SALLY: (GESELLIG, PRAAT MET ALMAL, PRAAT EFFE TE HARD)   Jis jis. Hugannitda? Ek is Sally. 

Gee jy om as ons plekke ruil dat ek in die middel kan sit? Dan kan ek met albei van julle 

gesels. BLAAS ASEM. Ruik my asem? Verskoon tog die knoffel. Gisteraand se witwyn en 

braaibroodjies. Kan ek jou koerant se comic-seksie- …dankie. Wil kyk wat maak Garfield 

weer vandag. Haai ek het net so toppie. Myne het net sequins. Shop jy ook by China Mall?  

En dan Bonnie. BANGGAT PRAAT VERSIGTIG EN SAG  

BONNIE: Hulle noem my Bonnie.  Jy moet net sê as jy eerder by die venstertjie wil sit. Of 

langs die paadjietjie. Ek wil nie in die pad wees nie. Ek sal ook nie ‘n nuisance van my maak 

nie. Is dit okei met jou? Ooo ek moet gou gaan keteltjie uitspoel. Maar as ek jou pla kan ek 

mos maar wag tot ons aeroplaintjie geland het. Ooo – ek kan nie meer wag!!  AAN GEHOOR  

Soms wil ek haar ‘n woema-inspuiting  - woeps! - in die gat gee.  DINK ‘N OOMBLIK NA  ‘n 

Woema inspuiting in die gat! Dis briljant! Ek kan dit in my Youtube video gebruik.  

En dan… was daar natuurlik … Moi! 

VERONICA:  (GROOTDOENERIG. MAAR HAAR GERIEFLIK LANGS IEMAND)  Nou kyk nou net 

langs wie sit jy? Langs my! Dis jou gelukkige dag.  Ai, was my lewe vandag ‘n gejaag. Ons is 

net betyds hier afgelaai. Afsprake en nogmaals afsprake. Dis hoekom ek amper laat was. 

Maar VIP’s kom mos gewoonlik laat…  Laat ek gou ‘n ekkie neem. Wil jy ‘n onsie saam met 

my neem?  Ek sal dit op Facebook post as ons geland het.  Dan kan jy vir almal wys langs wie 

jy gesit het.  Ai, wat makeer my?  Kom ons praat ‘n bietjie oor jou.  Sit my bloes nie bietjie 

styf nie. Hoe laaik jy my boots? 

AAN GEHOOR: Oor dese girls weekend praat ons liewer op ‘n ander keer. Dit was ‘n fiaskoe, 

‘n flop, ‘n fo-. Dit was ‘n saak vir gebed. Dink julle nie ook hierdie Cutex van my is ‘n fabulous 

kleur nie? Dit pas by my lipstic.  Goeie Cutex en grimering is die windgat se weapons of mass 
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distraction.  En natuurlik jou figuur. En die girls weekend het ongelukkig sy merk gelaat: 

cream koeke, Tjoklit éclairs, ice cream – to name but a few – en alles afgesluk met ‘n Coke 

Zero. Ja nee – daai merk was gelaat. Veral op die ander drie se figures. Praat van sleg 

gestopte worse. Dubbel-sessies by die gym was ons voorland.   

Ooo...en ek kan my altyd verkyk aan my vriendinne se roetines. Want as daar nou ‘n plek is 

waar ‘n vrou se gat wys, is dit by die gym. Gym is die belangrikste saamdoen ding vir ons 

woema wyfies.  

 

VERONICA:  Hi Girls. Dis ek! Ek weet julle het my gemis. (NIE: ‘Ek het julle gemis nie.’)  Hoe 

like julle my nuwe gym toppie?  Dis Naartjie vir kindes. Vir volwassenes noem hulle dit 

Pawpaw! 

HENTRIËTTE:  Veronica, dis te klein vir jou. Jy peul uit. Wat se toppie is dit? Naartjie vir 

dogtertjies?  

VERONICA: Nee, Pawpaws vir adults. LAG VIR HAAR EIE GRAP.  

Ek’s nou by julle. Ek warm net gou op.  GRIMEER VERDER MET KLEIN SPIEËLTJIE TERWYL SY 

MET GEHOOR PRAAT 

AAN GEHOOR: Soos ek sê, ek love dit om die ander girls in die gym dop te hou. Nee, nie 

soooo nie! Vat nou bv. vir Henriëtte daar oorkant.  DEMO HAAR GYM STYL TERWYL SY 

PRAAT  Neem die gym-ding besonder ernstig op. Sy kom actually gym toe vir die oefening!  

