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 Die diere met horings vier fees

Lank gelede was daar ’n groot bos waar al die diere saam

gewoon het: leeus, olifante, renosters, bokke, zebras, hase, ja,

en nog baie meer.

Elke soort dier het in sy eie deel van die bos gewoon, en

dan kuier hulle oor en weer by mekaar. In die middel van die

bos het Leeu, die koning, gewoon. Olifant se huis was langs die

rivier.

Op ’n dag besluit Olifant om al die diere met horings na ’n

fees by sy huis uit te nooi. Sulke diere pas by hom, dink hy,

want het hy dan nie self twee horings wat by sy bek uitgroei

nie? Daarom stuur hy sy boodskappers uit om al die diere met

horings te nooi.

Een van sy helpers is Hoenderhaan. Vir Hoenderhaan gee

hy die werk om wag te hou by die hek voor sy huis. Hy moet

kyk dat daar net diere inkom wat horings het.

Die aand van die fees daag almal op wat genooi is. Hulle

gaan by die hek in en begin op die gras baljaar. Haas kom ook

by die hek aan en beveel vir Hoenderhaan: “Maak oop dat ek

ook kan ingaan en aan die fees deelneem.”

“Maar hase het mos nie horings nie,” sê Hoenderhaan. “As

jy horings gehad het, het ek jou ingelaat.” 

Haas is smoorkwaad omdat hy nie mag ingaan nie. Hy

besluit om ’n plan te maak, want die klomp daar binne klink

darem alte vrolik. Hy weet waar daar ’n groot byenes is. Hy

gaan haal ’n klomp van die byewas uit, druk dit aanmekaar in

die vorm van horings, en plak dit met boomgom aan sy kop vas.

Hy stap weer na Olifant se huis toe, waar almal nou baie

plesierig is. Noudat hy daar aankom met horings teen sy kop,

kan Hoenderhaan hom nie meer keer nie.
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Die ander diere is baie verbaas om vir Haas te sien. ’n Haas met

horings! Daarna gaan hulle weer aan met gesels en feesvier. Die

groot diere gesels met mekaar, die middelmatiges met die ander

wat nie so groot is nie, en die klein diertjies met mekaar. Maar

Haas is so hoogmoedig noudat hy dit reggekry het om by die

fees aan te sluit, dat hy nie by die klein diertjies wil staan en

gesels nie. Nee, hy sluit by die grotes aan, Olifant en die renos-

ters.

Die fees bereik ’n hoogtepunt. Hulle slaan tromme, blaas

op fluite en voer danse uit. Die vrolikheid gaan voort tot diep in

die nag. Later is die feesgangers so moeg van al die eet en

baljaar dat hulle sommer net daar op die grond bly lê en vas aan

die slaap raak.

Haas kom met horings aan
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Een vir een word hulle wakker toe die son al hoog sit.

Renoster word wakker van die son wat so warm op hom bak.

Hy is vies vir homself dat hy op ’n boomlose stuk grond gaan

slaap het. Ander dae slaap hy onder ’n boom waar die

skaduwees dig is en die son hom nie vroeg wakker maak nie.

Renoster kyk rond. Hier langs hom lê Haas en slaap. Maar

Haas lê ook in die warm son. En wat gebeur? In die hitte het die

was van sy horings begin smelt. Nie lank nie, of die horings lê

in ’n pap hopie langs hom. 

Renoster word meteens woedend kwaad. “Kyk hoe het so

’n Haas ons bedrieg! Met skelmstreke hier ingekom! Hy het

geen horings nie!” Hy roep die ander diere om te kom kyk.

“Hoe gaan ons vir Haas straf?” wil hy weet.

Haas skrik wakker van Renoster se gebulder. Toe eers

besef hy sy horings het afgesmelt. Dis te laat om weg te kom.

Die diere gryp vir Haas en stop hom in een van Olifant se

buitehutte. Daar moet hy wag tot hulle besluit het wat om te

doen.

“Hoe gaan ons vir Haas straf?” wonder almal nou.

“Ons sal hom as ’n present vir koning Leeu neem, dat dié

hom kan opvreet,” besluit hulle later almal saam.

Toe dit aand word, stuur die diere vir Hiëna om vir Haas te

gaan haal. Deur ’n skrefie van die deur sien Haas vir Hiëna

aankom. Hy weet Hiëna loop stadig en sukkelrig. Net toe Hiëna

inkom om hom te roep, glip Haas tussen sy bene deur en sluit

die deur agter Hiëna.

Die ander diere wag en wag, maar Hiëna daag nie op met

Haas nie. Toe gaan hulle in die buitehut kyk wat aangaan. Daar

kry hulle vir Hiëna toegesluit, met Haas skoonveld.

“Nou het ons klaar vir koning Leeu ’n maaltyd belowe,” sê

hulle. “Ons moet nou maar vir Hiëna vir hom vat in plaas van

Haas.” Op dié manier kry die koning vir Hiëna as aandete in die

plek van die skelm Haas wat weer losgekom het.
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Haas en die krokodille

Op ’n dag besluit Haas dat hy by sy neefs en niggies wat oor-

kant die rivier woon, wil gaan kuier. Toe hy by die rivier kom,

sien hy dat daar baie water voor hom lê.

“Ai, hoe sal ek tog oor hierdie rivier kom?” sug hy. “Dis so

diep en so breed. Ek moet ’n drif soek waar dit vlak is om deur

te loop.”

Terwyl hy langs die rivier loop om ’n drif te soek, sien hy

vir Groot Krokodil daar lê. Eers lyk dit vir hom soos ’n stuk bas

in die water, maar dan sien hy wie dit is. Hy weet Krokodil lê

daar en wag vir enige dier wat kom water drink, om hom op te

vreet. Hy wat Haas is, moet ’n plan maak.

“Middag, oom Krokodil,” sê hy.

“Middag, Haas,” sê Krokodil.

“Hoe lê Oom dan so alleen hier? Het Oom nie vriende in

die rivier nie?”

“Jy is baie dom, Haas! Ons is ’n menigte krokodille in

hierdie rivier. Baie meer as julle hase in die veld.”

“Ek kan dit nie dink nie, Oom. Die veld is baie groter as

die rivier. Julle het net die rivier om in te woon.”

“Tog is ons baie meer as julle,” spog Krokodil. “Roep ’n

bietjie die hase bymekaar dat ons hulle kan tel.”

“Dit sal te lank vat, Oom. Kyk, dis al middag. Ons kan

hulle môre tel. Roep Oom liewer die krokodille bymekaar, hulle

is tog hier naby.”

Krokodil swem weg om sy familie en vriende te gaan roep.

Langs al die waterpoele en strome swem hy om hulle aan te

keer. Nie te lank nie, of ’n groot klomp krokodille kom

aangeswem. Dit wemel in die water. 

“Kyk hoe baie is ons,” spog Krokodil.

“Julle is baie, ja,” sê Haas, “maar julle woel so dat ek julle

nie kan tel nie.”
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Krokodil roep toe oor die rivier en sê: “Lê stil, sodat Haas

julle kan tel!” 

Maar Haas is nog nie tevrede nie. “Ek kan nie tel as julle so

deurmekaar lê nie. Kom lê mooi in ’n ry. Die eerste krokodil lê

met sy bek hier op die wal en sy stert in die water. Die volgende

krokodil met sy bek op die stert van die eerste, in ’n streep oor

die rivier.”

Die krokodille swem nader om in ’n ry te kom lê. Toe hulle

stil lê, spring Haas op die eerste krokodil se rug en tel “Een!”

Toe spring hy op die tweede een en tel “Twee!” So gaan hy van

die een rug na die ander, tot by die laaste een.

Van die laaste krokodil se rug af spring hy na die wal anderkant

die rivier. Hy waai vir Groot Krokodil.

“Baie dankie, Oom! Dis presies waar ek wou wees. Ek wil

by my familie aan hierdie kant van die rivier kom kuier en nou

het julle vir my ’n brug gemaak om oor te kom. Ja, julle ís

baie!”

Hy waai en roep vir die krokodille “Tot siens!” en huppel

oor die veld om na sy nefies en niggies toe te gaan.
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Haas en Hoenderhaan

Op ’n tyd was Haas en Hoenderhaan groot vriende. 

Hulle het net een fout gehad: elkeen wou altyd by die ander

een spog dat hy alles beter as sy maat kan doen. Elke keer as

hulle by mekaar kuier, het een van hulle iets waaroor hy spog.

Op ’n dag stuur Hoenderhaan vir Haas ’n boodskap: “Kom

môre by my huis langs, sodat ons twee na ’n fees toe kan gaan.”

Toe Haas die volgende dag by Hoenderhaan se huis

aankom, maak Haan se vrou die deur oop.

“Goeiemôre, Mevrou,” sê Haas. “En waar is jou man?” 

Haan se vrou sê: “My man het gesê jy draai te lank om te

kom, hy stuur solank sy een helfte fees toe.”

“Sy een helfte?” roep Haas verbaas uit.

“Ja, kom kyk. Sy ander helfte staan nog hier in die kamer.”

Verbaas volg Haas vir mevrou Haan eetkamer toe. Daar op

’n tafel staan ’n halwe hoenderhaan. Sy lyf staan daar op een

been, maar sy kop en die ander been is weg. Wat Haas nie

geweet het nie, is dat Haan sy een been opgetrek en sy kop

onder sy vlerk weggesteek het, soos hoenders maar maak as

hulle slaap.

