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Die koningse 
paddaboudjies

Illustrasies deur Thé Tjong-Khing

Eendag was daar ’n koning wat mal was oor paddaboudjies. 
Die koningin het somtyds vermoed hy hou meer van 
paddaboudjies as van haar. ’n Paar keer was sy op die punt om 
te sê: Weg met daai paddaboudjies of dis weg met my! Maar sy 
het dit darem nie gedoen nie, want ten spyte van sy vreemde 
voorliefde, was sy baie lief vir die koning. 

Op ’n dag word daar ’n prinsessie gebore. Haar naam is 
Begonia, maar die koning noem haar sommer van die eerste 
dag af “my liefste paddatjie”.

Begonia word groot en sy is ’n oulike meisie wat geheel en 
al glad nie soos ’n paddatjie lyk nie. Maar sy is wel versot op 
paddaboudjies, tot haar pa se groot vreugde. 

“Waarom eet ons net Saterdae paddaboudjies?” vra Begonia 
op ’n dag.

“Omdat jou ma nie wil hê ons moet dit meer gereeld eet 
nie,” antwoord haar pa. “En omdat dit dan spesiaal bly, my 
liefste paddatjie.”

Daar het hy beslis ’n punt beet, want elke Saterdag is dit 
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behoorlik ’n fees in die kasteel. Soggens vroeg begin die 
kokke al marineer en ’n uur of wat later ruik die hele kasteel 
na gebraaide paddaboudjies. Begonia is mal oor Saterdae.

Maar nie die koningin nie. Elke Saterdag kerm en kla sy by 
die koning. Sy sê die hele gedoente is vir haar aaklig. Maar 
die koning wuif net haar woorde weg.

“Môre is die groot dag, my liefste paddatjie,” sê die koning 
een oggend met ontbyt. 

“Dan word ek tien!” roep Begonia bly. “Gaan ek nuwe 
sokkerstewels kry?”

Haar pa lag geheimsinnig. “Miskien. Maar jy gaan ook iets 
baie opwindenders kry.”

“Regtig? Wat?”
“Môre, my liefste paddatjie, is jy groot genoeg om vir die 

eerste keer by die paddaboudjiekelder in te loer!” roep haar 
pa uit. “Ai, ek wou dit eintlik geheim gehou het.”

Begonia gee haar pa ’n stywe drukkie. “Mag ek dan van 
môre af ook my eie paddaboudjies uitsoek, net soos Pappa?”

“Die heel grootstes wat jy kan kry. En nou moet jy lekker 
buite gaan speel, my liefste paddatjie. Ek en jou ma moet die 
land regeer.” Haar pa stoot haar liggies in die rigting van die 
kasteeldeur.

“Nou moet ons maar net hoop sy is wyser as jy,” hoor sy 
haar ma brom.

“Ag, my skat, moet tog nie so kerm nie,” antwoord haar pa. 

Begonia hoor nie wat hy nog sê nie, want sy hardloop reeds 
met haar goue bal oor die grasperk. Sy speel sy is ’n beroemde 
sokkerspeler en gee ’n harde skop.

“Laduma! Woehoe! ’n Briljante doel deur prinses Begonia!” 
roep sy, asof sy die kommentator by ’n wedstryd is. “Die skare 
juig, dis ongelooflik!” Nou moet sy baie vinnig hardloop om 
te keer dat die bal in die visdammetjie rol. Maar dit kom reg 
op die rand van die dammetjie tot stilstand, asof iemand dit 
voorgekeer het.

“Perfek! Dit wil gedoen wees,” prewel Begonia, terwyl sy 
nuuskierig nader gaan. Skielik kry sy die vreemde gevoel dat 
sy nie meer alleen is nie. En sy is reg. Agter die bal sit ’n 
groen diertjie. 

Begonia gryp vinnig haar bal en gaan sit daarop. Die diertjie 
laat haar dink aan die sprokies wat haar ouers eens op ’n tyd 
vir haar voorgelees het. In een van daardie sprokies was ’n 
skurwepadda. Hy het in ’n prins verander toe die prinses hom 
gesoen het. Die diertjie hier voor haar lyk ’n bietjie soos die 
een op die prentjies in haar boek.

“Is jy ’n skurwepadda?” vra sy. 
Die diertjie spring nader. “’n Wat?”
“’n Skurwepadda. Moet ek jou soen? Of nee, los dit liewer, 

ek wil nog nie ’n kêrel hê nie.”
“Domkop! Ek is ’n gewone padda, nie ’n skurwepadda 

nie.”
“’n Gewone padda?”
“Skurwepaddas is plomp en lomp en hulle vel is vol vieslike 
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vratte. Gewone paddas is slank en elegant. Hulle kan vir die 
eerste span spring en soos kampioene swem.”

