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Francois van Rooyen 
 

Is ‘n gekwalifiseerde landskap argitek wat besluit het 

om sy “Mid-life-crisis” met twee hande aan te gryp, en 

alles wat hy nog altyd wou doen te doen.  

 

Hy hou van kreatief wees, en lewe dit uit deur sy 

landskap argitektuur, sketse teken, musiek maak en 

stories skryf.  

 

Vandag bly hy saam met sy gesin in Stellenbosch. 
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’n Juffrou, ’n Balkie en ’n Ouma dief 
 

Geskryf en geïllustreer deur Francois van Rooyen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Vir Karin, Jo en Katryn 
 

 

 

 

 

 

 

 
Teks en illustrasies kopiereg © 2019 deur Red Landscape Architects (Pty) Ltd, 

Suid Afrika, Weskaap, Stellenbosch. 

 

Eerste uitgawe in 2019 deur Red Landscape Architect (Pty) Ltd 

Beethoven straat 8 

La Pastorale 

Paradyskloof 

Stellenbosch 

7600 

 

Geset in Comic Sans MS 12 deur Francois van Rooyen 

Boek is gebind deur Red Landscape Architects (Pty) Ltd 

Eerste uitgawe, eerste druk 2019 

 

ISBN: 8433-3-2234-67867-5 

 

Alle rete voorbehou 

Geen gedeelte van hierdie boek mag sonder skriftelike verlof van die uitgewer 

gereproduseer of in enige vorm of deur enige elektroniese of magnetiese middel 

weergegee word nie, hetsy deur fotokopiëring, skryf- of bandopname, of deur 

enige ander stelsel vir inligtingsbewaring of -ontsluiting. 

 

Produkgroep afkomstig van goed bestuurder bebossing en ander beheerde 

bronne 



9 
 

 

Juffrou Lategan is 

Laerskool Steenbras se 

onderwyseres wat ek die 

minste van hou.  

 

Sy is (vir geen rede) 

kwaai.  

 

Sy raas te veel, sy 

skreeu te veel en sy 

baklei te veel.  

 

Dan, na al die geskel is sy 

vreeslik vriendelik. 

 

Juffrou Lategan doen ook (elke pouse) speelgrond 

diens. Haar gunsteling plek is by die drinkwater krane 

langs die ou 

fietsloods.  

 

Daar kan sy op die 

kinders, wat ’n kraan 

oop los, skreeu.  

 

Dus vermy ek die plek 

soos die pes.  
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Sou ek dors word, wag ek eerder tot ek by die huis 

kom, voor ek water drink.  

 
Wanneer ek baie dors 

word maak ek of my maag 

seer is (gedurende 

klastyd) sodat ek 

badkamer toe kan gaan. 

 

Dit werk altyd, maar ek 

doen dit nie gereeld nie.  

 

Dit voel te veel soos 

jok! 
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Sarel, een van my beste 

vriende, het eenkeer 

vertel hoe om ’n dors te 

les sonder water.  

 

Hy het gesê jy moet jou 

duim suig, net soos ’n 

baba!  

“Verbeel jou, jou duim is 

’n bottel vol yskoue 

water,” het Sarel gesê. 

“Dan sal jou dors 

sommer dadelik geles 

word”.  

 

Ek glo vir Sarel. Hy vertel nie stories nie, sy planne is 

altyd blink, en hy gee goeie oplossings, maar ek is nie 

seker hieroor nie.   

 

“Dit is reg so Sarel,” 

het ek onseker terug 

gesê. “Dankie, ek sal 

dit onthou.”  

 

Ek het gedink ek sal dit 

nooit hoef te doen nie. 
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Vroeër die week, het 

ek wraggies baie dors 

geword, in die 

Afrikaanse periode.  

 

Ek het nog niks water 

daardie dag gedrink 

nie, omdat ek te lekker gespeel het. 

Die nuwe aflos 

onderwyseres, Juffrou 

Soena, het kom 

klasgee in my Juffrou 

se plek.  

 

My juffrou is al van 

Maandag af siek.  
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Juffrou Soena was 

besig om moeilike 

spelreëls te 

verduidelik.  

 

Ek ken haar nie 

regtig nie, en was te 

skaam om haar te 

vra, of ek badkamer 

toe kon gaan.  

 

“Dalk moet ek die 

agterkant van my pen 

suig,” het ek by myself 

gedink. “Ek gaan nie my 

duim, in die klas, suig nie.”  

 

Ek het ’n blou plastiek 

pen.  

 

Die klein plastiek 

doppie aan die 

agterkant het ek 

lankal verloor.  

 

Dus is die pen agter 

oop soos ’n strooitjie.  
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“Ek hoop regtig dit 

werk,” het ek by 

myself gedink.  

 

Toe ek aan die pen suig het dit sowaar my dors begin 

les. “Ek kan dit nie glo nie!” sê ek saggies vir myself.  

 

“Wag tot Sarel dit …. Eeeeu, poe, jig!” verstik ek, en 

spring van my sitplek af op.  
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Die bohaai maak 

dat die hele klas na 

my kyk.  

 

Skielik begin almal 

lag.  

 

“Wat gaan aan met jou?” gil een van die meisies.  

“Dit lyk of jy jou pen se ink gedrink het.”  
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“Gaan dadelik badkamer 

toe en was jou mond, my 

kind,” sê Juffrou Soena 

baie bekommerd. 

“Netnou vergiftig jy 

jouself.”  

 

Net daar spring ek op en 

hardloop uit.  

Ek moes seker al die blou 

ink uit die pen gesuig het. 
 

Toe ek terugkom in die klas, het almal nog steeds 

gelag.  
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“Wat het jy aangevang?” 

wou Juffrou Soena weet. 

“Ek het nog nooit iemand 

gesien wat ink drink nie”.  

 

Nadat ek vir haar van 

Sarel se duim-suig raad 

vertel het, het sy vir my 

gesê: “As jy jou vir ’n 

toffie wil uitgee, moet jy gereed wees om gekou te 

word.”  