Haas gaan huis toe, stom van verbasing. Maar al die tyd

hinder dit hom dat Haan iets kan doen wat hy nie kan nie. Hy

dink en dink. Toe laat hy vir Haan weet: “Kom na my huis toe,

ek wil vir jou iets wys.”

Hy sê vir sy vrou: “Kap my middeldeur, dat my een helfte

kan wegloop.”

“O nee, my man, dit sal ek nie doen nie! Jy sal dood wees!”

“Jy moet dit doen; ek sal niks oorkom nie. As Haan nie

daarvan doodgegaan het nie, sal ek ook nie.”

Haas se vrou moes maar gehoorsaam wees. Maar toe sy die

eerste kap gee, roep Haas uit: “Eina! Stop, stop, ek sal

morsdood wees!”
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Dit het vir Haas lank gevat om van sy kapwond te genees.

Dit was die einde van sy eersugtigheid.

Hasie en die halwe hoenderhaan
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Haas vat melk saam vir padkos

Op ’n dag besluit Haas hy wil vir sy familie anderkant die berg

gaan kuier. Omdat hy ver moet loop, neem hy vir hom ’n kalbas

met melk saam vir padkos. Met die kalbas op sy skouer stap hy

deur die veld.

Hy het ’n ent geloop, toe kry hy vir Bobbejaan langs die

pad. Bobbejaan is besig om bome af te kap vir brandhout. Dis

warm en die sweet tap hom af.

“Môre, oom Bobbejaan,” sê Haas.

“Môre, neef Haas,” sê Bobbejaan. “En wat dra jy daar in

jou kalbas?”

“Melk, Oom.”

“Melk? Watter soort melk? Kan mens daarvan drink of is

dit al sleg?”

“Dis heerlike melk,” verseker Haas hom. “Proe!” Haas tel

die kalbas van sy skouer af en hou dit skuins sodat Bobbejaan

kan proe.

“Dis heerlike melk, Haas. Gee vir my nog ’n mondjie vol.”

“Dit kan ek nie doen nie,” sê Haas. “Ek gaan op ’n lang

reis om by my familie te kuier. Hierdie melk moet die hele pad

hou.”

“Sê vir my, Haas, met watter pad loop jy?”

“Met hierdie voetpaadjie wat regs om die kop loop,”

antwoord Haas.

“O so? Anderkant die kop is een van my boeties juis ook

besig om hout te kap. Sê vir hom groete.”

“Goed, Oom,” en Haas stap verder.

Toe Haas weg is, hardloop Bobbejaan vinnig met ’n

kortpad deur die veld en om die kop. Daar begin hy hout kap.

Nie te lank nie, of Haas kom daar aan. Hy sien die

bobbejaan hout kap en hy dink dis die broer van wie die eerste

bobbejaan gepraat het.
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“Môre, Neef,” sê die bobbejaan. “Waar gaan jy heen met

die kalbas op jou skouer?”

“Ek gaan by my ver familie kuier, en ek het melk vir

padkos in my kalbas.”

“Melk? Watter soort melk? Is dit nie al suur nie?”

“Dis lekker vars melk! Proe self.”

Toe Haas weg is, hardloop Bobbejaan weer met ’n kortpad

vooruit en gaan hout langs die voetpad kap. Haas moet dink dis

nog ’n broer wat hout kap. Maar toe Haas by hom kom, begin

hy wonder hoekom daar vandag so baie bobbejane is wat langs

die pad hout kap. Hy voel sy kalbas al hoe ligter word en hy

weet die pad is nog ver. 

Terwyl hy die derde keer aan sy melk laat proe, krap Haas

ongemerk van die room bo aan die kalbas se rand af en smeer

dit aan Bobbejaan se wange. 

Toe Haas ’n ent verder weer ’n bobbejaan teëkom, sê hy:

“Môre, oom Bobbejaan.”
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“Môre, neef Haas. En wat dra jy in jou kalbas?”

“Ek dra melk vir padkos.”

“Melk? Kan ’n mens daarvan drink, of is dit al sleg?”

“Oom behoort te weet. Daar sit nog room aan Oom se

kieste soos Oom netnou daarvan gedrink het.” 

Bobbejaan is vas en kan niks sê nie. Verleë gee hy maar

pad terwyl Haas vrolik na sy ver familie toe voorthuppel en

kort-kort uit sy kalbas drink.
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Haas roei byna die leeus uit

Lank gelede was daar ’n groot hongersnood onder die diere. Die

land was droog en die bokke het weggetrek om weiding te gaan

soek. Die bokke wat oorgebly het en die hase en die ander

kleiner diertjies was bang, omdat die roofdiere gedurig op hulle

spoor was.

Op ’n dag besluit Haas hy moet ’n plan maak om die wrede

roofdiere uit te roei.

Hy kry ’n leeu in die veld. “Môre, oom Leeu,” sê Haas.

“Môre!” sê Leeu nors.

“Ek dink Oom is lus vir ’n stukkie wildsvleis.”

“Baie lus,” brom Leeu. “Maar die bokke is deesdae min, en

dié wat oor is, het al te slim vir my geword. Ek is sommer lus en

eet jou net hier op, Haas se kind.”

“Nee, wag ’n bietjie! Ek het ’n goeie plan vir Oom. Ek

weet waar ’n trop bokke wei en hoe mens hulle kan vang.”

“Nou praat dan gou!” brom Leeu.

“Volg Oom net vir my!” Haas lei hom teen die berg uit.

Bo-op sien hulle die trop bokke. Daarna neem hy vir Leeu

bergaf na ’n leegtetjie toe.

“Kruip Oom hier tussen die graspolle weg. Moenie opkyk

nie; lê laag in die gras. Ek sal die bokke bo van die berg af jaag,

reg op Oom af. As Oom die gedreun van hulle pote hoor, buk

laag, anders sien hulle vir Oom en dan slaan hulle ’n ander

rigting in.”

Leeu beloof om dit te doen en Haas klim weer die berg uit

om die bokke te gaan skrikmaak. Bo-op die berg maak hy ’n

yslike klip los. Reg bokant die plek waar Leeu lê, sit hy sy pote

teen die klip en stoot so hard hy kan. Met ’n gedreun rol dit die

berg af.

Haas skree luidkeels: “Hou laag jou kop, Oom, hulle

kom!”
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Leeu hou sy kop laag, die rots rol reg op hom af en val hom

plat, morsdood.

Haas is weg om ’n ander leeu te soek. Op die vlakte loop

hy weer ’n grote raak.

“Middag, Oom, hoe gaan dit met die jag?”

“Wie is jy, snuiter, om sommer so met my te kom gesels?

Met die jag gaan dit sleg, dus het jy net betyds opgedaag.”

“Moenie so haastig wees nie, Oom! Ek sal vir Oom wys

waar daar baie bokke is.”

Haas neem weer die leeu teen die berg uit en wys hom

waar die bokke wei. Daarna vertel hy hom van die plan. Hy

moet tussen die graspolle lê en nie sy kop oplig as hy die

gedreun van pote hoor nie.

Hasie wys vir Leeu presies waar om weg te kruip en klim

dan die berg uit om ’n klip af te rol.

Die klip begin rol. Leeu lê in die gras en luister. Die geluid

klink vir hom vreemd, anders as die gedreun van bokpote soos

hy dit ken. Hy lig sy kop op en kyk. Dis ’n klip wat kom, sien

hy. Hy spring weg en die klip rol verby.

Leeu bly lê en hou hom dood. Haas kom aangestap om te

sien hoe plat Leeu gerol is. Net toe hy by Leeu kom, spring dié

op en probeer hom vang. Maar Haas is weg, die vlaktes in, met

Leeu kort op sy hakke.

By ’n erdvarkgat spring hy in. Leeu is net betyds om hom

aan sy agterpoot te gryp. ’n Lang tyd lê Hasie doodstil. Dan

praat hy met ’n fyn stemmetjie sodat Leeu moet dink hy is ver.

“Oom Leeu, sit jy nog daar voor die gat?”

“Jy weet goed ek is hier. En ek sal ook hier bly en jou poot

vashou tot jy daar uit kom.”

“Maar oom, ek is hier onder in die gat. Dis ’n boom se

wortel wat jy daar bo beet het.”

Dis al donker en Leeu kan nie goed sien nie. Die ding wat

hy beet het, is so hard en koud, dit is seker maar ’n wortel. Hy

laat los. Woerts spring Haas weg, dieper die gat in!
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Weer eens was die kleine Haas te slim vir die grote Leeu.

Die klip rol verby



17

Hoekom Haas se stert stomp is

Lank, lank gelede was daar ’n groot hongersnood in die land

van die diere.

Op ’n dag is Skilpad baie honger, en hy sê vir homself: “Ek

het mos nou die dag geld in die pad opgetel. Ek gaan na die

mense toe, en koop vir my en my kinders kos.” Hy byt die

geldstuk in sy bek vas en stap aan na die mense toe. Daar kry hy

’n man wat by sy graanhut staan. “Verkoop asseblief ’n sakkie

koring aan my,” vra Skilpad. 

Die man maak so.

“Baie dankie,” sê Skilpad en draai om om huis toe te loop.

Hy tel die sakkie met sy voorpote op om dit op sy rug te sit,

maar sy rug is so rond dat die sakkie elke keer afval. Skilpad

moet ’n plan maak.

Hy kry ’n stuk tou wat daar op die werf rondlê. Hy bind die

een punt van die tou om die sakkie se bek vas en die ander punt

aan sy agterpoot. En so stap Skilpad huis toe, met die sakkie

wat agter hom aan sleep. 