HENRIËTTE: (OEFEN SOOS DIE HARDEGAT. REGTE ASEMHALING, GEFOKUS. GROOT VINNIGE 

BEWEGINGS. GEE BEVELE OOR DIE SELFOON TERWYL SY HAAR BENE OEFEN) Ek het dit mos 

reeds vir jou verduidelik. Doen dit net… Nee, nee! Ek vra nie jou opinie nie…  
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Ek squat.  Nee, ek’s nie kwaad nie. Nog nie. Ek klink maar net so…  Nou maak jy my kwaad. 

Wil jy vir my werk of nie!? … Hou my op die hoogte. Ek moet nou my biceps oefen. Totsiens. 

WEER GROOT VINNIGE BEWEGINGS 

AAN GEHOOR: Daar anderkant is Bonnie aan’t oefen. Sy’s altyd eerste hier, sodat sy die 

apparaat in die verste hoek kan kry. Foeitog.  SPUIT EERS DIE APPARAAT MET 

ONTSMETMIDDEL, PLAAS ‘N GROOT HANDDOEK OOR VOOR SY BEGIN. KYK ANGSTIG ROND 

OM SEKER TE MAAK NIEMAND KYK VIR HAAR NIE KLEIN AFGEMETE BEWEGINKIES. TEL 

OORDREWE OM SEKER TE MAAK SY VERKUL NIE.  

Het ek nou twintig gedoen? Dalk was dit net negentien. Wat dan? Ek doen liewer nog vyf. 

Arme Bonnie oefen heel jaar net op twee apparate. Sy weet nie hoe die ander werk nie, en 

is te skaam om hulp te vra. 

Ek daar kom Sally Slapgat nou eers ingestap. 

SY STAP STADIG IN, GESELS MET ALMAL, PROBEER ‘N HANDDOEK LEEN. HAAL HAAR 

SKOUERS OP AS SY NIE ‘N HANDDOEK KRY NIE EN BEGIN. SY DOEN DRIE PUSH UPS VOOR SY 

STOP EN AAN HAAR KLERE/HARE VROETEL. Sal terug op haar elboë.   Waar’s die 

watermasjien? Al die oefening maak ‘n mens dors… Dis al verlede maand na die 

kleedkamers geskuif? … Wel, dan maar terug na die oefenry.  ‘Haai, julle ouens, het julle 

gehoor van die ou oom wat in die gym by die jong girl aanlê. ‘Maar Oom,’ sê die girl, ‘Jy sê 

jy’s vyf-en-veertig, maar jy lyk baaaaie ouer’.  ‘Dis oor ek ‘n vroeggebore baba was,’ 

antwoord die oom.  ‘Hoeveel te vroeg?’  ‘Dertig jaar te vroeg…’  LAG UITBUNDIG, DOEN 

NOG DRIE PUSHUPS.  So ja. Nou is ek reg vir die dag wat voorlê. 
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AAN GEHOOR:  Ek gaan natuurlik voluit in die gym.  Ek kies al die apparate wat regoor die 

spieëls is.  Dit spoor ‘n mens aan om harder te oefen.   SY MAAK GROOT BEWEGINGS WAT 

MINIMUM INSPANNING VERG.  CHECK HAAR VOORTDUREND IN DIE SPIEËL, FLIEK HAAR 

HARE, SPUIT PARFUUM AAN.  NEEM EKKIES.  DAN SIEN SY VIR HERMAN … 

Haai Herman, eks absoluut mal oor jou … roetine.  En jou gymbroek. 

‘Hi! En ek hou van jou twee groot … gewigte.’ 

Kan ek gou ‘n onsie van ons twee neem? 

‘Kannie sien hoekom nie.’ 

POSE VIR ‘N PAAR ONSIES. 

Herman is ‘n paar jaar ouer as ek. Maar is hy in shape! Lang, lenige lyf, sout-en-peper hare 

en diep kuiltjies. Hy weet hy smelt harte. Dis die ou waarvan ek julle aan die begin vertel 

het. Ek is normaalweg goed met die lees van persoonlikhede, maar vir Herman kan ek nie 

mooi plaas nie. 

Hy doen sy workout soos ‘n gedrewe hardegat. 

Hy is sensitief en soos ‘n banggat. 

Hy‘s ‘n mens-mens soos ‘n tipiese slapgat. 

En hy het selfvertroue soos … ek! 

Dit fassineer my van hom. En hy weet hoe om ‘n vrou goed oor haarself te laat voel. 

AAN HERMAN:   Herman, sal jy my help om die...apparaat te verstel? Ek kan sien jy weet 

watter knoppies om te druk en watter stawe om te skuif… 
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AAN GEHOOR:   Kyk, as daar een ding is wat ‘n windgat nie is nie, dan is dit hulpeloos. Maar 

as daar een ding is wat ons goed kan doen, dan is dit hulpeloos speel. 