 

 

 

 

 

 

Ek weet nie wat dit beteken nie, maar ek weet wel dat 

ek genoeg water (in die badkamer) kon drink om my 

dors te les. 
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Vandag (as die eerste 

klok vir die einde van 

tweede pouse lui) is ons 

straf snoepiediens verby.  

 

My bende- en klasmaats, 

Sarel, Jaco en Adriaan (die twee glad nie identiese 

tweeling) moes ’n week lank, saam met my, straf 

snoepiediens doen.  
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Dit was ons straf, 

omdat ons die skool se 

grootste boelie, Jak 

Steenkamp, bygedam 

het.  

 

Jak het mos vir Elsa, 

Sarel se jonger suster, 

probeer boelie.  

 

Vir straf snoepiediens 

moes ons seker maak 

die groter kinders druk 

nie in die ry in nie.  

 

Ons skoolhoof Meneer de 

Goede het gedink dit sal ’n 

goeie plan wees as Jak saam 

met ons diens doen. Ek dink 

hy hoop ons maak vriende. 

 

Wat het hy gedink?!! 

 

“Dit is regtig dom, ons doen 

al die werk!” het Adriaan 

ongelukkig gesê. “Jak staan 

net en praat met al sy 

vriende.” 
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“Ja, hy laat selfs van die groter kinders toe om voor 

in die ry in te druk,” sê Jaco baie ongelukkig. “As 

Meneer de Goede ons ooit weer straf, sê ek vir hom 

ons weier om saam met Jak diens te doen.”  

“Ek eet eerder sewe rou olifante op, voor ek weer 

strafdiens doen,” sê Sarel en lyk sommer baie 

afgemat. “Dit is glad nie lekker nie”.  
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“Ja, dit is waar” sê ek. “Ek dink 

nie ons bende is uitgeknip vir 

strafdiens nie. Dit is nie so 

maklik nie”.  

 

Maar tog… dink ek by myself: 

“Die kinders wat balkies 

dra, soos die biblioteek- 

prefekte, padpatrollie of 

redenaars, lyk altyd of 

hulle weet wat hulle 

doen. Ek wil ook so lyk.”  

 

Al is ek nog te jonk om ’n leerlingraad balkie te kry, 

sal dit tog lekker wees om ’n balkie te besit.  
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Dit is hoekom ek, twee weke gelede, my naam 

opgeskryf het, om deel van die brandspan te word. Ek 

sal volgende week uitvind of ek deel kan word.  

 

Stefan, my groter broer, het met aandete vertel dat 

die brandspan belangrike werk doen.  

 

“Die skool se brandspan doen regtig 

’n wonderlik diens,” het Stefan 

gesê. “As dit nie vir hulle was wat 

die brandblussers oppas nie, sou die 

skool ’n onveilige plek gewees het.”  

 

“Seun, dit is waar,” het my pa gesê. “Dit is regtig goed 

dat die skool ’n brandspan het.”  
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“Ek het al gehoor, dat 

die brandspan net ’n 

klomp kinders is wat 

pouses kattekwaad 

aanvang, terwyl hulle 

brandblussers 

inspekteer!” het my 

ma gesê. “Ek dink 

regtig nie die 

brandspan is so 

waardevol nie.”  

 

 

 

“Dit is waar, daar hoef seker nie so baie kinders in die 

brandspan te wees nie,” het my pa saamgestem.  

“Dit is wel nodig dat die 

brandblussers gedurig 

geïnspekteer moet word.” het 

Stefan slim gesê.  
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Ja, al is Stefan gewoonlik lelik met my, moet ek 

saamstem; die brandspan lewer goeie diens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die heel beste van die brandspan is, elke lid kry ’n 

goue balkie. As 

ek ’n lid kan word, 

sal ek die balkie 

elke dag dra.  

 

“Dan sal ek ook 

lyk of ek weet 

wat ek doen,” 

dink ek by 

myself. 
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 “Uiteindelik! Ek is 

ontslae van julle vier 

luise!” skree Jak uit volle 

bors. “As ek ooit weer 

saam met julle gesien 

word, gaan ek (een vir 

een) julle koppe in ’n 

toilet druk!”. 

 

Hy vlieg om, stamp ’n 

kind, en stap klas toe.  

 

Die skool het ’n eerste en ’n 

tweede klok na pouse. Daar is 

vyf minute, tussen die twee 

klokke, om by die klas uit te 

kom. Enige skoolkind en 

onderwyser, wat nie na die 

tweede klok by hulle klas is 

nie, moet strafklas sit. 

 

“Sjoe, dit is ook maar goed 

meneer de Goede se plan het 

nie gewerk nie,” sê ek. “Ek wil 

definitief nie Jak se vriend 

wees nie.” 
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“Ja, gelukkig is ons nou klaar met die straf 

snoepiediens. Nou kan 

ons weer ons pouses 

terug kry!” sê Jaco baie 

bly. “Laat ons klas toe 

stap.” 

 

“Kom, ons stap die 

kortpad verby die ou 

fietsloods, anders 

gaan die tweede klok 

ons vang,” sê Adriaan. 

“Ek hoop net Juffrou 

Lategan raas nie met 

ons nie.”  

 

Sy staan mos langs 

die fietsloods by die 

drinkwater krane. 

 

“Laat ons gaan. Ons moet haar 

net nie kwaad maak nie,” sê ek.  

 

Dit mag moeilik wees, ons het 

ook Engels by haar na tweede 

pouse, omdat my juffrou siek 

is. Juffrou Soena gee net klas 

tot voor tweede pouse. 
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Daar, voor ons sien ek, Diederik Holtzhausen, die 

skool se grootse 

krimineel stap. Hy is 

regtig ’n groot 

probleem.  

 

Hy het een pouse die 

binnekant van die 

musiekklas met ’n 

brandblusser “geblus”… 

Alles in die klas was toe 

onder wit poeier. Ek 

het by Santie (sy 

sussie) gehoor, dat hy 

wou sien wat gebeur, as 

hy die brandblusser se 

yster sneller druk.  