Haas sit agter ’n bos langs die pad. Hy sit juis en dink hoe

honger en koud hy is. In daardie dae het hase nog lang,

wollerige sterte gehad en Haas vou sy stert styf om sy lyf. Net

toe kom Skilpad met die pad aangestap. Hy sien hoe Skilpad ’n

sakkie agter hom aan sleep. Kort-kort val daar ’n koringkorrel

uit die sakkie.

“A,” sê Haas, “daar is koring in daardie sak! Ek moet dit in

die hande kry.”

Hy spring uit die bos, hardloop pad toe en roep hardop uit:

“Haai, kyk wat sien ek in die pad lê! ’n Sakkie koring! Ek gaan

dit vir my vat!” Hy begin byt aan die tou wat die sakkie aan

Skilpad se been vashou. Hy ruk en hy pluk tot die tou breek.

“Nee! Nee!” skree Skilpad. “Dis my koring. Ek het dit by

die mense gekoop!”
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“Jy moes dit op jou rug gedra het!” sê Haas. “Dit het agter jou

in die pad gelê. Goed wat in die pad lê, is allemansgoed en kan

deur enigeen gevat word!” 

“Ek het dit op my rug getel, toe val dit af omdat my dop so

rond is. Dit was aan my poot vas, daarom is dit myne!” raas

Skilpad.

“Dis nie goed genoeg nie. As iets aan jou behoort, moet jy

dit op jou rug dra, of op jou kop,” sê Haas.

Skilpad word baie kwaad. “Ons gaan na regter Jakkals toe!

Hy moet vir ons sê wat reg is!”

Hulle stap na regter Jakkals, dat hy vir hulle kan sê aan wie

die sakkie koring behoort.

“Ek het die sakkie koring gekoop,” sê Skilpad, “en omdat

dit van my rug afgegly het, het ek dit aan my agterpoot

vasgebind.”

“Ek het die sakkie koring in die pad sien lê,” sê Haas, “en

dit toe vir my gevat.”

Skilpad sleep sy sak koring
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Jakkals luister goed terwyl hulle die saak vir hom uitlê. Hy

dink lank en dan sê hy: “Haas is reg. As ’n ding in die pad lê,

kan enigeen dit optel en vir hom vat. As ’n ding aan iemand

behoort, moet hy dit op sy rug dra, of op sy kop.”

Skilpad is woedend, maar hy kan niks aan die saak doen

nie. Hy besluit om sy kans af te wag.

Op ’n winterdag stap Skilpad na Haas se huis toe. Haas sit

langs sy huis in die son om warm te word. Haas se stert lê agter

hom op die grond uitgestrek, die hare blink in die son.

Skilpad kruip saggies van agter af nader en gryp met sy

bek Haas se stert vas.

“Aitsa!” roep Skilpad uit die hoek van sy bek. “Kyk net

watter pragtige stert tel ek hier op die grond op!”

“Eina!” skree Haas. “Dis my stert wat jy daar beet het!”

“Maar dit lê hier agter jou op die grond. As dit joune was,

sou jy dit op jou kop of op jou rug gedra het!”

Skilpad kan baie seer byt. Haas raas en skree, maar Skilpad

laat nie los nie. Hy byt Haas se stert vas om dit huis toe te neem.

“Kom ons gaan na regter Jakkals toe,” sê Haas, terwyl hy

kerm van die seer. “Hy sal vir jou sê die stert is myne!”

Hulle stap na regter Jakkals toe en dié luister goed na alles

wat hulle sê. Toe antwoord hy: “Die stert behoort aan Skilpad.

Hy het dit agter Haas op die grond opgetel.” 

Jakkals gaan haal ’n byl. Hy kap Haas se stert af en gee dit

vir Skilpad. En dis van daardie dag af dat Haas se stert so kort is. 
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Toe Haas en Bobbejaan saam geboer het 

Vroeër was Haas en Bobbejaan groot vriende. Hulle groente-

tuine was naby mekaar en hulle het saam daarin gewerk. 

Een jaar besluit hulle om grondboontjies te plant. Toe gaan

hulle om grondboontjies vir saad te koop.

Op pad huis toe sê Haas: “Grondboontjies groei vinniger as

mens hulle eers warm maak. Laat jou boontjies eers ’n nag in

warm water lê.”

Bobbejaan is baie haastig om sy boontjies te sien opkom,

en hy sê vir homself: “Haas sê die boontjies groei vinniger as

mens hulle eers warm maak. Ek gaan myne ’n rukkie lank in die

vuur sit, dan word hulle nog warmer.”

Hy gooi sy boontjies in die vuur, krap hulle toe uit en gaan

plant hulle.

Na ’n paar dae begin Haas se boontjies opkom en groei,

maar by Bobbejaan s’n gebeur daar niks. Hy wag nog ’n paar

dae, maar daar is geen teken van ’n boontjie wat opkom nie.

Toe word Bobbejaan baie kwaad vir Haas.

“Jy het vir my slegte raad gegee, Haas. Dis jou skuld dat

my boontjies nie opkom nie. Jy’t gesê ek moet hulle warm

maak.” En hy begin sommer Haas se boontjies uit die grond te

trek.

Haas wil nog keer. “Ek het nie gesê jy moet hulle só warm

maak nie!”

“As jy my die geld teruggee wat ek vir die

grondboontjiesaad betaal het, Haas, sal ek ophou om jou

plantjies uit te trek,” sê Bobbejaan.

“Goed,” sê Haas, “ek sal jou betaal. Ek het nie geld nie,

maar ek sal jou hierdie pikgrafie gee waarmee ek my tuin

ompik.”

Bobbejaan vat die grafie, groet vir Haas en loop weg.
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Hy het nie ver geloop nie, toe kry hy ’n paar meisies wat

veldmuise met stokke uit die grond grawe.

“Wat maak julle?” vra hy.

“Ons soek veldmuise om saam met groente te kook, vir

bykos by ons pap.”

“Vat liewer hierdie pikgrafie van my en grawe die muise

daarmee uit,” bied Bobbejaan aan. 

Hulle is bly oor die grafie en begin daarmee die muise

uitgrawe. Maar die grond is hard en terwyl hulle spit, breek die

grafie se steel af.

“Wat het julle nou gemaak?” vra Bobbejaan. “Julle het die

grafie gebreek wat Haas my gegee het om te betaal vir die

boontjies wat nie wou opkom nie.” 

“Ons is baie jammer,” sê die meisies. “Vat hierdie kleipot

vir die grafie.”

Bobbejaan neem die kleipot en loop verder. Hy kom af op

twee jagters wat besig is om te eet. Maar hulle eet die vleis rou

omdat hulle hier in die veld nie ’n pot het om dit in te kook nie.

Bobbejaan bied vir hulle sy kleipot aan. Die jagters is baie

bly en maak hulle vleis in die pot gaar. Daarna gaan een van

hulle die pot in die rivier was om dit vir Bobbejaan skoon terug

te gee. By die rivier laat hy dit op ’n rots val en dit breek

flenters.

“Wat het jy nou gemaak?” vra Bobbejaan. “Jy het die pot

gebreek wat die meisies vir my gegee het oor hulle my grafie

gebreek het, wat Haas my gegee het om te betaal vir die

boontjies wat nie wou opkom nie.”

“Ons is baie jammer,” sê die jagters. “Neem hierdie byltjie

om te betaal vir die kleipot.”

Bobbejaan loop verder met sy byltjie. Langs die pad kry hy

vir Hamerkop wat besig is om ’n gat in ’n harde boomstam te

kap.

“Gebruik liewer hierdie byltjie,” sê Bobbejaan vir

Hamerkop.



22

Hamerkop is bly en begin kap en kap met die byltjie. Maar

die hout is so hard dat die byltjie breek. 

“Wat het jy nou gemaak?” vra Bobbejaaan. “Jy het die byltjie

gebreek wat die jagters my gegee het vir die kleipot, wat die

meisies my gegee het vir die grafie, wat Haas my gegee het vir

die grondboontjies wat nie wou opkom nie.”

Bobbejaan met sy oes
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“Ek is baie jammer,” sê Hamerkop. “Ek het niks om vir jou

te gee nie behalwe my vere.”

“Jy gaan koud kry as jy jou vere uittrek, Hamerkop. Kyk

hoe koud kry die kaalnekhoenders deesdae in die winter.”

“Dan sal ek vir jou vere by my vriende gaan haal.”

Hamerkop vlieg na die ander voëls, wilde-eende by die rivier,

tinktinkie wat veertjies uittrek om haar nes uit te voer, duiwe

wat kort-kort ’n veer laat val.

Hy bring al die vere wat hy kry, vir Bobbejaan.

“Baie dankie,” sê Bobbejaan, “ek weet wie hulle nodig

het.”

Bobbejaan neem die vere na sy vriende, die

kaalnekhoenders. Die hoenders is baie bly. Hulle plak die vere

met gom aan hulle nekke vas. Nou kry hulle nie meer koud nie.

Hulle is so dankbaar dat hulle gereeld vir Bobbejaan van hulle

eiers gee. 

“Nou sal ek nie meer honger ly nie,” sê Bobbejaan, “al het

my boontjies nie opgekom nie. Ek het dalk ’n dom ding gedoen,

maar ek het dit met slimheid reggestel.”
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Haas pas ’n vrou se kind op

Een jaar het die mense van ’n sekere dorp ’n goeie oes gekry.

Hulle besluit toe om ’n fees te hou om dit te vier. Van oral kom

die mense om saam te sing en te dans. Party slaan op tromme,

ander blaas op fluite.