AAN HERMAN:   Ag Herman, jy’s so sterk. Sal jy vir my spot? Netnou val dit op my bors … 

kas.  Ag, asseblief?  

AAN GEHOOR:   Oe! ‘n Ouer man wat in top kondisie is doen dit vir my. En gym het skielik ‘n 

nuwe diepere dimensie bygekry.  

Wat’s beter as ‘n goeie gym sessie …? 

Facebook!! 

HAAL HAAR FOON UIT EN SKAKEL AAN   

BLAAI ROND OP FACEBOOK 

Bonnie het ‘n Facebook blad, maar sy’s so bang sy gaan nie ‘likes’ hê nie, dat sy liewer nooit 

kyk nie. 

Sally het al soveel keer haar Facebook password vergeet dat sy als maar gelos het. 

En Henriëtte sê Facebook is tydmors.  Rekenaars is bedoel vir werk. Maar ek weet sy het wel 

‘n Facebook blad. Jy kan nie sulke dinge wegsteek nie. 

KRY ‘N PING OP HAAR FOON.  Praat van die duiwel! Dis ‘n WhatsApp van Henriëtte.  LEES  

Pasop vir Herman. Hy’s ‘n kartonhouer.  Kartonhouer…?  Ooo!  Hoe durf sy. Sy ken hom nie 

soos ek nie. En buitendien is sy nog net eenkeer getroud met haar skoolliefde. Wat weet sy 

van mans af?  

AAN GEHOOR:  Ek sal haar later antwoord.  
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Waar was ons? Facebook!  

Nou ek leef daarvoor.  ‘Likes’ is vir ‘n windgat soos dwelms of alkohol. Jy begin 

onttrekkingsimtome ervaar as daar nie genoeg ‘likes’ is nie.  En followers! Dis ‘n adrenalien 

inspuiting. Ek leer nog Twitter en Instagram en al daai goed. ‘n Mens kan nooit genoeg 

selfbemarking doen nie. 

Die ander wonderwerk van die internet is dating sites.   

Ek is ook daar op. Nie dat ek dit nodig het nie. Ek is populêr genoeg.  Maar dis tog lekker om 

te sien wat mense van jou profile sê. Jy sien, my profile lees: Aantreklike, sexy geskeidene 

(ek sit dit by dat mans nie moet dink ek is ‘onervare’ nie) in haar laat dertigs.  Ja, okei, almal 

lieg so ‘n bietjie … bietjie baie. Sensueel en geheimsinnig (mans hou van ‘n uitdaging). Mans 

van enige ouderdom. O ja, my profile naam is: ‘Windgat Wyfie met Woema’. Hoe anders?    

Maar ten spyte van my briljante profile, kry en heeltyd die grootste spul loosers. 

Hulle name alleen is om genoeg om jou lipstick in te sluk: 

Liefde is virrie voëls (soos die meeste mans). My-hartjie-my-liefie (botter sal nie in sy mond 

smelt nie – nee wat). Voorlaaier (Is julle nie maar almal nie?). Voëlvry. Hoor hierdie een:  

Vol-geld-maar-vol-stront. En:  Geteel om te speel.   

Om van party foto’s nie eens te praat nie. En die goed wat hulle oor hulleself skryf!  Hoor die 

een: 

Jukskei van Nigel:  ‘Ek is geskei en soek ‘n vrou wat jeuk.’ 

En die een noem homself Baas Naas:  ‘Ek glo nie aan bloedvermenging nie. Ek hoop nie jy’s 

‘n Shark of ‘n Leeu nie. Want ek is van Pta en my bloed is blou’.  
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Maar die pitts is Plaasoupa: ‘Ek is 75, maar ‘n jong 75. Moet badkamer toe gehelp word. 

Maar ek loop self terug … Soms.’  Foei tog. Die een noem homself Skoothondjie.  

 

 

Ag nee wat, internet dating is soos ‘n chiwawa.  Die hondjie binne die bos hare is maar klein.  