Dit het ’n hele 

week geneem vir 

Diederik en Oom 

Gideon, die skool 

se faktotum, om 

die klas weer 

skoon te kry.  

 

Die skoolhoof was woedend, en het gedreig om 

Diederik uit die skool te skors, veral omdat daar nie ‘n 

vuur was om te blus nie.  



28 
 

“Diederik maak my baie bang,” fluister Sarel. “Ek het 

nagmerries oor hom.  

Een pouse gaan hy my in die seuns toilette toesluit, al 

die krane oopdraai, en my verdrink.”  

 

“Hy sal lekker kry as jy skree,” sê Jaco. “Nee, Hy is 

glad nie ’n lekker kind nie!”  

 

“Daar is iets fout met hom,” 

sê ek. “Ek glo darem nie hy 

sal jou seer maak nie. 

Diederik is nie ’n boelie nie, 

hy is ’n vandaal.”  

“Onthou julle toe hy die 

staal letters van ons 

skool se naam, by die 

hoofhek, afgebreek het?” 

vra Adriaan. “Ha ha ha, al 

was dit baie erg, was dit 

vrek snaaks.”  
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Diederik se pa, oom 

Diederik, werk by 

die dorp se 

dieretuin. Hy moet 

baie vroeg in die 

oggend daar wees 

om die guerrillas te 

voer.  

 

Diederik en sy suster 

word elke oggend vroeg, 

voor ons skool se 

hoofhek, afgelaai.  

 

“Ek is seker hy was baie 

verveeld,” sê ek. “Hy 

moes iets gesoek het om 

te breek.”   

 

Toe ons die dag by die skool kom was die “s” van 

Laerskool, asook die “s”, “t” en “r” van Steenbras nie 

meer daar nie.  
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Die hoof was woedend en het by die saalopening kwaai 

gevra: “Wie van julle dink dit is ’n grap om ons skool 

‘Laerkool Eenbas’ te noem? Ek wil voor die einde van 

die dag die letters terug hê!” Die hoof was so kwaad 

dat niemand gelag het nie.  

Diederik moes seker die letters teruggegee het, want 

die volgende dag het daar weer ‘Laerskool Steenbras’ 

op die hoofhek gestaan. 
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“My ma het vertel dat 

Diederik, van toe af, 

voor die einde van elke 

pouse by Juffrou 

Lategan moet aanmeld. 

Sy moet seker maak hy 

het nie iets aangevang 

nie,” sê Adriaan.  

 

Dit is glo sy laaste kans.  

As hy weer iets 

verkeerds doen, dan 

skors die skoolhoof 

hom! 

 

 “Ek kry vir 

Diederik se pa 

jammer, omdat hy sy 

twee kinders alleen 

moet grootmaak,” 

het ek gesê.  

 

Vandat tannie 

Santie nie meer 

daar is nie, is dinge 

nie meer dieselfde 

nie. 
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Tannie Santie het twee jaar gelede haar tasse gepak 

en weggeloop. Dit het hulle hele gesin verander.  

Diederik het ’n vandaal geword, Santie het begin vloek 

en Oom Diederik het te veel begin werk.  

“Ek hoop dinge raak beter vir hulle,” dink ek by 

myself. 
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Ek probeer eerder in die onderwysers se goeie 

boekies bly. 

 

 

 

 

 

As die onderwysers eers besluit jy is ’n stout kind, 

dan kan jy hulle nie anders oortuig nie.  

 

 

 

 

 

 

Behalwe toe ek en my bende vir Jak Steenskamp 

bygekom het, was daar ‘n ander keer wat ek, by die 

skool, in die moeilikheid gekom het.  
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Dit was een Maandagoggend, 

’n hele ruk terug, met 

saalopening (die dag wat ek 

vir Elsa ontmoet het).  

 

Ek en sy het toevallig langs 

mekaar gesit en dadelik 

lekker begin gesels.  

 

“Sarel is my broer,” het Elsa 

gesê, nadat ek haar gevra 

het of sy broers en susters 

in die skool het.  

 

Hulle lyk wel 

nie baie na 

mekaar nie.  

 

 

 

 

 

“Ek is mal oor Sarel, hy is ’n goeie ou,” 

het ek gesê. “Hy speel soms saam met 

ons agter die musiekklas.”  
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Ons gesels nog so 

lekker, skielik hoor ek ’n 

kwaai stem: “Het jy nie 

ore aan jou kop nie?”  

 

Die eienaar van die 

stem pluk my van die 

vloer af op.  

 

“Ek hou jou nou al ’n 

ruk dop! Jy kannie 

stil bly nie!”  

 

Die stem behoort 

aan Louis, een van 

die nuwe 

leerlingraad.  

 

Louis is die grootste, slimste en beste kind in ons 

skool. Hy het sewe balkies wat hy trots dra.  

 

Hy is goed in elke ding 

wat hy doen, en wen 

meeste van die 

skoolbekers. Al die 

meisies is mal oor hom, 

en hy word na al die 

partytjies uitgenooi.  
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Maar, Louis haat dit as 

kinders in die saal praat.  

 

“Kom saam met my, ek 

gaan jou reg langs 

Juffrou Lategan laat 

staan,” het hy geraas. 

 

Hoe meer ek vir hom probeer verduidelik dat ek nie ’n 

stout kind is nie, hoe kwater word hy.  

 

 

“Ek het net met Elsa gesels,” smeek ek. “Ek wou nie 

stout wees nie.”  

 

Dit was die eerste meisie in die skool met wie ek 

gepraat het, kon hy 

nie sien dat ek net 

vriendelik was met 

haar nie?  

 

“Een van ons skool se leuses is 

dan ‘vriendelikheid’,” sê ek. 

 “Ek het regtig nie bedoel om stout te wees nie.” 
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“Probeer jy snaaks wees?” 

vra Louis nog kwaaier.  