Net een vrou kan nie saamdans nie, want sy het niemand

om haar kind op te pas nie. Sy staan eenkant en kyk, met haar

kind op haar rug. As sy maar net ’n kinderoppasser kan kry,

dink sy.

Terwyl sy so staan, gewaar sy vir Haas agter haar. Hy het

ook gekom om te kyk hoe die mense feesvier.

“Haas,” sê die vrou, “sal jy nie ’n bietjie na my kind kyk

nie? Ek wil ook saam met die ander gaan dans en sing.”

“Goed,” sê Haas, “ek sal jou help. Maak jou kind op my

rug vas.”

Haas abba die kind die hele middag, tot die feesviering

verby is. Toe die mense huis toe gaan, kom die vrou haar kind

by Haas haal.

“Baie dankie, Haas,” sê sy. “Maar ek wil vra, sal jy my tog

asseblief weer help? Ek het nie ander kinders wat hierdie een

kan oppas nie. Ek werk heeldag op die lande met die kind op

my rug. My man is bedags in die veld om te jag.”

“Goed,” sê Haas. “Môreoggend sal ek weer hier wees.”

Die volgende oggend is Haas daar om die kind te kry en hy

pas hom die hele dag op. Daarna kom hy elke oggend dieselfde

tyd om die kind by die vrou te neem en elke aand bring Haas

hom terug.

En toe, een aand, toe die vrou haar kind wil vat, weier Haas

om die kind te gee. Die vrou begin huil en smeek en beloftes

maak, maar Haas wil niks hoor nie.

“Elke dag,” sê Haas, “het jy jou kind gebring, en jy het vir

hom kos saamgebring. Maar vir my het jy nooit iets
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saamgebring om te eet nie. En ek kan nie kos vir myself soek as

ek jou kind moet oppas nie. Ek vergaan van die honger!”

“Ek het nie geweet dat jy nie kos het nie,” pleit die vrou.

“Ek sal nou vir jou elke dag kos saambring.”

Maar Haas wil nog nie haar kind teruggee nie.

“Kom môre dié tyd weer, dan sal ek sien of ek jou kind terug-

gee.”

Die vrou is byna te bang om huis toe te gaan. Sy weet haar

man sal baie kwaad wees as sy sê die kind is weg. Toe sit sy ’n



26

pampoen in die velkaros op haar rug en maak asof dit die kind

is wat sy abba. 

Die volgende dag kook sy baie pap en neem dit na die plek

waar sy altyd vir Haas ontmoet. Maar Haas sê hy eet nie pap nie

en hy weier om haar kind te gee.

Die vrou gaan bitterlik aan die huil. Toe sy by die huis

kom, sien haar man dat iets verkeerd is.

“Wat makeer, my vrou?” vra hy.

Sy is verplig om vir hom die waarheid te vertel.

“Hoekom het jy my dit nie gister al gesê nie?” vra hy. “Toe

bedrieg jy my met die pampoen. As jy my die waarheid vertel

het, het ek jou gister al gehelp.”

Haar man vertel haar toe dat ’n haas dol is oor heuning.

“Ek weet waar daar ’n byenes is,” sê hy. “Kom saam, dan help

jy my die heuning uithaal.”

Sy gaan saam met hom veld toe. Daar maak sy ’n fakkel

van gras en steek dit aan die brand om rook te maak om die bye

te verdryf om die heuning uit te haal.

Die volgende oggend gaan sy na die ontmoetplek en vat ’n

kleipot met heuning saam. Eers wil Haas weer weier om die

kind te gee, maar toe sien hy die heuning, goudblink in die son.

Sy oë rek en hy kan sy lus nie bedwing nie.

“Nou kan jy jou kind kry,” sê hy vir die vrou. “Maar jy

moet nooit weer ondankbaar wees as iemand jou help nie. Jy

moet uitvind wat hy nodig het en dit vir hom gee.”

Die vrou belowe, en vol vreugde neem sy haar kind huis

toe.



27

Haas en Bobbejaan eet saam

Op ’n dag kry Haas vir Bobbejaan langs die pad.

“Môre, Bobbejaan!”

“Môre, Haas!”

“Ek het al na jou gesoek, Bobbejaan. Ek wil jou uitnooi om

saam met my en my familie te kom feesvier. Daar sal baie kos

wees. Bring jou kinders ook saam.”

“Dis baie vriendelik van jou, Haas. Ons sal graag kom.”

Maar Bobbejaan wonder hoekom Haas vandag so gasvry is.

Die dag voor die fees brand Haas al die gras om sy huis af.

Die volgende dag is daar ’n breë swart kring om Haas se huis.

Toe Bobbejaan en sy gesin daar aankom, moet hulle sukkel om

oor die skerp, swart stoppels te loop.

Haas heet hulle welkom en nooi hulle in.

“Maar laat ek eers julle hande sien. Ek het ’n bok geslag vir

die fees, want dit is ter ere van my voorvaders. Niemand mag

met vuil hande daarvan eet nie.”

Die bobbejane steek hulle hande uit. Tot hulle ontsteltenis

is die handpalms pikswart van die gebrande gras waardeur hulle

handeviervoet geloop het.

“Gaan was julle hande daar onder in die spruit,” sê Haas,

“dan kom eet julle saam met ons, met skoon hande.”

Bobbejaan-hulle gaan was hulle hande, maar met die terugkom

gebeur presies dieselfde as tevore. Hulle kom met pikswart

hande by Haas aan. Haas en sy familie begin eet en feesvier en

Bobbejaan-hulle moet maar verleë huis toe gaan.

Lank daarna ontmoet Bobbejaan en Haas mekaar weer.

Hulle groet asof niks gebeur het nie en Bobbejaan sê: “Haas, ek

is juis besig om bier te brou. Kom jy en jou gesin, en hou

volgende week saam met ons ’n bierparty.”

Haas is meteens baie lus vir bier en hy neem die

uitnodiging gretig aan.
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Op die bestemde dag daag hy en sy gesin by Bobbejaan-

hulle op. Hulle sien die bierpotte, vol heerlike bier, op ’n ry

onder die bome staan. Haas lek sy lippe af.

Bobbejaan verwelkom hulle hartlik en sê: “Vandag hou ons ’n

bierparty ter ere van ons voorvaders. Om hulle behoorlik te eer,

moet ons die bier drink soos hulle dit gedoen het. Hulle het bo

in die bome gewoon. Ons moet vanmiddag ook soos hulle ons

bier in die bome drink.”Een vir een word die potte bier hoog in

die bome op gedra. Toe kom Bobbejaan-hulle vir Haas-hulle

haal om saam te drink. Maar Haas-hulle kan nie boomklim nie.

Toe klim Bobbejaan-hulle terug in die bome en drink al die bier

op. Haas en sy gesin moet beskaamd huis toe gaan. 

Hulle weet dis hulle verdiende loon. 

Bobbejaan drink bier in die boom
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Luiperd, Jakkals en Mens

Op ’n dag het ’n jagter ’n groot vanghok in die veld gebou. Hy

het gewoonlik met pyl en boog gejag, maar daarmee kon hy net

klein diertjies skiet. Nou wou hy ’n eland of ’n koedoe vang om

baie vleis vir sy mense te kry. In die hok sit hy vleis en groente

om die diere aan te lok.

Nie lank nie, of daar beland ’n luiperd in die hok. Luiperd

is woedend toe hy sien dat hy gevang is. Hy brul en kners sy

tande en byt aan die tralies van die hok.

Toe kom daar ’n man by die hok verby. Luiperd roep na

hom.

“Goeie Mens, kom hier! Ek sien op jou gesig dat jy iemand

met ’n jammer hart is. Maak die hok oop en laat my uitkom, dan

sal ek vir altyd jou dienaar wees.”

“O nee, Luiperd,” sê die man, “dit kan ek nie doen nie, al

kry ek jou hóé jammer. Ek ken jou geaardheid. Skaars sal jy uit

die hok wees, of jy sal my verskeur.”

“Nee, goeie Mens. Hoe sal ek ooit so ondankbaar wees!”

En Luiperd pleit en huil en brul dat die kranse eggo.

Mens kry hom so jammer dat hy die valdeur van die hok

oopmaak. Luiperd spring uit.

“Ek gaan dood van die honger,” kerm Luiperd. “Ek was

twee dae in daardie vanghok sonder ’n stukkie kos. Ek kan nie

anders nie, Mens, ek moet jou opvreet.”

Mens begin redeneer en pleit. “Ek was jou genadig,

Luiperd, jy moet my ook genadig wees.” 

Maar Luiperd hou vol dat hy die honger net nie kan

verduur nie.

“Luister dan net na my versoek. Laat ek by ander raad vra

en hoor wat hulle sê, of dit reg is dat jy my opvreet. Die eerste

drie wat ek teëkom, sal ek vra.”
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“Goed,” sê Luiperd, “vra maar! Hulle sal verstaan dat

honger die hardste praat. Maar maak net gou, ek is baie

honger.”

Die man kyk na die mushuku-boom wat daar by hulle

staan.

“Mushuku, dink jy dis regverdig dat Luiperd ’n man

opvreet wat hom gered het?”

Die boom skud sy blare en sê: “Moet nooit dankbaarheid

van iemand verwag nie, Mens. Kyk hoe gaan dit met my. Ek

maak skaduwee vir die moeë reisigers om in te sit. Maar watter

dank kry ek? Hulle kap my takke af vir brandhout, of hulle gooi

klippe teen my stam om my vrugte te laat afval.”