Die padda gee ’n demonstrasie om te wys hoe hy vir die 
eerste span spring.

“Verstaan jy?” vra die padda toe hy uiteindelik ophou spring.
Begonia bekyk die padda ’n oomblik lank. En ja, eensklaps 

verstaan sy. As jy paddaboudjies marineer en bak, is hulle so 
half oranjerig en bros. Maar sy besef nou skielik hoe hulle eers 
gelyk het. Groen en springerig, met die res van die padda nog 
daaraan vas. Dit laat haar sommer ’n bietjie honger voel. En 
eintlik wil sy liewer glad nie weet hoe paddaboudjies lyk voor 
dit gemarineer en gebraai is nie.

Sy spring op, gryp haar bal en hardloop terug kasteel toe.

“Pappa, daar’s ’n padda in die tuin en hy sê ...”
“’n Padda? Regtig? ’n Vars, wilde padda?” val die koning 

haar in die rede.
Begonia knik. 
Die koning tuur oor die grasperk en sien die padda. Hy sit 

nog op presies dieselfde plek, reg langs die water.
“’n Vars, wilde padda,” herhaal die koning en lek sy lippe 

af.
“Pappa?”
Maar haar pa sien haar nie meer nie. Hy loop asof ge-

hipnotiseerd buitentoe, reguit na die padda toe.
“Pappa!” Begonia hardloop agter hom aan.
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En toe gebeur alles blitsvinnig. Die padda kwaak en daar 
kom ’n lang pienk tong uit sy bek te voorskyn. Asof die koning 
’n vlieg is, skiet die tong op hom af. Die koning deins terug, 
maar die padda is te vinnig vir hom. En eensklaps is die 
koning weg. Poef, verdwyn, soos ’n borrel wat met ’n naald 
geprik is. Net sy kroon en sy klere bly op die gras lê.

Die padda spring met ’n sierlike boog in die water en ver-
dwyn.

Begonia bly verbysterd agter. Sy staar na die hopie klere 
waarin haar pa ’n oomblik gelede nog was. Die mou van sy 
koninklike gewaad roer liggies. ’n Padda kruip daaruit. Hy 
kwaak wanhopig.

“Pappa?” vra Begonia.
“Kwaak,” sê die padda treurig.
Begonia buk en maak ’n kommetjie met haar hande. Die 

paddakoning spring daarin. 
Begonia ril ’n bietjie, want hy is maar erg glibberig en 

grillerig.

“Genugtig! Wat doen jy met hierdie vieslike padda?” vra die 
koningin toe Begonia ’n paar minute later haar pa vir haar ma 
wys. 

“Dis nie ’n vieslike padda nie, dis Pappa!” roep Begonia uit.
Haar ma bekyk die padda van naderby. “A, nou sien ek dit. 

Dieselfde dik neus.”
Die padda kwaak verontwaardig.

“Ja-nee, dit kom nou daarvan.” Die koningin skud haar 
kop. “Ek moes geweet het dinge gaan een of ander tyd skeef-
loop. Nou ja, daar’s net mooi niks wat ons daaraan kan doen 
nie. Ons moet hom maar in die paddaboudjiekelder gaan sit.”

Daar is ’n harde gekwaak op Begonia se hand. 
Die koningin leun vorentoe tot haar kop reg by die padda 

is. “Wat is fout met die paddaboudjiekelder? Jy’t tog self gesê 
die paddas daar geniet hulle gate uit. En buitendien, jy wou 
mos hê Begonia moet môre die paddaboudjiekelder met haar 
eie oë sien. Een ou daggie vroeër sal tog nie saak maak nie. 
Sy gaan mal wees daaroor.”

“Moet ons nie ’n towenaar vra om hom te help nie?” vra 
Begonia.

“Ken jy miskien ’n towenaar?”
Begonia aarsel ’n oomblik.
“Sien?” sê haar ma. “Toe nou, kom.”

En so kom dit dat Begonia en haar ma die paddaboudjiekelder 
van die kasteel binnegaan. Dit is ’n reusagtige, koel kelder 
met wit mure. In die mure is duisende nissies uitgekap, met 
tralies vooraan elkeen. In elke nissie sit ’n padda in ’n plassie 
water. Die meeste van die paddas is stil, ander sit treurig en 
kwaak. Daar is skaars plek in die hokkies om hulle arme 
paddaboudjies te draai. En van spring is daar beslis geen 
sprake nie. Begonia is tjoepstil geskrik. Sy het altyd gedog 
die pad daboudjies lê kant en klaar hier in die kelder, soos 
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brood in die broodblik. Sy het maar pas eers ontdek dat padda-
boudjies op ’n tyd deel van hele paddas was. Die padda in die 
tuin het so vrolik vir die eerste span rondgespring. En hier 
sien sy diep ongelukkige diertjies wat sit en wag tot hulle 
kombuis toe gevat word. Sy het nie geweet dís wat aangaan 
nie. Sy voel ’n traan oor haar wang rol en vang dit met haar 
tong. 