 

“Kom, ek gaan jou op die 

verhoog laat staan, sodat 

almal kan sien jy is ’n 

moeilikheidmaker”.  

 

Meneer de Goede het ’n reël gemaak dat die stoutste 

kinders op die verhoog moet staan.  

 

“Nee, asseblief nie,” sê ek. “Ek is nie ’n stout kind nie!”  

 

Voor ek my kon keer, begin ek 

huil. Ek sien, deur my trane, 

hoe die skoolkinders vir my 

kyk. Gelukkig kan hulle nie hard 

lag nie, anders gaan die 

prefekte ook met hulle raas.  
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“Hou tog op aansit,” sê 

Louis. “Moenie dink ek 

gaan jou laat sit nie. 

Kom mannetjie!”  

 

Ek het die hele saalopening deur op die verhoog 

gestaan. Gelukkig kon ek darem ophou huil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

“Ai, jammer hoor. Ek is seker almal 

gaan gou vergeet,” het Elsa na die 

tyd vir my kom sê. “Dankie dat jy nie 

op my geklik het nie.”  

 

“Plesier. Dit was regtig nie 

lekker om op die verhoog te 

staan nie,” het ek gesê. “Die 

ergste van alles is dat Juffrou 

Lategan nou dink ek is stout.”  
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“Ek sal haar vermy van 

nou af,” het Elsa gesê. 

“Sy eet stoute kinders 

op vir ontbyt!” 

 

“Juffrou Lategan lyk nogal 

soos ontbyt,” het ek 

laggend gesê.  

 

“Nee, sy lyk of sy ontbyt 

op haar kop dra,” sê Elsa 

terug.  

 

“Ha, ha, dit lyk of sy ontbyt 

klere dra,” sê ek terug.  

 

“Ontbyt, hond byt, die hond 

byt Juffrou Lategan se 

ontbyt.”  

Daar bars ons altwee uit 

van die lag.  

 

Van toe af het ons snaakse 

rymwoorde gemaak. 
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“Kom ons volg vir Diederik, dalk raas Juffou Lategan 

met hom,” sê Sarel en stap agter hom aan. “Sy hou 

mos daarvan om op kinders te skree.”  

“Ja, dit sal lekker wees as daar met iemand anders 

geraas word vir ’n slag,” sê Jaco. “Die week was vir my 

te lank. Die snoepie strafdiens saam met Jak was glad 

nie ’n plesier nie.”  
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Ek moet saamstem, Jak 

het ons al die werk laat 

doen, terwyl hy in die 

skaduwee met sy 

vriende gesels.  

 

As die onderwysers 

verby loop, maak hy 

kamstig of hy baie besig 

is om die kinders mooi in 

rye te laat staan.  

 

Hy groet selfs die onderwysers vriendelik.  

 

Dit maak my naar! 

 

Die snoepietannies wil nie 

met Jak raas nie, al sien 

hulle hy doen niks.  

 

Hulle is bang vir Jak se pa, 

oom Dirkie.  
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Oom Dirkie het marakkas (een Saterdag met die 

sport dag) gemaak.  

 

 

 

Die snoepietannies wou nie 

aan Jak ’n ysie verkoop nie.  

 

Hulle het gesê dat 

Jak nie ’n R2 ysie met 

’n R200 noot kan koop 

nie.  

 

“Dit sal al hulle kleingeld neem 

om die twee honderd rand te 

breek,” het Sarel later vertel. 

Sarel se pa het die snoepie vir 

die skool gekoop, dus ken Sarel al die snoepiestories.  

 

Sarel het verder vertel dat die skoolhoof amper die 

polisie moes bel. Jak het by sy pa gaan kla en oom 

Dirkie wou toe net die snoepie afbrand.  
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Die brandspan het reg gestaan met die brandblussers, 

(as jy my vra, sal ek sê die brandspan sou graag die 

snoepie wou blus).  

Op die einde het 

die wind te veel 

gewaai, en oom 

Dirkie kon nie die 

vuurhoutjies kry 

om aan die brand te bly nie. Hy en sy seun het toe 

eerder huistoe gegaan. 

 

“Kom julle, Diederik stap 

baie vinnig,” sê Sarel. 

“Ons sal moet opskud as 

ons wil byhou.”  

 

“Is dit nie snaaks nie?” 

vra Jaco. “Net nadat 

Juffrou Lategan met 

iemand geraas het, is sy 

skielik baie vriendelik,”  

 

“Dit is asof sy op iemand 

moet skreeu, om beter te voel!” Jaco is die slim ene 

van ons bende, hy sien altyd die tipe van goed raak.  
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“Dit is waar,” sê ek. “Dit is nie 

asof ons uit ons pad gaan om 

haar kwaad te maak nie.”  

 

“Ja, sy is te erg!” sê Adriaan. 

 

“Hallo julle. Is julle nou klaar met julle straf 

snoepiediens?” vra PJ skielik. Hy moes ons seker van 

agter af ingehaal het.  

 

“Ja, dit kon nie ’n dag 

vroeër gebeur het nie,” 

sê ek, maar probeer 

hom eintlik ignoreer.  

 

“Hoekom stap julle so 

vinnig?” vra hy. “Ek 

moes hardloop om by 

julle uit te kom.”  

 

“Ons gaan kyk of Juffrou 

Lategan vandag op 

Diederik skreeu,” sê Sarel. 

“As sy op hom gaan skreeu 

dan gaan sy vriendelik 

wees in die Engelse klas.”  
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“Dit is waar! Sy voel altyd beter, nadat sy op ’n kind 

geskree het,” sê PJ. Hy is ook in ons klas.  

 

 

Ons kry elke dag na tweede pouse, by Juffrou de 

Lange, Engels. 
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PJ-hulle bly langs ons. Ons grensmuur is nie baie hoog 

nie. Dus klim PJ oor en kom sommer in ons huis in.  

 

PJ maak homself dan 

tuis in die kombuis 

en haal vir hom kos 

uit ons yskas uit.  