Mens voel baie moedeloos. Hy kyk om en sien ’n koei

aankom wat saam met ’n os voor ’n ploeg gespan is. Hy vertel

haar van sy nood en vra haar of dit reg is dat Luiperd hom wil

opvreet.

“Jy was onnosel, Mens. Jy moet nooit op aarde

dankbaarheid verwag nie. Kyk na my. Ek gee vir die mense

melk, maar as my melk opdroog, span hulle my voor die ploeg

saam met ’n os.”

Toe is die man nog meer mismoedig. Net toe kom daar ’n

jakkals verby. Hy kyk verbaas na die man: “Wat makeer jou? Is

jy siek?”

Die man vertel hom wat gebeur het. “Watter raad kan jy

my gee, Jakkals?”

 Jakkals dink en dink.

“Ek verstaan nie mooi nie,” sê Jakkals. “Wys my die plek.”

Toe hulle by die plek kom waar die vanghok staan, is

Luiperd juis besig om sy naels te slyp. Hy brom oor Mens so

lank gesels.

“Vir wat draai jy so, Mens? Ek vergaan van die honger!”

“Gee my net kans dat ek vir Jakkals verduidelik wat gebeur

het.”
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“Vertel dan gou!” brom Luiperd en Mens vertel weer die

hele storie vir Jakkals.

“Hierdie kop van my tog!” kerm Jakkals. “Ek dink ek word

oud. Alles is vir my deurmekaar. Ek sal weer probeer verstaan,

ek is mos nog nie kinds nie. Jy, Mens, was in die vanghok, toe

kom Luiperd hier verby ... ”

“Jou onnosel Jakkals,” brul Luiperd, “hoekom sê almal

altyd jy is slim? Laat ék jou vertel. Hierdie Mens is te sleg om te

verduidelik. Ek was in die hok. Ek, ek, ek, Luiperd ... ”

“Ja, Luiperd, ek verstaan, ék was in die hok,” probeer

Jakkals. “Ag toggie, nee, my arme kop ... ek was mos nie hier

nie. Laat ek weer probeer: Luiperd was in Mens, toe kom die

hok verby ... Nee, Luiperd, vreet maar vir Mens op, ek is

vandag te onnosel om te verstaan!”

Toe word Luiperd kwaad omdat Jakkals hom glad nie kan

verstaan nie. “Jou dom ding! Hoor hier, jy moet vir Mens sê hy

was onnosel om my uit te laat en hy verdien om opgevreet te

word. Ek sal weer begin. Ek is Luiperd, verstaan jy?”

“Ja, ja,” bewe Jakkals.

“En daardie ding met die houttralies is die hok,” wys

Luiperd.

“Ja, dit is die hok.”

“Nou ja, ek, Luiperd, was binne-in die hok ...”

“Wees tog geduldig, grote Luiperd, iets verstaan ek nie.”

“Jou onnosel, hoe kan daar iets wees wat jy nie verstaan

nie?” knor Luiperd.

“Ek kan nie verstaan hoe u in die hok gekom het nie,”

wonder Jakkals en skud sy kop. 

“Soos alle diere in hokke kom, jou dom Jakkals.”

“Nou wys net vir my hoe dit gebeur het, grote Luiperd,” sê

Jakkals nederig.

Die Luiperd verloor sy humeur nou heeltemal. “Jou gek!

So kom jy in ’n hok,” en Luiperd spring vinnig in die hok in om

te wys. 
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In ’n kits klap Jakkals die vanghok se deur toe.

“Nou verstaan ek baie goed,” sê Jakkals. “En nou moet ons

maar alles laat staan soos dit in die begin was, dan kom daar nie

weer so ’n misverstand nie. Kom, Mens, kom ons loop!”

“Jou gek! So kom jy in ’n hok.”
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Hoekom Hoender altyd in die grond krap

Lank, lank gelede, toe Hoender-hulle nog in die veld gewoon

het, het hulle ’n veilige plek in die bos uitgesoek waar hulle

hulle eiers kon lê. Kort ná hulle gelê het, kom Groot Valk en lê

haar eiers daar naby. In daardie dae was Hoender en Valk nog

groot vriende en Groot Valk wou nader kom woon.

Toe dit tyd word dat die eiers moet uitbroei, kom al die

kuikentjies uit en die ouers is baie gelukkig.

Maar dit was nie hoe lank nie, toe merk Groot Valk dat die

kuikens van Hoender met veertjies bedek is, terwyl sy eie

kuikens kaal is. Hy sê vir Hoender: “Hoekom het julle kuikens

vere terwyl myne kaal is?”

Hoender antwoord: “Nee, regtig, ek weet nie. Ek weet net

dat hoenderkuikens altyd met veertjies bedek is as hulle uit die

dop kom.”

Groot Valk is baie vies en hy roep uit: “Julle kinders is

bedek en lekker warm, terwyl myne van die koue bewe. Julle

moet julle kinders se vere ook afskeer, sodat hulle soos my

kuikens kan lyk!” 

Groot Valk vlieg weg om ’n skeermes te gaan haal

waarmee Hoender-hulle hulle kuikens kan kaalskeer.

Hy bring die skeermes en sê: “Ek gee julle ’n paar dae kans

waarin julle julle kinders kan kaalskeer.”

Toe Groot Valk weg is, vat Hoender-hulle die skeermes,

bêre dit in ’n gat, en gooi die plek weer toe met grond. “Want”,

sê hulle, “as ons nie self ons kinders se vere afskeer nie, sal

Groot Valk dit kom doen. En ons kan dit nie toelaat nie; ons

kinders sal van die koue verkluim. Daarom moet hy nie die

skeermes in die hande kry nie.”

’n Paar dae later kom Groot Valk terug en sê: “My vriende,

gee asseblief my skeermes vir my terug. Julle het nog nie julle

kuikens kaal geskeer nie; ek sal dit self moet doen.”
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Hoender antwoord: “Jammer, Groot Valk, die skeermes is

weg.”

“Weg! Maar dis onmoontlik! Soek dadelik daarna! As ek

netnou weer kom, moet die taak afgehandel wees, of daar is

groot moeilikheid.”

Hoender-hulle begin in die grond skrop om te soek na die

skeermes. Hulle moet maar maak soos Groot Valk sê. Hulle sal

liewers hulle bes doen dat hulle kuikens nie verkluim nie, as om

vir Groot Valk uit te daag. Die kuikens kom later help en krap

saam in die grond, maar verniet. Hulle kan nie weer die

skeermes kry nie.

Toe Groot Valk weer daar kom en hulle sien, die kuikens

nog met hulle veertjies aan, word hy al hoe kwater. Hy duik op

Hoender-hulle af om hulle dood te byt.

Hoender-hulle moet haastig vlug om skuiling te vind. 
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Tot vandag toe krap hulle nog in die grond rond om na Groot

Valk se skeermes te soek, en tot vandag toe probeer Valk-hulle

nog om hoenderkuikens te vang. As Hoender die skaduwee van

Valk op die grond sien val, kloek sy haar kinders bymekaar en

vlug.

Miskien, as Hoender-hulle die plek kan kry waar die

skeermes begrawe is, sal Valk-hulle ophou om hulle te jag en

kan hulle ophou in die grond krap.
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Hoe Hoender by Mens kom woon het

Lank, lank gelede het al die voëls en hoenders en tarentale en

patryse saam in die veld gewoon. Hulle was baie gelukkig en

tevrede, maar net in die winter het hulle baie koud gekry. Toe

kom hulle byeen om ’n plan te maak. 

Toe almal bymekaar is, praat Arend: “Daar anderkant die

bos woon mense in hulle hutte. Vanuit die hoogste boomtop het

ek hulle dopgehou. As dit koud word, maak hulle vuur om vir

hulle warmte te gee.”

Die ander voëls klap hulle vlerke en sê: “Dan moet ons ook

vuur kry!”

“Wie sal die vuur by die mense gaan haal?” vra Arend.

“Nie ek nie!” “Nie ek nie!” “Nie ek nie, ek is bang vir

Mens,” antwoord die een voël ná die ander.

Toe sê Hoenderhaan, terwyl hy sy vlerke bewerig klap en

hees van die koue probeer praat: “Ek sal gaan, anders gaan ek

en my henne en kuikens dood van die koue.”

Tarentaal antwoord: “Is jy moeg vir jou lewe, Hoender? As

die mense jou sien, sal hulle jou doodmaak en jou vleis eet.”

“Dan moet ek maar doodgaan. Dit sal nie erger wees as om

van koue te krepeer nie,” sê Hoender.

Toe Hoender naby die hutte van die mense kom, loop hy

by hulle tuin verby. Oral op die pad lê daar koringkorrels rond.

Hoender pik hulle op, want hy is baie honger. So lekker eet hy

dat hy glad nie oplet dit word donker nie. Later is dit nag, en hy

moet maar langs die hutte van die mense slaap.

Die ander voëls begin onrustig word. 

Arend stuur vir Tarentaal om na hom te soek. Tarentaal

spring op ’n hoë rots en roep met ’n stem wat eggo: “Hoe-hoe-

hoender, waa-waa-waar is jy? Kom te-rug-rug!”
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Hoender hoor hom. Hy spring op een van die hutte en

kraai: “Koe-koe-roe-koe! Hou maar moed! Die vuur moet ek

nog soek!”

Toe Hoender nog wegbly, stuur Arend vir Patrys om hom te

soek. Teen dié tyd hou Hoender al te veel van die kos wat daar

rondlê, en hy het gesien dat die mense hom nie doodmaak nie.