Die hele lot steel my woema, dadelik. Maar een kandidaat het my tog geprikkel: Hy noem 

homself: Macho Man met Mojo.   Maar sy kontakbesonderhede lyk tog vaagweg bekend…  

 

HAAR FOON LUI.  DIS WEER MA   Hallo Ma, hoe gannitda? … Ja, ek drink my pille.. Hoekom 

het Ma gebel? … Die kerk hou ‘n Talentaand? … Oor twee weke? Ma, ek het nie nou tyd vir 

lang stories nie, ek is besig om - Nog nie genoeg items nie? … Ek kan altyd iets doen.  Ek 

werk op die oomblik aan ‘n stand up comedy show …Dit was maar net ‘n voorstel. Dis 

duidelik Ma wil my nie daar hê nie  .  Ma, ek moet gaan. Ek het ‘n afspraak met my 

vriendinne. Bye Ma. IS AFGEHAAL  Haal diep asem. Nou waar was ek laas? Die gym.... 

Facebook.. 

O ja!... Saterdae het  ons ons gereëlde weekend outing: middagete. En ek en die res van die 

woema wyfies is vinnig Cresta toe.  Ek bestuur. En gesels. Hoe anders? 

VERONICA: Herman het vir my ‘n gefacebook en gesê hy sien uit na Maandag se gym. 

HENRIËTTE: Ek het nie ‘n lekker gevoel oor daardie man nie, Veronica.  Ek wed jou hy sê  

  dit vir baie vrouens. 

BONNIE: Veronica, moet jy nie liewer kyk waar jy ry, en nie ry waar jy kyk nie?  My  
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  senuwees is gedaan oor al die taxis en … 

VERONICA:  Ontspan liewe Bonnie.  As Veronica agter die stuur van sake is, kan niks  

  verkeerd gaan nie. 

SALLY:  Henriëtte, hoekom frons en staar jy so? 

HENRIËTTE: Ek moet op die pad konsentreer. Iemand moet… 

DAN TREF HULLE ‘N SLAGGAT.  NA DIE GEHOORREAKSIE: BONNIE SE POEPIE.  HULLE STOP 

EN KLIM UIT EN SLAAN GADE 

VERONICA: Nou waar het daai slaggat so skielik vandaan gekom? 

HENRIËTTE: Veronica, hoe kon jy so onverantwoordelik wees?! Kyk watter gemors het jy 

ons nou in! 

SALLY: Kyk hoe spring so ‘n slaggat voor ons in. Welkom, Mnr Slaggat. Ek is Slapgat. 

En dis Hardegat, Banggat en Windgat. 

HENRIËTTE: Stop dit, Sally!  Dis nie nou tyd vir grappies nie!  

BONNIE: Dit het seker gebeur omdat ek nie hard genoeg gebid het nie.  

SALLY:  Gelukkig is die band net pap aan sy onderkant… 

HENRIËTTE: Sally!  Die enigste geluk is dat die praktiese Henriëtte ‘n band kan omruil. 

Veronica, sluit oop die kattebak. Vir die noodwiel. En gereedskap Ek wil dit 

uithaal. 

BONNIE: Nou gaan ons seker gerape word. 

VERONICA: Bonnie! Dis Saterdag oggend elfuur, en ons is in Beyers Naude Rylaan, hallo? 
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HENRIËTTE: Veronica, die gereedskap is nie hier nie. Waar’s die domkrag en die 

moersleutel? en die- … 

VERONICA: Ontspan Henriëtte, al die nodige tools is hier… 

HENRIËTTE: Die kattebak is vol gymklere. Hoor jy wat ek sê? Die gereedskap vir wiel 

omruil is nie hier nie! 

VERONICA: Wie het daardie tools nodig … WYS NA KATTEBAK … as jy hierdie tools het…  

WYS NA HAAR BOOBS EN TUIT HAAR LIPPE EN GAAN STAAN LANGS DIE PAD 

 

AAN  GEHOOR:  By Cresta het ‘n hele paar glase wyn hulle aan ons opgedring. 

Behalwe aan Bonnie. Sy drink liewer nie. So sy sou terug bestuur.  En die 

onderwerp van bespreking was … SEKS. 

SALLY:  Kyk daai middeljarige vrou daar oorkant. Hoe dink julle sal sy perform – in die  

  bed? 

AAN  GEHOOR: Ek analiseer haar dadelik:   

VERONICA:  (PRAAT GEDEMP EN EFFENS SOOS ‘N KOMMENTATOR)  Dames en Here, hier  

  het ons ‘n dame wat georganise is. Let op haar hare en haar klere. Als netjies  

  en presies. En kyk: voor haar, langs haar swart koffie, lê haar inkopie-lysie. En  

  haar selfoon is groot en grys. 

BONNIE: Wat het dit met haar bedmaniere te doen? 
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VERONICA:  Ai, Bonnie, moet ek jou als met ‘n koekvurk voer?  Daardie vrou is ‘n tipiese  

  geordende hardegat.  In die bed is sy soos, soos ‘n … (en die kettingwinkel  

  oorkant die koffiewinkel gee my die metafoor) … sy is soos ‘n n voedsel  

  verwerker. Mors nie tyd nie.  Speel in two tics klaar met enige wortel of  

  komkommer. En dan: vinnig was en terug in die kas! 