 

As PJ in ons kombuis 

was, is al die lekker 

eetgoed opgeëet.  
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Ek het eenkeer oor die muur geklim en hulle yskas 

oopgemaak.  

Dit was 

vreesaanjaend!  

 

Ek het amper net 

daar doodgegaan!  

 

Die yskas het 

gestink en dit was 

’n mengelmoes van 

groente en goed.  

 

Die ergste van alles was dat PJ baie kwaad geraak 

het.  

 

“Hoe durf jy in ons yskas 

grawe!” het hy geskree. 

 “Julle het mos ’n yskas, gaan 

grawe daarin!”  

 

Ek kon nie my ore glo nie.  

 

Later die dag wou ek joghurt uit 

ons yskas kry.  

Daar sit PJ wraggies in ons 

kombuis en eet die laaste 

joghurt.  
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“Wat maak jy hier?” vra 

ek. “Het jy my nie uit julle 

kombuis gejaag nie?”  

 

“Ja, ek het,” sê hy.  

 

“Maar toe raak ek 

honger. Julle kos 

is lekkerder as ons 

s’n. Ek wou net 

kom proe en seker 

maak julle kos is 

nog lekker,” sê hy 

verder  

 

“Jy is vreemd PJ,” het ek gedink en my kop geskud.  

 

PJ se ma, tannie Johan Swart, is ook baie vreemd. My 

ma sê dat tannie 

Johan se ouers graag 

’n seun wou hê.  

 

Met haar geboorte 

het hulle besluit sy 

sal maar die 

familiename erf. Toe 

doop hulle haar Johan 

Petrus Marthinus.  
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Tannie Johan en haar man, 

Oom Jan Swart, het toe 

een kind gekry en hom PJ 

genoem, wat ‘n skommeling 

van hulle voorletters is.  

 

Tannie Johan sê dat mens 

PJ in engels moet 

uitspreek. Sy wil seker 

deftig wees. Dit is net vir 

my baie snaaks, as jy PJ se 

naam saam met sy van sê 

dan kink dit of jy vra of hy swart piepie! 

 

Tannie Johan is baie lank en Oom Jan baie kort. Hulle 

is die danskoning en -koningin van ons skool se 

jaarlikse 

danskompetisie. My Pa 

wil hom altyd dood lag 

as die twee op die 

dansbaan is.  

 

“Ek kan nie verstaan hoe 

so ’n lang vrou, so ’n kort 

man kan trou nie,” het 

my pa al gesê: “en dan is 

Jan ook nie eers ’n ‘oil 

painting’ nie”.  
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Die ander ding wat Tannie 

Johan doen, is dat sy 

altyd presies dieselfde 

speelgoed vir PJ koop, as 

wat my ma vir my koop.  

 

Dit is wel nie so erg nie. Wat erg is, is as ek een 

karretjie kry van ’n reeks, dan kry PJ sommer al die 

karretjies in die reeks! Ek is nie jaloers nie, maar dit 

maak my hartseer.  

 

“Hoekom kan ek nie net vir 

eenkeer my eie ding hê nie?” het 

ek al by my ma gekla. “Dit maak my 

regtig baie hartseer.” 

 

 

“Ek weet my kind, ek 

verstaan dit ook nie,” het 

my ma gesê.  

 

“Onthou jy ’n paar jaar 

gelede toe PJ vir ouma wou 

steel?” vra sy verder. 
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“Jitte, ek sal dit nooit vergeet nie,” het ek gesê. “Die 

ergste van alles is dat ouma mal was oor hom.”  

 
“Ja, maar onthou Ouma Wollie was baie oud, sy kon dit 

seker nie help nie,” het sy gesê. 

 

“Dalk,” sê ek. 

“Ek onthou 

ook dat Tannie Johan vir PJ 

gehelp het om Ouma na hulle 

huis toe te lok.”  

 

“Gelukkig het ouma gesukkel om oor 

die muur te klim,” lag my ma. Ai my 

ma kon darem snaaks wees as sy wou. 



52 
 

 

Voor my ouma se dood, het sy elke wintervakansie by 

ons kom kuier.  

 

Dan het my ouma 

vir ons die 

lekkerste koekies 

gebak, waarvan JP 

die meeste 

natuurlik self 

geëet het.  

 

My ouma het dan ook vir 

my en Adriaan elk, ’n 

snoesige wol trui gebrei.  

 

Ek is regtig mal oor wol 

klere, dit is so sag en 

snoesig. Ek gaan eendag 

met ’n vrou trou wat, soos 

Ouma Wollie kan brei.  

 

Die een vakansie het PJ die heeltyd met my ouma 

gesels. Hulle het so lekker gesels dat sy later vir hom 

selfs ’n trui gebrei het.  

 

Ek was baie kwaad hieroor. 
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Sy is my ouma, nie syne nie. Hy kan nie alles kry wat 

ek het nie.  

 

Ek onthou nou hoe hy vir my 

ouma stories vertel het. “Kan 

ek vir ouma die storie vertel 

van hoe ek in ’n rubberboom 

geklim het?” het PJ vir my 

ouma gevra (Hy het haar 

wraggies ook ouma genoem). 

“Dit het net nou die dag 

gebeur.”  

 

“Ag, ja my kind,” het my 

ouma gesê (Sy het hom 

wraggies my kind genoem). 

“Ek is tog so mal oor jou 

geselskap.”  

 

“Dit is nie asof ek nie ook met my ouma gesels nie!” 

het ek kwaai by myself gedink.  
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“Ek het salig in my sandput tonnels gegrawe,” het PJ 

vertel. “Die weer was heerlik en die voëltjies het 

pragtig gesing. Skielik hoor ek ’n gegrawe en ’n gegons 

in een van my sandtonnels. Ek het my self boeglam 

geskrik! Wat kan dit wees het ek gevra?” 

“Wat was dit?” het ouma opgewonde gevra. “Moenie 

my so laat wag nie.”  
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Ek kan nie die res van die storie woord vir woord 

onthou nie, maar volgens 

PJ het die grawe-geluid al 

hoe harder en harder 

geword.  