“Moet nou nie te sentimenteel word nie, my kind. Gee 
Pappa maar vir my.” Die koningin vat die padda uit Begonia 
se hand en kyk om haar rond. “A, daar is nog ’n plekkie vir 
jou.”

Die koningin maak ’n traliedeurtjie oop en sit die koning 

in ’n plassie water neer. Dit weergalm ’n bietjie in die kelder 
toe sy die hekkie toedruk.

“Mamma,” protesteer Begonia.
“Wat is dit, liefie? Jou pa is nou ’n padda. En paddas wag 

mos graag in klein hokkies waarin hulle hulle skaars kan roer, 
totdat dit Saterdag is en iemand hulle kom verlos om lekker 
opgeëet te word. Altans, dis wat jou pa altyd gesê het, jy weet 
dit tog.”

Begonia se gesig word ’n bietjie warm. Dit is inderdaad wat 
hy gesê het.

“Ek dink paddas wil eerder vir die eerste span spring en  
soos kampioene swem,” mompel Begonia.

“Jy’s reg, my kind,” sê haar ma. “Maar jou pa was nog meer 
reg, want ek sê dit al jare lank vir hom en hy wou nooit luister 
nie.”

Begonia voel ’n bietjie skaam. Sy het haar ma se woorde 
ook al dikwels gehoor. Maar sy het dit nog nooit heeltemal 
verstaan nie. Of wou sy dit net nie verstaan nie? Gemarineerde, 
brosgebakte paddaboudjies is darem verskriklik lekker!

“Kan ons hom nie maar bo in die bad sit totdat ons iemand 
kry wat hom kan help nie?” vra Begonia.

Terwyl sy op ’n antwoord wag, hou sy heeltyd die nissie 
waarin haar pa gevange is in die oog. Sy sal hom sowaar as 
wraggies nie tussen al die duisende paddas kan uitken nie.

“Jy het ’n goeie hart, my kind,” sê haar ma ná ’n lang stilte. 
“Daaroor is ek verheug. Nou ja toe dan maar. Kom ons gee dit 
’n dag kans. Môre is Saterdag. As ons dan nog niemand kon 
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kry wat kan help nie, gee ons hom maar vir die kok en eet 
hom op. Dis beter as wat hy die res van sy lewe ’n padda moet 
wees, skat ek.”

Soos blits storm Begonia na die nissie waarin haar pa sit en 
laat hom weer op haar hand spring. Sy probeer haar bes om 
nie na die ander paddas te kyk nie, maar sy kan nie help om 
hulle raak te sien nie.

’n Rukkie later swem die paddakoning treurig in die 
koninklike bad rond. Begonia voer hom ’n paar vlieë wat sy 
saamgebring het uit die vliegvoorraad in die kelder. Hy lek 
dit lusteloos op.

“Begonia, etenstyd!” roep die koningin.
Met moeite skeur Begonia haar weg van die bad. “Ek kom 

ná ete dadelik terug.”
Die koning blaas treurig borreltjies in die water.
Haar ma sit reeds aan tafel. Sy maak asof daar niks fout is 

nie. “Môre is jou verjaardag, liefie. Is jy opgewonde?”
“Natuurlik is ek nie opgewonde nie!” roep Begonia uit. 

“Pappa is ’n padda, pla dit Mamma dan glad nie?”
Haar ma lag geheimsinnig. “Nee, dit pla my nie, want dit is 

nie regtig so erg as wat dit lyk nie. Die padda wat jy van mid-
dag in die tuin gesien het, is ’n vriend van een van my goeie 
vriendinne.”

“Wie op aarde is vriende met ’n padda?”
“Hy is natuurlik nie áltyd ’n padda nie, hy is ’n towenaar.”

“’n Towenaar? ’n Regte een?” vra Begonia. Haar nuuskie-
righeid kry die oorhand oor haar woede. Sy wou nog altyd 
graag ’n towenaar ontmoet het, maar deesdae is daar nie meer 
vreeslik baie towenaars oor nie.

“Nie ’n regte een nie, want hy doen nog sy internskap. Hy 
is ’n tio.”

“Wat is ’n tio?”
“’n Towenaar-in-opleiding. Ek het die volste vertroue in 

hom, en omdat hy nog nie sy studies voltooi het nie, is hy 
glad nie duur nie. Ek oorweeg dit om hom in diens te neem.” 

Hoewel haar pa tans bo in die bad rondswem en sy vir seker 
weet sy sal nooit weer ’n heerlike, brosgebraaide paddaboudjie 
in haar mond steek nie, is Begonia verheug oor die nuus. ’n 
Hoftowenaar, dit klink fantasties! Sy sal hom vra om haar 
sokkerstewels te toor sodat sy stof in almal se oë kan skop!