AAN  GEHOOR: En toe begin ‘n vloedgolf wat niemand kon keer nie. 

VERONICA:  En die vrou oorkant haar? Sweetpak, poniestert, geen grimering, koffie in  

  haar piering. Hoor hoe lekker lag sy. 

SALLY:  Ja, okei, sy’s soos ek.  Nou hoe dink julle is ons slapgatte met die ‘ding’? 

VERONICA: Soos ‘n slow cooker.  Lae hitte, kan baie lank aanhou, maar in die proses  

  word die vleis net al hoe sagter… 

SALLY:   Dit sal die dag wees!  Dit hou so lank aan omdat ons tussen in grappies maak.  

VERONICA: (SOOS ‘N AANKONDIGER BY ‘B BOKSGEVEG)  En nou dames en here, bied ek 

aan u die daai vroutjie in die hoek wat agter haar spyskaart wegkruip en wens 

sy is invisible woman.  Hier het ons ‘n besondere spesie van vrouwees – die 

banggat wyfie!  Diep, versigtig, sensitief.     Hoe is sy as die lig afgesit word? 

Soos ‘n toaster.   Werk tjoep stil en op ‘n timer. Word net warm genoeg vir ‘n 

resultaat.  En die ‘sny brood’ mag ook net so lank binne bly as wat absoluut 

nodig is. 
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En wat is julle evaluering van WINDGAT VROU?  Ek sê julle sommer. Ons is 

soos ‘n tuimel droër in die bed. Baie beweging en baie hitte. En aan die einde 

is al die kreukels uitgestryk! 

SALLY:  Kom ons bekyk ‘n klompie manne se profiele. 

BONNIE: Sies, julle! Dis persoonlik en privaat! 

SALLY: Van profiele gepraat, Veronica, hoe gaan dit met daai nuwe man in jou lewe? 

Op hierdie terrein..? 

HENRIËTTE: Veronica, ek sê jou daardie man gaan jou volgende slaggat wees. Moenie sê  

  ek het jou nie gewaarsku nie.  Ek gaan meer van hom uitvind. 

VERONICA: Herman is my droomman. Maar op die oomblik is dit nog net drome.   

Kom ons praat liewer oor julle ervarings.  Henriëtte, jy’s gelukkig getroud.  

 

HENRIËTTE:  Ek praat nie uit die bed uit nie.  

VERONICA: Vertel! 

HENRIËTTE:  Soos julle weet is my man ook bietjie van ‘n windgat. Hy soos ‘n stofsuier 

verkoopsman. Wil eers al die werkende onderdele vir my wys en 

demonstreer.  ‘Kyk! Hierdie ongelooflike pyp. Vir suig. En blaas bedoel.’  

BONNIE: Hoe bedoel jy nou, Henriëtte? Wat beteken dit? 

SALLY: Bonnie, nothing sucks like Erectrolux…! 
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VERONICA: En jy, Sally. Vertel.  … 

SALLY:    My huidige ou is ‘n opperste banggat ...  Hy operate soos ‘n geheime agent.  

Hy doen wat gedoen moet word. Alles in stilte.  Aan die einde is ek nooit 

presies seker wat hy probeer doen het nie.  

VERONICA: En jy, Bonnie? 

BONNIE:   Ek verkies om liewer nie te … 

VERONICA: BONNIE!  

BONNIE:    Pfruust. Wel, ek het nog net my man gehad, ‘n hardegat …  eh … hy’s … hy’s 

soos ‘n … soos ‘n tandarts in die bed.  ‘Lê stil, Vrou. Ek stop net gou die 

gaatjie toe. Dit sal gou oor wees, en jy sal niks voel nie…’  Dit werk vir my. 

VERONICA: Terwyl ons nou op die onderwerp is, kom ons vertel vir mekaar wat ons vóór 

en ná ‘n nag van passie sê… 

SALLY: Ek weet dat Henriëtte na sal sê!  Voordie tyd: ‘Kom kom kom, ek het nie 

heelnag tyd nie!’  En na die tyd:  ‘Dit was lekker, maar dis nou klaar!’ 

HENRIËTTE: Ja toe nou.  En jy, Sally, sal weer voor die tyd sê:  ‘Ek hét die heel nag tyd!’  En 

ná die nag van passie:  ‘Is ons al klaar?’  