 

Skielik het ’n hand uit die grond gekom, voor hy hom 

kon kry het daar ’n Japannees uit die gat geklim. Die 

Japannees, wat snaaks genoeg 

ook Afrikaans kon praat, het reg 

deur die aarde gegrawe om PJ te 

kom haal.  

 

PJ is glo een of ander Japannese keiser se lang 

verlore seun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Jy kan vergeet! Ek gaan nie Japan toe 

nie!” het PJ vir die Japannees geskreeu. 

Net daar spring PJ in die rubberboom en 

klim so hoog soos hy kan.  
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PJ is baie swaar 

(van al die kos wat 

hy uit ons yskas 

steel). Die 

rubberboom het 

begin buig.  

 

Die boom het so vêr oorgebuig dat PJ se kop aan die 

grond geraak het.  

 

Die Japannese man het hom 

aan die hare beet gekry en 

wou hom die gat in trek.  

 

“Wat? Ek kan my ore nie 

glo nie!” roep ouma 

Wollie uit. “Dit is tog te 

vreeslik. Wat gebeur 

toe?”  

 

“Toe ek amper in die gat 

ingetrek is, kom daar ’n 

lugballon en laat sak ’n 

touleer. Daar klim toe ’n 

groot harige reus af,” vertel 

PJ.  
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“Die PJ is darem vol nonsens,” dink ek by myself.  

 

Hy vertel toe verder 

vir ouma Wollie, dat 

die harige reus glo, 

dat PJ sy verlore seun 

is.  

 

“Sjoe jongman, maar 

jy is darem baie 

gewild,” se ouma 

Wollie verbaas. “En 

wat gebeur toe?”  

 

Die res van die storie 

was so simpel ek gaan 

nie verder vertel nie. Op die einde het PJ se pa (wat 

’n swart belt in karate het) al die ouens verjaag. 
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“Sjoe, PJ is regtig oulik,” 

het ouma Wollie daai 

aand aan tafel gesê. “Ek 

hou so baie van sy 

stories. Hy moet weer 

kom.”  

 

“Wat?” vra ek verbaas. “Dit is nie reg nie! PJ kannie 

alles kry wat ek het nie. Ouma is ons ouma!”  

 

“Ja, ouma. Ouma 

praat te veel met 

hom,” sê Stefan. 

“Ouma het nog nie 

eers vir ons ietsie 

gebrei nie.”  

 

“Ja ma, die kinders is reg,” stem my ma saam. “Ma is 

my kinders se ouma, nie PJ s’n nie.”  

 

“Ooo, jitte julle,” sê my 

ouma. “Ek het dit nie 

besef nie. Ek is regtig 

jammer hier oor.”  

 

Van toe af het ons die huis se deure gesluit as my 

Ouma by ons kuier. PJ moet dan maar buite bly. 
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“Kom,” sê PJ. “As ons by Diederik wil bly dan moet ons 

stap.”  

 

Ons stap verby al die graad een klasse met die groot 

skaduboom.  

 

Iemand het gedink dit sal 

oulik wees om hulle klasse 

pienk te verf, maar ek 

weet darem nie. Die pienk 

lyk vir my te veel soos ’n 

baba se tandvleis. Dus 

noem ons dit die tandvleis-

babaklasse.  

 

“Ja, Diederik is oppad na juffrou 

Lategan, in die fietsloods se rigting,” sê 

Adriaan. “Ek is baie dors. Ek gaan 

sommer ook by daardie krane water 

drink.”  

 

“Ja,” sê Jaco. “Daai water is 

lekker koud. Ek is seker dit 

is omdat die pype heeldag in 

die skaduwee van daai groot 

skaduboom staan.” 
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“Oooo, is dit hoekom die 

water so koud is?” vra ek 

verbaas. “Ek het altyd 

gedog daar is ’n vrieskas 

iewers onder die grond.”  

 

“Ha, ha, ha, ha,” lag Jaco. 

“Toemaar, Adriaan het ook 

so gedink.” 

 

 

“As ek ’n prefek word, gaan ek heeltyd die koue-krane 

oppas,” sê Sarel. “Ek is 

mal oor die koue krane 

maar drink nooit daar 

nie. Ek is bang Juffrou 

Lategan skreeu op my.”  

 

“Dit is waar,” sê ek. 

“Juffrou Lategan raas 

nie met kinders wat ’n 

balkie dra nie.”  

 

“Wanneer jy gekies word vir die 

brandspan, kan jy lekker koue 

water kry vir ons,” sê Jaco vir 

my. “Dan hoef ons nie te wag vir 

Sarel om ’n prefek te word nie.”  
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Ek is regtig baie goed met vure blus en sal goed by die 

brandspan inpas, as ek gekies word. Stefan gee my 

genoeg brand-blus-oefening. Hy steek my karretjies 

en mannetjies gedurig aan die brand.  

 

 

 

 

 

 

 

Eenkeer het Stefan ’n reuse karton 

kasteel gebou, reg langs ons huis, en dit 

aan die brand 

gesteek.  

 

Die vlamme was hoër as ons huis 

se dak. Hy het so gelag en gesê 

hy gaan vir ma sê dit was ek.  

 

Ek moes vinnig dink en 

ons tuinslang gaan haal.  

 

Ek kon die vlamme blus 

voor dit ons huis 

afbrand. My ma het 

gelukkig nooit iets 

agtergekom nie.  
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Een van Stefan se gunsteling vuurmaak mannewales is 

om honde bollie in ’n 

papiersak sit.  

 

Dan sit hy die bollie-

papiersak voor ons huis 

se voordeur (as my 

ouers nie daar is nie) en 

steek dit aan die brand.  

 

Hy lui dan die voordeur 

klokkie.  

 

As ek die deur oopmaak skrik ek gewoonlik so groot 

dat ek die vlamme dood trap, dan is dit net een groot 

stink gemors.  