Toe hy Patrys van die hoë klip af hoor roep, antwoord hy:

“Koe-koe-roe-koe! Dis hier goed! Dis hier goed!”

En van daardie dag af bly Hoender-hulle by die mense. Net

vroeg in die oggend vertel hy vir die ander voëls dat hy nie weer

terugkom nie.
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Die hoofman en die rot

In die land waar mense en diere saam woon, was daar ’n hoof-

man wat oor baie mense geheers het. Die hoofman het ’n vriend

gehad, ’n rot, wat hom raad gegee het. Die slim rot was ook

goedhartig en hy het die hoofman gehelp om goed te regeer. 

Die hoofman het net een dogter en sy is baie mooi.

“Wat gaan van my land word as ek doodgaan?” vra die

hoofman vir sy vriend, die rot.

“Ons moet sorg dat u dogter met ’n slim man trou. Dan kan

hy die land regeer as u doodgaan,” sê Rot.

“Maar waar gaan ons ’n slim man kry?” vra die hoofman.

“Hier is baie jong mans wat met my dogter wil trou, maar

watter een is slim?”

“Ek sal aan ’n plan dink,” sê Rot en hy gaan weg.

Die volgende dag is Rot terug. “Ek het aan ’n plan gedink,”

sê hy. “Laat jou onderdane ’n hoë paal hier inplant. Bo-op die

paal moet hulle ’n hokkie maak waarin ek kan sit. Maar voor

hulle die paal inplant, moet hulle dit eers met vet smeer. Dit

moet so goed gesmeer word dat dit te glad is vir enigiemand om

daarteen op te klim.”

Nadat die hoofman se mense die paal met vet gesmeer en

ingeplant het, sê Rot: “Laat hulle nou ’n lang leer bring, sodat

ek kan opklim na die hokkie op die paal.”

Toe Rot bo-op die paal sit, sê die hoofman vir al die mense:

“Die jong man wat vir Rot bo van die paal af kry, hy kan met

my dogter trou.”

Die eerste man wat probeer, is ’n soldaat.

“Ek is ’n goeie soldaat,” sê hy vir die hoofman. “Ek kan

sekuur met ’n pyl en boog skiet. As ek met u dogter trou, sal ek

u teen al u vyande beskerm.”
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“Dis goed so,” sê die hoofman, “maar jy moet nie net goed

kan skiet nie, jy moet ook slim wees. Kyk of jy daardie rot van

sy hokkie op die paal af kan kry.”

“Ek skiet goed, ek sal hom skiet, dan val hy af,” sê hy.

“O nee, ” sê die hoofman, “ek wil hom lewend hier onder

kry.”

Die soldaat krap sy kop, maar hy het nie ’n plan hiervoor

nie en hy gee op.

Die volgende jong man kom nader om te probeer.

Eers sê hy: “Ek is ’n ryk man met baie beeste en landerye.

As ek met u dogter trou, sal u skure vol wees en u beeste ’n

menigte troppe.”

“Dis mooi so,” sê die hoofman, “want ons het graan en

vleis nodig sodat ons mense nie honger ly nie. Maar jy moet

ook slim wees. Kyk of jy vir Rot van daardie paal af kan kry.”

Die jong man loop na die paal toe en roep: “Kom van

daardie paal af, o grote Rot! Dan sal ek jou ’n hele sak vol geld

gee, en jy sal die rykste rot in die land wees.”

Maar Rot skud net sy kop en bly op die paal sit.

Nog jong mans kom om te probeer. Een bring lekker neute

en heuning saam en sê vir Rot: “Jy het net ’n paar

grondboontjies daar bo. Kom af en eet van hierdie lekker kos!”

Die kos maak vir Rot honger, maar hy besluit hy moet eers die

hoofman help.

Toe kom daar ’n jong man, vaal van die stof en met

grasstoppels in sy hare omdat hy in die veld geslaap het. By

hom het hy ’n hond en ’n bok en ’n sakkie kos.

Hy maak sy diere aan twee aparte bome vas en vra: “Waar

is die hoofman?”

“Die hoofman het nou net gaan eet. Kom gesels met hom

waar hy eet,” sê die dienaars.

“Nee, ek is te moeg, en ek wil eers my diere kosgee. Ons

kom van ’n ver land af, en daar was nie tyd om langs die pad te

eet nie.”
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Die dienaars gaan toe ook maar eet en net Rot bly agter op

sy paal. Die jong man maak sy sak kos oop. Hy haal vleis en

gras uit. Hy sit die bondel gras voor die hond neer en die vleis

voor die bok. Toe haal hy sy eie kos uit en gaan onder ’n ander

boom sit om te eet.

Rot is al een wat naby genoeg is om te sien watter fout die jong

man begaan het. Hy roep na die jong man en sê: “Kom ruil jou

diere se kos om! Jy het ’n fout gemaak. Kom gee die vleis vir

die hond, en die gras vir die bok!”

Maar die jong man sit te ver weg om te hoor. Hy gaan

rustig aan met eet. Toe roep Rot harder en die jong man kyk op.

“Jou onnosel!” roep Rot. “Kyk wat doen jy! Jy gee gras vir

jou hond en vleis vir jou bok!”

“Ek is nou net te moeg om om te gee,” sê die jong man.

“Ek wil eers ’n bietjie slaap, dan sal ek die kos omruil.” Hy val

op die gras neer en trek sy kombers oor hom. Nie hoe lank nie,
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of hy snork soos hy slaap. Die bok blêr van die honger en die

hond tjank jammerlik.

Rot kry hulle bitter jammer, want hy het ’n goeie hart. Hy

kyk na die jong man, maar dié lê nog vas aan die slaap.

“Ek sal hulle gou help terwyl hy slaap,” besluit Rot. “Ek

weet waar die leer is.” Hy gly vinnig langs die paal af. Toe hy

onder kom, gryp hy die bak vleis en sit dit voor die hond neer en

die gras sleep hy na die bok toe.

Net toe hy weer wil opklim, maak die jong man sy oë oop.

Hy het maar net gemaak of hy slaap. Hy spring op en gryp vir

Rot. “Nou het ek jou!” roep hy uit. Hy hardloop met Rot na die

hoofman toe.

Toe die hoofman sien dat die man vir Rot van die paal af

gekry het, kon hy nie anders nie. Hy moes instem dat die man

met sy dogter trou. 

En hy was gerus, want hy het geweet dié slim jong man sal

’n goeie hoofman word.
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Hoekom Kat by Mens woon

Lank gelede het Kat saam met al die ander diere in die bos

gewoon.

Kat het eensaam gevoel en vir hom ’n spesiale maat

gesoek. Hy het met Haas maats gemaak en hulle het lekker

saam gewoon daar in die bos. Tot daar op ’n dag ’n jakkals kom

en vir Haas vang.

Toe dink Kat: “Ek moet liewer met Jakkals maats maak,

want hy is sterker as ’n haas. Hy kan my beskerm as daar gevaar

kom.” Kat begin toe saam met Jakkals rondloop en jag, en so

het hulle groot maats geword.

Terwyl hulle eendag in die veld rondloop op soek na iets

om te eet, kry Jakkals die reuk van vleis. Hulle kom af op ’n

bok wat deur Luiperd doodgemaak is. Jakkals wil dadelik begin

vreet. Toe Luiperd daarop afkom, is hy woedend vir Jakkals en

gaan dreigend aan die grom. Jakkals hardloop weg, maar

Luiperd sit hom agterna en skeur ’n lelike sny in sy sy.

Kat dink toe: maar Luiperd is die sterkste van almal. Laat

ek liewer met hom maats wees.

Kat gaan na Luiperd toe en sê: “Laat ons vriende wees.

Kyk, ons lyk na mekaar, en ons aard ook na mekaar.”

“Dis waar,” sê Luiperd. “Ja, ons kan maats wees.”

Kat het oral saam met Luiperd geloop en by hom geleer

hoe om goed te jag. As Luiperd ’n bok vang, het Kat ook van

die vleis gekry.

Maar op ’n keer, toe hulle onder ’n bos lê en vreet, kom

Olifant daar aan. Hy begin aan dieselfde bos waar hulle lê, te

vreet. Toe hulle nie padgee nie, gryp Olifant vir Luiperd met sy

slurp en gooi hom oor sy rug. Hy sou Luiperd seker doodgetrap

het as Luiperd nie vinnig weggespring het nie

“A,” sê Kat, “dan is Luiperd nie die sterkste dier nie, maar

Olifant.”
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Daarna het hy oral met Olifant saamgeloop. Terwyl Olifant

bo in ’n boom die blare afstroop, het Kat onder dieselfde boom

veldmuise gevang.

Toe gebeur dit dat daar ’n snaakse dier na die bos toe kom.

Hy loop op twee pote en hy dra ’n stok met die ander twee pote

wat bo sit. Hy volg vir Olifant en Kat. Skielik spuit daar vuur en

’n vreeslike lawaai uit sy stok en Olifant val op die grond neer.

Toe sê Kat: “Hierdie dier is die sterkste van almal. Ek moet

hom volg en met hom maats maak. Hy het die grootste dier in

die bos laat dood neerval.”

Kat loop toe agter die dier aan wat die ander ’n man noem.

Hulle kom by die grasding waar die man woon. Die man gaan

by ’n groot gat in die muur in. Kat gaan sit bo-op die dak, bang

dat die man hom sal uitjaag as hy ingaan.
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Dit is so sag en warm op die gras van die dak dat Kat aan die

slaap raak, tot ’n vreeslike lawaai hom wakker maak. Kat kyk af

en sien hoe ’n ander dier wat ook net twee bene het, die man

jaag met ’n stok waaraan ’n bos growwe gras vassit.