VERONICA: Bonnie, ek weet nie of jy al ooit ‘n nag van passie gehad het nie, maar as jy 

sou, dink ek jy sal voor die tyd sê: ‘Sal jy sê as als klaar is…?’  En na die tyd:  

‘Nou’t jy seker al jou respek vir my verloor…’ 
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BONNIE: Dis darem nie so erg nie, julle.  Veronica, ek dink jy sal voor die tyd sê: ‘Kom, 

grootman, laat ons kyk of jou turbo werk.’  En na die tyd:  ‘Wow!  Nou’s dit ou 

beurt!’ 

AAN GEHOOR: En net mooi op die klimaks van die warm gesprek, toe bel Ma.  

Ek kan regtig nie nou praat nie, Ma … LUISTER, DAN VERANDER HAAR GESIG   

O, Her-ma-n!  (SY PROBEER SUBTIEL DIE ‘MA’ NA ‘HER-MA-N’ VERANDER).  

TREK OPGEWONDE GESIGTE VIR DIE DAMES   Lekker om van jou te hoor …  

Wat maak ek?  Baie besig. Môreaand? … Wat het jy in gedagte? …Fantasties 

… O okei. Sien jou so half agt… Bye … Tot dan, Herman. 

HENRIËTTE: Veronica, jy moet versigtig wees. Ek dink ek moet jou eerder aan my neef  

  voorstel. Hy’s ‘n loodgieter. En stink ryk. En ‘n wewenaar. Sy naam is Saggrys. 

VERONICA: Sag  en grys!  Please!  KYK NA HAAR SEL-HORLOSIE   

  Girls, ons moet ry. Ek het die date van alle dates.   

AAN GEHOOR: En daai aand was, om die minste te sê, spesiaal.  

‘N TONEEL VAN INTERAKSIE VOLG, MET ROMANTIESE MUSIEK. GEBARE EN GELAG. 

VERONICA IS SIGBAAR HAAR EFFE OORDADIGE SELF.   

VERONICA: LAG   Vang jy dit? : Hoor die een: as ‘n politikus vir jou sê ja, bedoel hy 

miskien, as hy sê miskien, bedoel hy nee, en as hy sê nee, is hy nie ‘n politikus 

nie. Want ‘n politikus sê nooit vir mense reguit nee nie.  Maar ‘n dame: as sy 

sê nee, bedoel sy miskien, as sy sê miskien, bedoel sy ja, en as sy sê ja, is sy 

nie ‘n dame nie!   
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  Hier’s nog een.  Een wat ek self uitgedink het:  Hoe groet die C-koppie – jy 

weet, C-cup (DEMONSTREER) – hoe groet die C-koppie die T-koppie? 

(DEMONSTREER) … How zit, my China? En hoe groet die T-koppie weer die C-

koppie? … Hoesit, my Bra?  

  LAG OORDADIG   Vang jy dit?  Slim, né? 

   Maar vertel my bietjie van jouself. Waar kry jy jou naam vandaan?  Is dit  

   Duits soos in Herr mann  SPREEK DUITS UIT   Of is dit Her Man … SPREEK  

   ENGELS UIT O! Gaan ons nou huistoe?  

AAN GEHOOR: Toe hy my by my huis aflaai, toe speel hy hard to get. Soen my  

nie, (DEMONSTREER EERDER AS SÊ) vat net so liggies aan my arm. Ek kon nie sy oë sien nie, 

dit was donker. Maar ek was seker daar was die belofte van things to come…Die volgende 

oggend staan ek op met ‘n lied in my hart.  SIT GRIMERING AAN  TERWYL SY SING: I’M NO 

SINGLE LADY I’M NO SINGLE LADY  OHOHOH 

FOON LUI.  Môre Ma.  Dis ‘n wonderlike dag, dankie. Al vra Ma nie.  Ek was gisteraand uit 

met ‘n wonderlike man … Hy’s diep en sensitief, hou van die fynere dinge in die lewe … 

Hoekom stel hy dan in my belang? … Nee, Ma, daar is nog straight mans was so is.  …  En 

met Ma? … Hoe gaan dinge met die talentaand? … Die pastoor het my nommer gevra? … 

Nee, Ma. Ek het niks ellendigs gedoen nie.  … Ek moet aflui. …  Bye, Ma.   

AAN GEHOOR: Gaan sy nooit ophou om my te down nie!? Ugh!  Maar self my ‘dierbare’ Ma 

gaan nie vandag my bui bepaal nie!  Die son skyn op hierdie pragtige mens! 
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En toe klop die Henriëtte aan my deur. En aan haar gesig kon ek sien iets is verskriklik 

verkeerd. 