 

“Ag nee sies man, Stefan!” 

skreeu ek gewoonlik. “Jy 

vang my elke keer. Hou nou 

op! Wanneer gaan jy groot 

word.”  

 

“Ha, ha, ha,” sal hy homself dan 

slap lag. “Ha, ha, ha!”  
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Ek is die regte persoon om 

deel van die brandspan te 

wees. As daar ’n vuur is, sal ek 

dit blus.  

 

Ek gee nie om, om my voete 

vuil te maak nie! 

 

Ons skool kies elke jaar 

drie nuwe brandspanlede. 

 

Jy moet jou naam op ’n lys 

skryf en dan ’n streng 

eksamen slaag.  

 

 

Die eksamen gaan oor 

wonde, tipes vure, en 

verskillende maniere 

hoe om die vuur te 

blus. PJ, wat ook 

ingeskryf het vir die 

brandspan (hy het sy 

naam op die lys 

geskryf, nadat hy my 

naam daar gelees het) 

is baie opgewonde oor die mond-tot-mond 

asemhalingsklasse.  
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“Ek hoop dat ek eendag vir Angelika sal kan red. 

Miskien sal dit nodig wees om haar mond-tot-mond 

asemhaling te gee.” het PJ gesê.  

 

Hy moet nooit uitvind ek hou van Elsa nie, dan gaan hy 

haar wil red. 
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In die groot skaduboom by die tandvleis-babaklasse 

bly daar seker ’n duisend voëls. Al die skoolkinders 

vermy daai boom soos die pes. As jy onderdeur die 

boom loop is die kans goed dat ’n voël op jou kop gaan 

tjorts.  
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Een van die nuwe kinders het 

twee weke terug, 

niksvermoedend, onder die 

boom gaan sit om sy 

toebroodjie te eet.  

 

Adriaan het ons daardie 

pouse kom haal om na die 

storie te kyk.  

 

“Julle moet gou kom!” 

het Adriaan geroep. 

“Die nuwe kind sit 

onder die groot boom. 

Ek is mal daaroor om 

kinders wat onder daai 

boom sit, dop te hou”.  

 

 

“Ja, kom!” sê Jaco. “Dit is die boom waar die voëls so 

poef.”  

 

“Ha, ha, ha,” lag Sarel. “Die-

Boom-Van-Poeffende-Voëls!”  

 

 

Ons kom net betyds by die 

boom aan.  
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Net toe die nuwe kind wil 

hap (aan sy toebroodjie) 

val daar ’n blerts op sy 

toebroodjie.  

 

Die blerts was so groot, 

en so swaar, dat die 

toebroodjie uit sy hand val.  

 

“Jiggggg, sies!” het ons hom gehoor skree. Ek dink nie 

hy sal gou weer sy kossies onder ’n boom eet nie. 
 



68 
 

 

“Kyk, wat lê daar onder 

Die-Boom-Van-Poeffende-

Voëls,” sê Jaco. “Dit is 

wraggies die nuwe kind se 

toebroodjie. Dit lyk of die 

voëlblerts dit ‘versteen’ 

het. Ek dink die brood is 

nou oneetbaar.” 

 

“Ja, die blerts-broodjie lyk nogal 

baie septies,” sê Adriaan. “Kom ons 

gaan haal dit en steek dit gou in 

Diederik se tas weg.” Ons sal voor 

Diederik by sy tas kom. 

 

Ek weet Diederik maak ons almal bang, maar daar is 

niks fout om vir Diederik so bietjie van sy eie 

medisyne te gee nie.  

 

“Wie sal die blerts-

broodjie gaan haal?” vra 

Sarel. “Ek het sopas 

nuwe klere gekry. My ma 

gaan met my raas as die 

hemp nou bevuil word.”  
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“Kom, laat ons lootjies trek,” sê Jaco. “Ek 

het vier stokkies in my sak, die een wat 

die kortste ene trek, moet die blerts-

broodjie kry.”  

 

Ek wonder waar Jaco so skielik stokkies gekry het? 

Ek dink ook Jaco het 

geweet watter stokkie 

is die kortste.  

 

“Ag, nee man!” roep PJ 

uit toe hy die kortste 

stokkie trek. “Nou 

moet ek my lewe waag 

onder daai simpel 

boom. Ek weier!”  

 

Net daar vat PJ die pad en hardloop 

klas toe.  

 

“Ek sal dit doen,” sê ek, die 

tyd raak nou te min vir stry. 

“Ek het een van Stefan se 

ou hemde aan. Dit kan vuil 

raak.” 
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Net toe kom Elsa hier 

aan. “Wat vang julle aan?” 

vra sy. “Hoekom kyk julle 

na daardie boom?”  

 

Daar was nie tyd om te verduidelik nie. Soos blits snol 

ek en tel die septiese blerts-broodjie op. Ek het vir 

elke voëlblerts gekoes, as ek rugby gespeel het sou 

die afrigter baie trots gewees het.  

 

“Wow!” sê Elsa. “Dit is mal!”  
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“Ek kan dit nie glo nie,” sê 

Sarel. “Nie een blerts nie!”  

 

 

“Kom julle,” sê ek. “Ons moet 

gou maak as ons nog die 

septiese-blerts-broodjie in 

Diederik se tas wil sit.”  

 

“Ek het geweet julle is 

…” wou Elsa nog 

verder sê.  

 

“Diederik verdien dit, 

hy is altyd besig met 

een of ander 

kattekwaad,” tjip 

Adriaan in.   

 

“Wat wag julle nog?” 

vra Elsa. “Laat ons 

gaan!” 

 

As die geluk aan ons kant is roep 

Juffrou Lategan vir Diederik. Dan sal 

ons tyd hê om die broodjie in sy tas 

weg te steek.  
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Hy is na tweede pouse in die klas, net langs Juffrou 

Lategan se klas, dus sal ons maklik by sy tas kan 

uitkom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 
 

 

Somtyds kan Diederik baie snaaks 

wees.  