“A,” sê Kat, “die man hardloop vir haar weg! Dan is sy die

sterkste!”

Kat klim van die dak af en gaan na die vrou toe. Hy skuur

teen haar been en sê: “Ek wil met jou maats wees, want jy is die

sterkste van almal.”

Van daardie dag af woon Kat by Mens. En hy is maats met

die vrou met die besem.



45

Olifant en Skilpad hardloop resies

Op ’n warm dag stap Olifant rivier toe om te gaan swem. Ter-

wyl hy op die wal staan, hoor hy die klein stemmetjie van ’n

skilpad. 

Dis vir hom wat Skilpad roep: “Olifant! Olifant!”

Olifant antwoord: ”Ja? Hier is ek!” 

“As ons twee moes resies hardloop, sal ek beslis wen!”

“O so!” sê Olifant. “Nou kom ons hardloop sommer nou!”

Maar Skilpad sê: “Nie vandag nie. Ek is op pad na my oom

wat sy been gebreek het, om te kyk hoe dit met hom gaan. Maar

môre kan ons so ’n plan maak. Laat ons môre hier op dieselfde

plek op dieselfde tyd wees.”

Daardie middag loop Skilpad vinnig na al sy nefies en

niggies en bring hulle saam rivier toe. Hy wys vir elkeen waar

hy op die rivierwal moet staan. Almal staan ewe ver van mekaar

af.

“Nou moet julle tot môremiddag hier bly staan,” sê Skilpad

vir hulle. “Tot ek sê julle kan loop.”

Hulle is almal tevrede daarmee, want skilpaaie is nie

haastig nie. 

Die volgende oggend is Olifant by die ontmoetplek.

“Nou kom ons hardloop, Skilpad,” sê hy.

“Goed,” sê Skilpad. “Kom ons kyk wie eerste by die

watergat van Seekoei is.”

Olifant begin hardloop. Hy breek takke af in sy pad. Toe

gaan staan hy stil en roep: “Skilpad, waar is jy?”

’n Skilpad wat aangesê is om op die rivierwal te lê,

antwoord van ’n entjie voor Olifant: “Hier is ek al.”

Olifant hardloop nog vinniger. Hy trap boompies plat asof

hulle klein takkies is. Toe staan hy weer stil en roep: “Waar is

jy, Skilpad?”
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’n Ander skilpad vir wie sy oom gesê het om op die wal te

wag, antwoord: “Hier is ek!”

Toe Olifant nog ’n ent van Seekoei se waterpoel af

hardloop, roep hy weer. ’n Skilpad antwoord van die poel af:

“Ek is lankal hier!”

Olifant draai om en strompel huis toe. Sommer dwarsoor

die bome loop hy, so kwaad is hy dat so ’n klein diertjie hom

kon klop.

Ek sal uitvind hoe hy dit reggekry het, dink Olifant. 

Olifant is ’n slim dier. Hy dink en dink, en dit val hom by

dat Skilpad se rugpatroon nie elke keer dieselfde gelyk het nie.

Hy het sy familie gebruik, dink Olifant. Ek sal hom uitdaag vir

nog ’n resies, en dan doen ek dieselfde. Ek sal oral langs die pad

een van my familie laat staan. Ons lyk ook eenders en niemand

sal agterkom dat dit nie ek is wat by die wenplek aankom nie.

Maar Olifant het een ding vergeet: sy familie is nie so klein

soos Skilpad s’n nie. Toe hy hulle oral staanmaak sodat hulle

Olifant haal uit om Skilpad in te haal
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kan oefen, sien hy dat hulle lywe uitsteek. Daar is geen bos of

boomstam wat groot genoeg is om hulle weg te steek nie.

So het Olifant sy plan laat vaar, en al die diere glo tot

vandag toe dat Olifant die resies teen Skilpad verloor het.

Maar Olifant weet van beter. Ek weet ek is vinniger as

Skilpad, dink hy, en dis genoeg vir my dat ek self die waarheid

weet. 
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Hoekom Skilpad op droë plekke woon

Eenmaal, lank gelede, was dit baie droog in die land. Mens en

dier het begin honger ly. Die diere het nooit meer ’n groen

grassie gesien nie.

Toe hoor die diere dat dit in ’n ander deel van die land

gereën het, en dat daar groen gras is. Maar om daar te kom,

moet hulle deur ’n stuk veld trek wat nog droër as hulle eie is.

Tog besluit hulle hulle gaan daarheen. Hulle sal saam reis sodat

hulle mekaar langs die pad kan help.

En so het die olifante, die voëls en die bokke almal saam

op reis gegaan na die land waar daar volop water en kos is.

Skilpad het ook saam met hulle begin stap, maar hy het so

stadig geloop dat hy gou agtergebly het. Hy dink toe hy sal nou

maar hier langs die pad moet doodgaan.

By die diere wat getrek het, was daar twee voëls wat

opgelet het, toe hulle op die nuwe plek kom, dat daar nie meer

soveel diere is as wat aan die begin vertrek het nie.

“Waar is Skilpad? Dis seker hy wat agtergebly het,” sê die

een voël.

“Kom ons gaan soek hom,” sê die ander voël.

Langs die pad, in die droë deel, sien hulle ’n boom met

wildevye. “Kom ons vat vir Skilpad van die vye saam. Teen dié

tyd is hy seker al dood van die honger. Ons is al so lank op

pad.”

Hulle pluk vye en vlieg verder terug. Oral rond soek hulle,

tot hulle vir Skilpad kry. Hy is amper te swak om te loop.

“Eet hierdie wildevye,” sê hulle, “en jy sal sterker voel.” 

Toe Skilpad die vye eet, besluit hy dat dit die heerlikste kos

is wat hy nog ooit geproe het.

Toe moet die voëls ’n plan maak om hom te dra, want hy is

te swak om die ent te loop. Hulle soek ’n stok en elke voël gryp

’n punt van die stok in sy kloue vas.
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“Byt jy vas in die middel van die stok, Skilpad,” sê hulle vir

hom. “Byt vas en hang daar as ons twee die stok oplig en

daarmee vlieg.”

Skilpad beloof om dit te doen.

“Ons sal jou so tot by die ander diere dra. Maar bewaar jou

as jy laat los! Ons het nie krag om te gaan sit en jou weer op te

tel nie! Ons vlieg net verder.”

Skilpad byt met sy bek styf vas en die voëls vlieg met die

stok die lug in. Hulle vlieg en vlieg en tussen hulle hang

Skilpad.

Skielik sien Skilpad ’n wildevyeboom met ryp vrugte aan.

Hy dink aan die vye wat hy so pas geëet het. Meteens word hy

so lus dat hy skree: “Ek wil van daardie vye pluk!”

Net toe hy sy bek oopmaak om dit te sê, gly die stok uit sy

bek en hy begin val. Hy roep en roep, maar die voëls vlieg

verder.

Skilpad byt vas 



50

Nou is Skilpad weer terug in die kaal wêreld. Net hier en

daar is ’n bessie of ’n grassie wat hy kan bykom om te vreet,

maar hy moet daarmee tevrede wees.

En van dié dag af woon Skilpad altyd in ’n droë land.
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Hoekom Uil nie meer koning is nie

Lank gelede was Uil koning van die voëls. 

Die voëls het gesê: “Uil is baie slim, want hy weet wat in

die wêreld aangaan. Hy kan in die dag sowel as in die nag sien

en daarom sien hy alles wat gebeur.” 

Die voëls het ook gesê: “Uil is so slim omdat hy alles hoor

wat gesê word. Hy het nie net gaatjies vir ore soos ander voëls

nie, hy het ook ore wat regop op sy kop staan.”

Die groot voëls moes vir Uil muise vang om te eet. As Uil

in die dag wil slaap, moes daar klein voëltjies rondom hom

waghou. As ’n vyand naderkom, moes hulle hom wakker maak.

Die heel klein voëltjies moes op sy kop sit om te kyk dat

muggies nie in sy oë kruip nie. Of hulle moes onder sy vere

inkruip om te kyk of daar nie luise is wat hom kan byt nie.

Op ’n dag sit Uil weer en slaap. Hy het die hele nag muise

gejag en hy is baie moeg. Dit is Tinktinkie se beurt om hom op

te pas. 

Tinktinkie soek tussen Uil se nekvere, maar daar is nie

luise nie. Hy hou die koning se oë dop, maar geen muggies of

vlieë pla hom nie. Tinktinkie kyk na sy ore.

Hy is baie nuuskierig om te sien hoe die koning se ore lyk.

Hier van buite af sien jy net veertjies.

Tinktinkie gaan sit saggies bo-op Uil se kop. Hy leun oor

na die een oor toe. Met sy toonnaels krap hy die buitenste

veertjies weg. Dan grawe hy nog verder, deur die onderste vere.

Nou moet hy die oor sien. Sal dit soos ’n muis of ’n jakkals s’n

lyk?
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Maar waar Tinktinkie ook al krap, kry hy net vere. Hy spring

om na die ander oor toe. Ook daar grawe hy. Net vere!

Tinktinkie vlieg in die boom rond en verder tot in die ander

bome. Oral roep hy na die voëls: “Kom kyk! Koning Uil het nie

ore nie! Koning Uil het nie ore nie!”

Die voëls het nader gekom en oor Uil se kop gevlieg en aan

sy ore gepik.