“So, het Mamma se tio vir Pappa in ’n padda verander?”
Haar ma knik met ’n triomfantelike glinstering in haar oë. 

“Hy spesialiseer in gedaanteverwisseling. Dink jy jou pa het 
intussen sy les geleer?”

“Ek dink so,” sê Begonia. En ek het ook, dink sy, maar sê 
dit liewer nie hardop nie.

Die koningin klap haar vingers. “Ashraf!”
Dadelik kom die towenaar binne. Soos alle hedendaagse 

towenaars is hy nie eens ’n meter lank nie. Dit is sodat hulle 
hulle so vinnig as moontlik uit die voete kan maak as hulle 
iewers beland waar mense nie van towenaars hou nie. Maar 
hier in die kasteel is hy heel welkom, en Begonia hou sommer 
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dadelik van hom. Hy is nie net kort nie, hy is ook nog regtig 
baie jonk. Begonia sien selfs nog ’n paar puisies rondom sy 
neus. Sy hare is blou, en dit pas nogal goed by hom.

“U Majesteit?” vra die towenaar.
“Jy mag my man terugtoor,” sê die koningin. “Ons reken 

hy het sy les geleer.”
“As dit u wens is,” sê die towenaar. Hy maak ’n plegtige 

buiginkie en kyk rond. “Uh ...”
“Hy’s in die bad. Eerste verdieping, tweede deur op regs.”

’n Rukkie later hoor hulle ’n allervreeslike gevloek en ’n 
geskel van bo af kom.

“Ai, hy’t seker vergeet om hom eers langs die bad neer te 
sit,” grinnik die koningin.

“Só kan mense my tog nie sien nie!” bulder die koning.
“Jammer, duisend maal jammer,” kom die towenaar se 

stem. “U sien, ek ... ek is nog in opleiding.”
“Doen dit nog ’n keer!” hoor hulle die koning skreeu. “En 

dié keer beter jy dit regkry, jou onnosele klein bogsnuiter!”
“Ek kan nie. ’n Gedaanteverwisseling kan net een keer 

teruggetoor word. O, ek is regtig jammer.”
Nou word die koningin ’n bietjie bleek. Begonia begin ook 

bekommerd raak. Albei van hulle kyk angstig na die trap. Wat 
het verkeerd geloop?

Eers kom die jong towenaar ondertoe, met ’n rooi gesig. 
Reg agter hom loop die koning. Hy waggel ’n bietjie.

Begonia sien nie dadelik wat fout is nie, maar haar ma sien 
dit wel. Sy begin hande klap terwyl sy al om haar man stap.

Sy broek sit styf, báie styf, want sy boude en bobene het 
nog ’n ietwat vreemde vorm. 

Verleë kyk Begonia hoe haar ma met albei haar hande oor 
die koning se boude vryf. “Kyk net jou oulike paddaboudjies!” 
roep sy uit.

Die koning draai sy kop so ver as wat hy kan agtertoe. 
“Dink jy regtig dis oulik?”

“Stukke beter as daardie plat ou pannekoekboude wat jy 
altyd gehad het. Sommer stukke en stukke beter ...” En sy 
loer weer na sy boude en bobene.

Die koning se gesig ontspan. “O, nou ja, as jy so dink.”
“Jy is aangestel,” sê die koningin vir die jong towenaar. 

“En jy kom saam met my,” beveel sy die koning. “Ons gaan 
sommer nou dadelik die kleremaker vra om vir jou nuwe 
broeke te maak.”

Begonia en die towenaar bly alleen in die eetsaal agter.
“E ... jou hare is ’n mooi kleur,” sê sy.
Ashraf vryf deur sy kort kapsel. “Dankie.”
“Kan jy dalk my sokkerstewels toor sodat ek stof in almal 

se oë kan skop?” vra sy.
“Nee, wys my eerder hoe goed jy kan speel!” Ashraf klap 

sy hande en meteens rol daar ’n bal tot voor sy voete. “Jy moet 
buitendien nog vergoed vir die feit dat jy gedink het ek is ’n 
skurwepadda in plaas van ’n padda!” Die towenaar skop die 
bal weg en sit dit agterna, met Begonia kort op sy hakke. 
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“Laduma!” weergalm dit ’n rukkie later deur die paleistuin, 
maar ons sal seker nooit weet wie van hulle die doel geskop 
het nie.

En die paddas? Hulle is almal in die koninklike visdam vry-
gelaat. Die eet van paddaboudjies is deesdae verbode in die 
hele koninkryk en paddas is heilig verklaar. En daarmee is 
hulle sommer baie in hulle skik. 
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