VERONICA: More more!  Wat ‘n wonderlike d …  Wat’s fout?  

HENRIËTTE: Ek het my speurwerk gedoen. Kyk hier. Op ‘n chat group van Herman  

   afgekom. ‘n Vriendin het my uitnooi. Lees! 

VERONICA: Herman!  Sê hy iets oor gisteraand? 

HENRIËTTE: Lees. 

VERONICA: LEES   Daai merrie se klere-smaak laat my gril! Vir die party met die tema: 

‘Hierin wil ek nie dood gesien word nie’, gaan ek klere by haar leen. 

Sy máák of sy hoor, maar sy luister nie regtig as ‘n mens praat nie. Sy’t my al 

baiemaal doodgepraat.   

KYK OP NA HENRIËTTE   Maar, maar dis met sy bitchie vriendinne. Dis duidelik 

hulle is net jaloers oor ek gisteraand met hom … 

HENRIËTTE: Lees verder … Wat Herman self sê.  

 

 

VERONICA: Hy sê gisteraand was boring verby.  LEES   Net oor haarself praat gepraat ... 

TERWYL VERONICA LEES, SAK SY AS’T WARE INMEKAAR. HAAR LIGGAAMSTAAL EN GESIG 

SPREEK VAN VERSLAENTHEID EN VERDWASING.....lag die hardste vir haar eie flou grappies.   
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AAN GEHOOR: Is dit hoe Herman my beleef het? Is dit hoe mense my sien? Is dit wie ek 

werklik is? Is ek maar net ‘n windbol sonder inhoud? ‘n Vlak egoïs? 

 

Die volgende paar dae was ek nie by de werk nie. Ek kon niemand face nie. Ek het by die 

huis gebly en die gordyne toe gehou. Ek het nie my foon geantwoord of op Facebook 

ingegaan nie.  

Na vier dae van afsondering, van luitere hel, is daar ‘n klop aan die deur. “Gaan net weg! 

(NIE TE DRIFTIG NIE)  Ek wil niemand sien nie. Los my net uit.”  Maar die klop het aangehou.  

Ek het my toe maar later na die voordeur gesleep en oopgemaak. 

Dit was my Woema Wyfies.  

SALLY:  Vriendin, ons het net kom kyk of jy nog lewe.  

HENRIËTTE: Nee magtag, kyk hoe lyk jou plek. Waar’s jou besemkas? 

AAN GEHOOR:   Ek wou nog keer, toe druk die drie by my verby en stap in. 

HENRIËTTE BEGIN GOED OPTEL EN BÊRE TERWYL SY PRAAT 

HENRIËTTE: Selfs ek sou aan selfmoord gedink het as my plek so gelyk het. 

AAN GEHOOR:   En dit was veronderstel om my beter te laat voel? 

BONNIE: HUIWERIG  Ek het vir jou blommejies gebring. Blomme laat my altyd beter 

voel. 

SALLY:  Vertel vir Sally wat druk jou so. Ek het heeldag tyd.  

AAN GEHOOR:   En toe praat en huil ek al die versies van die Gesangeboek. 



27 
 

HENRIËTTE: So ja. Nou lyk die plek of mense hier bly. Maar kyk hoe lyk jy? Gaan maak vir  

   jou reg.  

AAN GEHOOR:   En toe bring Bonnie vir ons tee. 

VERONICA: Ek voel soos’n total looser. 

SALLIE:  Veronica, jy is wie jy is, en ons lief jou so. 

HENRIËTTE: Ja, jy is soms effens, net effens, too much. Maar is ons dit nie maar almal nie. 

BONNIE: Ek bewonder jou want jy’s die Windgat wyfie met Woema. 

AAN GEHOOR:  Hulle het nog lank gekuier en ek het weer gelag en opgekyk en die son 

gesien.   

En ek het besef:  dis toe nie in die eerste plek applous, erkenning en bewondering van 

mense in die algemeen wat my woema gee nie.  Dis my mense!  Dis my woema wyfies se 

liefde en ondersteuning wat vir my weer die huppel in my stap gee.  Ek het goed oor hulle, 

my woema vriendinne, gevoel, maar nog nie heeltemal goed oor myself nie. Die Herman 

ding het my plat geslaan.   

En toe slaan nog ‘n ramp toe!  My toilet raak verstop en loop oor. Dis asof selfs my huis teen 

my was  (MOENIE DIE VORIGE SIN VERGEET NIE)   en ek was weer in die dal van 

doodskaduwee.  

Maar in tye van krisis het jy darem jou vriendinne. Ek bel die praktiese een. En binne ‘n 

halfuur is Henriëtte daar – met … Saggrys. 