“Sowaar, hier is net vere! Geen ore nie!”

“Jy’s nie meer ons koning nie!” sê hulle. “Jy het ons

bedrieg!”

Van daardie dag is Uil nie meer die voëls se koning nie en

hulle het nog nie ’n ander koning gekry nie.

Tinktinkie soek die ore



53

Hoekom Vark se snoet plat is

Lank gelede het al die diere nog by mekaar in die bos gewoon.

Op ’n dag loop Vark tussen die bome rond om kos te soek. Bo

in een van die bome sien hy vir Uil sit.

Uil hoor hoe Vark vreet en maak een van sy oë oop.

“Môre, Vark, en hoe gaan dit met jou?” 

“Goed dankie,” sê Vark, “maar nie so goed soos met jou

nie, Uil.”

“Hoekom sê jy so, Vark?”

“Ek is baie jaloers op jou, Uil.”

Uil maak altwee sy oë oop en sê verbaas: “Jaloers op my?

Hoekom sou jy op my jaloers wees?”

“Die diere sê jy is baie slim. En boonop kan jy vlieg ook.”

Uil voel baie trots dat Vark sê hy is slim.

“En jy is jaloers dat ek kan vlieg? Dink jy dis lekker om te

vlieg?” vra Uil.

“Dis my grootste begeerte om te kan vlieg. Om deur die

bome te swewe en van bo af te sien hoe alles hier onder gebeur.

Dit kan jy doen, maar ek moet net hier tussen die boomwortels

vroetel en in die blare snuffel,” kla Vark.

Vark het gesê hy is slim, dus moet hy ’n plan maak, dink

Uil.

“Kom ons maak vir jou vlerke, Vark, sodat jy ook kan

vlieg.”

“Hoe kan ons dit doen, Uil?”

“Ek weet waar daar ’n groot hoop vere lê. Dis waar die

voëls heen gaan as hulle verveer. Ons maak die vere bymekaar,

ons gaan soek gom om hulle mee vas te plak, en dan maak ons

vir jou vlerke.”

Uil vlieg vooruit en Vark draf agterna. Agter ’n rots sien hy

die hoop vere lê. Hulle maak vir hulle genoeg vere bymekaar.
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“Nou moet ons gom van die doringbome gaan aftrek,” sê

Uil en vlieg weer vooruit. Hulle krap genoeg gom af en neem

dit na die plek waar die vere lê.

Uil plak die vere een vir een aan mekaar vas, en dan weer

in rye op mekaar. Hy hou aan tot dit soos twee vlerke lyk.

“Staan nou stil, Vark, dat ek die vlerke aan jou kan

vasplak.” Uil smeer gom aan Vark se skouers en plak die vlerke

vas.

Toe die gom droog is en die vlerke mooi vassit, sê Uil:

“Klim nou op hierdie lae rots. Dan spring jy af en klap jou

vlerke terwyl jy spring.” 

Vark doen dit.

“Nou klim jy op hierdie hoë rots en klap weer jou vlerke as

jy afspring.”

Weer klim Vark op ’n rots, dié slag ’n hoë. Toe hy afspring

en voel hoe hy deur die lug swewe, roep hy: “Ek vlieg! Ek

vlieg! Dis heerlik!”

“Dan moet ons nou in die lug vlieg,” sê Uil.

Hulle klim op die hoë rots, spring af en hou aan met vlieg.

Uil vlieg voor en Vark al agter hom aan. Vark sien die bome

onder hom en die veld en die diere. Hulle vlieg en vlieg en dit

bly net al te lekker. 

Dit begin donker word, maar hulle gee nie om nie. Uil kan

goed in die donker sien en Vark vlieg net agter hom aan.

“Dis wonderlik! Dis wonderlik!” roep Vark heeltyd. Hulle

vlieg oor die donker bosse en dit voel vir Vark asof hulle naby

die sterre is. “Kom ons vlieg na die sterre! Kom ons vlieg na die

maan!”

Hulle vlieg dwarsdeur die nag tot dit begin dit lig word.

“Nou moet ons huis toe gaan,” sê Uil. “Ek kan nie in die

helder sonlig sien nie.”

“Ag nee,” sê Vark. “Ek kan in die lig sien. Ek sal voor

vlieg en jy kan agter my aan kom.” Uil vlieg met half toe oë

agterna.
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Die son bak warmer en warmer. Stadig begin die gom op

Vark se rug smelt. Hy voel hoe sy vlerke los raak. Skielik val

hulle van sy rug af. Vark stort grond toe, kop eerste. Sy neus

stamp so hard teen die grond dat dit plat gedruk word.

Van daardie dag af is Vark se neus plat en kan hy ook nie

meer vlieg nie. 

Vark hou op vlieg
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Die nuuskierige veldmuisie

’n Veldmuisie het saam met sy ma in ’n muisgat in die veld

gewoon.

Op ’n dag sê hy vir sy ma: “Ma, ek wil graag gaan kyk hoe

die wye wêreld lyk.”

Sy ma sê vir hom: “My kind, jy moenie alleen deur die

veld loop nie. Daar is baie diere wat muise vang. En moenie na

die huise van die mense gaan nie. Daar is gevare vir muise wat

jy nie van weet nie. Bly hier, dis mooi genoeg hier, met die bos

en die rivier hier by ons.”

Maar Veldmuisie is baie nuuskierig. Hy wil mos sien hoe

die wêreld verder lyk. En hy wil sien hoe die mense lyk. 

Op ’n dag gaan sy ma veld toe om kos te soek, en hy

besluit: nou gaan ek gou kyk hoe dit by die mense lyk. Hy loop

met die voetpaadjie wat, so het ander muise hom vertel, na die

huise van die mense lei. Toe hy daar kom, is hy verbaas om al

die wonderlike dinge te sien. Daar is ronde huise met

grasdakke, groot diere wat in paalhokke staan, en vure wat

onder ronde potte brand. 

Hy klouter in ’n boom op om verder te sien en gaan sit op

’n tak om mooi rondom te kyk.

Die mooiste wat hy sien, is ’n dier soos hy self, met ’n stert

en vier bene. Net baie, baie groter. Sy hare is ook langer en baie

blinker. Sy stert is nie kaal nie, maar vol sagte hare. Sy groen oë

kyk so vriendelik na Veldmuisie. 

Net toe Veldmuisie uit die boom wil klim om met die mooi

dier te gaan gesels, breek daar ’n vreeslike lawaai los. So iets

het hy nog nooit gehoor nie. Dit voel of sy ore wil bars. Hy

word so bang dat hy huis toe hardloop so vinnig as wat sy klein

beentjies hom kan dra.

By die huis hardloop hy hom teen sy ma vas en hy kan

byna nie praat nie.
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“Wat makeer, my kind?” vra sy ma.

“Ma, ek wou net sien hoe die mense lyk, en waar hulle woon.

Toe loop en loop ek met daardie voetpaadjie. Dis ver van ons

bos, en ver van die rivier af. Toe ek by die ronde huise kom, het

ek teen ’n boom opgeklim en op ’n tak gaan sit om mooi te sien.

Die mooiste vir my was ’n dier wat soos ons, muise, lyk. Net

baie, baie groter. Sy hare is langer as ons s’n en blinker. Sy stert

Hoe dit toe by die mense gaan



is nie kaal nie, maar vol sagte hare. Sy groen oë het so vriende-

lik na my gekyk.”

“En wat gebeur toe?” vra Ma Muis angstig.

“Net toe ek van die tak wou afklim om met hom te gaan

gesels, spring daar ’n ander ding op die dak van ’n huis langs

my. ’n Aaklige ding, Ma, ’n soort voël, groot, met rooi vere,

anders as enige voël wat hier rondvlieg. Op sy kop staan ’n stuk

rooi vel regop en onder sy keel hang ’n ander stuk vel.”

“En wat doen dié voël?”

“Hy rek sy bek wyd oop en stoot daar ’n geluid uit, so hard

en so aaklig dat ek byna uit die boom val van die skrik. Toe

hardloop ek huis toe!”

“My kind! Jy kon dood gewees het! Dit kom van

ongehoorsaamheid. Die aaklige voël was ’n hoenderhaan wat

gekraai het. Die dier met die sagte hare is ’n kat. Al lyk hy na

ons, is hy ons grootste vyand. Hy sou jou opgevreet het as

Hoenderhaan jou nie skrikgemaak het nie!”

Veldmuisie se oë rek groot toe hy dit hoor. En daarna

luister hy vir sy ma as sy hom sê waar hy mag loop en waar nie. 



Kinders (én grootmense!) geniet

verhale waarin diere kan praat,

dink, saamwerk en mekaar met droë

humor of doodluiters met wysheid

uitoorlê. Dis vir ons partykeer

vingerwysend as ons nie teen die

voorbeeldige  en vernuf-tige diere

kan opweeg nie! Uit die fabel ontspring daar soms die

fabelagtige!

Daar is telkens probleme van ’n uiters praktiese

aard, soos om oor die rivier te kom. Vindingrykheid

word op prys gestel; soos in die mitologie word on-

verklaarbare verskynsels deur die diere uiteengesit,

gereeld met iets baie snaaks daaraan. 

Hannah Bell, die baie ervare skrywer van verhale vir

kinders, herroep die verhale in hierdie bekoorlike

bundel uit haar eie kindertyd in Sjonaland in die

destydse Suid-Rhodesië. Sy kon Sjona nog voor

Afrikaans praat. Die tekeninge is spesiaal vir die boek

deur Elmarie Macaskill gedoen.
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