Vroeër die week, na 

tweede pouse, was 

Diederik uit sy klas 

gejaag en moes buite 

staan vir die res van 

die dag. Hy loer toe 

deur Juffou Lategan 

se vensters en vra of 

sy die vensters kan 

toemaak.  

 

 

“Dit is so bietjie koud hier 

buite,” het hy gesê. Ons 

klas het op die grond gerol 

soos ons lag. Juffrou 

Lategan het ook gelag.  

 

 

 

“Ai Diederik, wat gaan ons met 

jou maak?” het sy gevra. “Jy kan 

so ’n oulike kind wees, as jy net 

uit die moeilikheid wil bly.”  
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“Jammer juffrou,” 

het hy gesê. “Ek sal 

harder probeer. Pla 

die windjie julle 

regtig nie?”  

 

“Nee Diederik, die briesie 

is lekker,” het Juffrou 

Lategan van binne die klas 

gesê.  

 

“Oukei, juffrou, sal dit dan reg wees as ek nog ene 

laat?” vra hy. Ons het ons ’n papie gelag.  

 

 

 

Al is Diederik so ‘n groot probleem in die skool, hou 

die kwaaiste juffrou tog soms van hom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Maar, vandag gaan hy eers van sy eie doepa kry! As 

ons betyds die septiese blerts-broodjie in sy tas kan 

sit. 
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“Kom bietjie hier, 

mannetjie!” hoor ek ’n kwaai 

stem, langs die fietsloods. 

“Hoekom lyk jy so skuldig… 

Kom staan hier voor my!”  

 

Dit is seker Juffrou 

Lategan wat vir Diederik 

nader roep? 

 

“Ooo, nou is hy in vir ’n 

ding.” hoor ek een van 

die kinders saggies sê.  

 

“Moenie maak of jy my 

nie hoor nie!” sê Juffrou 

de Lange nou harder. 

“Ek hou nie daarvan as 

kinders nie luister nie.”  

 

“Ha, Diederik word geroep,” lag ek by 

myself. “Dit klink of ons nou tyd gaan 

kry om die broodjie weg te steek.” 
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“En dan het jy die vermetelheid om 

vir my te lag!” skree Juffrou 

Lategan kliphard. “Ek het nou genoeg 

van jou gehad. Kom dadelik hier!”  

 

“Ek wonder hoekom hou hy hom 

doof?” hoor ek een van die meisies vra. “Ek het nie 

geweet hy is so braaf nie.”  

 

 

 

 

 

 

 

“Wat?” dink ek verstom. Almal weet mos dat Diederik 

glad nie vir die juffrouens luister nie.  
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“Nou maak jy of jy nie weet 

waarvan ek praat nie! Hou op 

om so verbaas te lyk!” skreeu 

Juffrou Lategan kliphard.  

 

Ek kan sommer hoor hoe sy bewe van die woede.  

 

 

Ek weet hoe Juffrou Lategan lyk as sy op kinders 

skree. Haar hele lyf 

bewe, haar gesig word 

bloedrooi en dan 

spierwit.  

 

My pa het gesê as mens 

wit raak, van die kwaad, 

is daar groot 

moeilikheid. Glo gaan al 

die bloed wat in ‘n mens 

se kop is, na ander dele 

van die lyf.  
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Dan neem oorlewingsinstink oor 

en wil mens net slaan.  

 

Dit klink nou of haar 

oorlewingsinstink ingeskop 

het. “Dewald de Lange, kom 

nou onmiddelik hier!” skree 

sy soos ’n mal likkewaan. 

“Lyk my jy het al jou 

respek verloor!”  

 

Sarel stamp aan 

my en vra benoud: 

“Het jy dan nou 

heeltemal mal 

geword? Gaan na haar toe!”  

 

Skielik voel my bene so swaar soos lood, ek kan nie 

beweeg nie en my mond word kurkdroog.  
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“Dewald, toe. Gaan na haar!” hoor ek Elsa benoud sê. 

“Anders gaan sy jou vermorsel.”  
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Op daardie oomblik lui die tweede klok… 

 

“Juffrou Lategan!” 

hoor ek die skoolhoof sê. 

“Hoekom is jy nog nie by 

jou klas nie. Jy weet mos, 

dat alle kinders en 

onderwysers, teen die 

tweede klok in hul klas 

moet wees. Hoe kan ek van 

die kinders verwag om 

betyds te wees, as jy nie 

die reël nakom nie”.  

 

 

Ek kan my ore nie glo nie!  

 

“Meneer de Goede, ek is besig om seker te maak die 

kinders kom ordelik by die klas aan. Die ene hier maak 

net..,” wil Juffrou Lategan 

nog sê.  

 

“Nee Juffrou, ek wil niks 

verder hoor nie,” sê die 

hoof. “Ek verwag van almal 

om stiptelik te wees!”  
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Dit is asof daar skielik ’n swaar 

gewig van my skouers af gelig 

word. Juffrou Lategan draai 

net daar om en stap reguit na 

haar klas toe.  

 

“Dit geld vir julle almal, maak 

dat julle by die klas kom!” sê 

die skoolhoof streng.  

 

“Sjoe, Dewald. Jy is nou 

letterlik deur die klok gered” 

sê Sarel. “Ek het gedog dit is 

klaarpraat met jou.”  

 

“Jitte, ek het gedog jy gaan 

vandag geskors word,” sê 

Adriaan verlig. “Dit is jou 

gelukkige dag!”  

 

Ek moet self sê dat dit ’n noue ontkoming was.  
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Dit lyk of Juffou Lategan so groot geskrik het, dat sy 

heeltemal vergeet het om vir my kwaad te wees. Ek 

hoop regtig so? Ons sal maar moet wag en sien…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 
 

 

 

Ek weet dat Jaco, Adriaan, Sarel en Elsa net soos ek 

voel. Die septiese-blerts-broodjie sal vandag beter in 

’n asblik hoort. Almal verdien ’n tweede kans. 
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