Ek het hom dopgehou terwyl hy netjies en sonder sukkel die probleem oplos. En ek kon uit 

die hoek van my oog sien dat Henriëtte my dophou, om te kyk of ek hom dophou. 
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En na die tyd oor koffie was ek spyt dat ek nie my grimering opgetouch het nie.  En het ek 

ontdek dat Saggrys toe wel sag was, maar beslis nie grys nie. En dat hy groot sterk hande 

het. En blou-blou oë. 

Na hulle weg is, het ek gewonder of my ou huisie nie dalk tog aan my kant was nie. 

 

Toe lui die sel. Ek wou nie antwoord nie, want ek was bang dis Herman of my ma.  Dit was 

Ma se Pastoor… 

ANTWOORD   Pastoor!  Dis ‘n verrassing. Ek is jammer ek kom nie meer kerk toe … U wou 

sê?  …  Ek? … By die talentaand?  Maar u ken my nie meer nie. Dis my Ma … Sy’t gesê  

Pastoor moet my vra…?  Is Pastoor seker dit was sy?  … En jy onthou my na al die jare van 

daai loop by die fênsie dress ding?  Dit was Pastoor se dogtertjie se verjaarsdag?  … Sal ek 

die seremoniemeester wees – die MC?   Wel, ek voel nie op die oomblik so goed nie, maar 

ja, ek sal.    Is Pastoor seker? …Sal oorkom dan praat ons? … Dankie, Pastoor, baie dankie. 

 

AAN GEHOOR:   Die talent aand was ‘n reuse sukses, want ek was die MC.  Om te dink, dis 

oor my Ma gesê het hulle moet my vra. En mens, was ek goed!  My woema was terug.  Daar 

was weer applous. Maar skielik was dit nie meer so belangrik nie. Maar soos ek sê: ek het dit 

nodig nie. Maar dit was weer lekker   Belangriker was om die woema wyfies vir my te sien 

hande klap en lag. En my Ma wat vir my ‘n thumbs up gegee het. En langs Henriëtte het … 

Saggrys gesit. En ek het die bewondering in sy oë gesien.  

En ek het toe sommer ‘n proeflopie van my Youtube video gedoen.  

Soos ek gesê het, ek was weer die windgat wyfie met woema.   
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GROOT  Dames en Here, dit bring ons aan die einde van ‘n wonderlike aand. Dankie aan 

elkeen wat sy of haar talente met die res van ons kom deel het.  

Dankie aan pastoor wat my gevra het om julle seremoniemeester te wees. En laat my toe 

om ook ‘n paar dankie te sê.  Eerstens aan my Ma.  Daar sit sy, daai mooi dame met die 

glimlag.  Dankie Ma. Ek het die afgelope paar dae besef dat dit ‘n wonderlike hardegat Ma 

gevat het om ‘n windgat kind soos ek te kon grootmaak. Dankie baie, my Ma. 

En dankie aan my vriendinne, die woema wyfies. 

Dankie aan jou, Sally, en aan al die Sallys en Sarels in die gehoor. Waar’s julle?  Steek op 

julle hande, al julle dierbare slapgatte!  Kom ons klap vir hulle hande! Ons waardeer elkeen 

van julle! 

En my getroue vriendin Bonnie. Sal al die banggat Bonnies en Bennies ook julle hande 

opsteek? Ek beloof ek sal julle nie embarrace nie.  Ons kan nie sonder julle nie!  HANDEKLAP 

En Henriëtte, my no nonsense vriendin. Dankie vir wie jy is, en vir al die Henriëtte en 

Hendrikke in die gehoor. Ek weet julle laat julle nie voorsê nie, maar sal julle asseblief net vir 

‘n oomblik wys waar julle sit.  Dankie aan al die hardegatte! 

En laaste maar die meeste. Wys my waar sit die Vernonicas en die Werners!   Dankie, 

dankie, julle kan nou maar weer gaan sit. 

Elkeen van julle het sy eie woema. En jou woema sit in jou … gat!  Of jy nou hardegat is, of 

banggat, of slapgat of windgat is.  Elkeen van julle het sy eie soort woema.  Sonder jou is die 

wêreld ‘n arm plek. 

Moenie soos ek probeer wees nie. Ek haat kompetisie. Wees jouself!  Want jy is … 

BAKGAT!!’ 
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En toe sing ek vir hulle.  En hulle/julle sing saam … 

Ons is bakgat mense  Ons is bakgat mense 

Ho ho ho!  Ho ho ho! 

EINDIG HANDE IN DIE LUG ONDER DAWERENDE APPLOUS 


