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Die ystervarke se 
skrikmaakspeletjies

Dit is donkermaan en die veld is onrustig. Oral is daar vreemde geluide en 

snaakse bewegings. Sliertjie die ystervark staan doodstil agter die boom 

se dik stam. Sy hart klop baie vinnig. Dit is die perfekte nag vir wat hy  

wil doen, maar al die geluide maak hom benoud. Hy loer weer oor sy skouer. Nee, 

dink hy en skud sy lang, dik haardos, hy kan nie bekostig om bang te wees nie. 

Vannag is die nag wat hy sy boetie, Stoppeltjie, en sy sussie, Karteltjie, gaan  

terugkry. Binnekort gaan hulle in hierdie veldpaadjie aangestap kom. Dan gaan  

hy hulle skrikmaak soos wat hulle nog nooit skrikgemaak is nie. Dit sal hulle leer. 

Hulle wou hom mos so laat skrik.

Net laasnag nog het Stoppeltjie ’n stuk luislangvel oor homself getrek en skielik 

snaakse sisgeluide reg agter Sliertjie gemaak. Sjoe, Sliertjie het hom byna nat 

geskrik. En drie nagte tevore het Karteltjie haar weer vol rooi bessiesap gesmeer 

en gemaak asof  ’n leeu haar gebyt het. Sliertjie se hart het toe ook amper gaan 

staan. 

Sliertjie vat twee lang wit pendorings en sit dit in sy bek. Nou lyk dit soos  

wrede slagtande. Versigtig sit hy ’n groot stuk boombas op sy kop. So moet ’n 

verskriklike, wilde, wrede gedierte mos lyk. ’n Wilde, wrede gedierte wat honger  

is vir sappige ystervarkvleis!

Net toe hoor Sliertjie iemand in die paadjie aangestap kom. Hy maak gereed.  

Nog net ’n paar tree, dan ...

“Rrrraaaa!” brul hy en spring tot in die middel van die paadjie.

“Jieeeeee!” gil die ystervark en slaan reg agteroor.

“Het jou!” roep Sliertjie en gee ’n sprongetjie. “Het jou, het jou, het jou!”

Maar toe hy mooi kyk, sien hy dit is nie Stoppeltjie of Karteltjie wat so doodstil 

daar lê nie! Dit is niemand anders as sy eie oupa Kuif nie!

“O, geitjie-geit,” prewel Sliertjie en sluip stadig nader. Oupa Kuif het hom dood-

geskrik! Wat op aarde gaan hy vir sy ouma sê?
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Die ou ystervark lê roerloos. Sliertjie se onderlip begin bewe. 

“Oupa Kuif? Oupatjie!” roep hy saggies.

Die ou ystervark roer nie eers ’n snorbaard nie.

“Ek is jammer, Oupatjie,” snik Sliertjie en buk laag oor sy oupa. “Vergewe my, 

asseblief. Ek het gedog Oupa is Stoppeltjie of Karteltjie. Oupatjie moet tog 

asseblief net nie dood wees nie.”

Die volgende oomblik vlieg die ou ystervark met ’n harde snork orent.

“Wieee!” gil Sliertjie van die skrik en slaan self reg agteroor. 

“Hiehie, hohoho, hahaha,” lag oupa Kuif. Hy draai in die rondte en hou sy maag 

vas. 

“Oupa!” raas Sliertjie. Hy kom stadig orent, skoon duiselig geskrik.

Oupa Kuif snik soos hy lag. “Wieee!” proes hy. “Wieeee! Dit is die snaaksste  

geluid wat ek ’n ystervark nog hoor maak het. Soos ’n brulpadda wat uit ’n boom 

val. Wieeee!”

Eers wil Sliertjie vir sy oupa kwaad word, maar sy oupa se lag is so aansteeklik 

dat hy self ook begin lag. Ja, sy oupa het hom darem baie lekker uitgevang.

Toe hulle ophou lag, vra Sliertjie: “Maar hoe het Oupa geweet dit is nie ’n wilde, 

wrede gedierte nie?”

“Wilde, wrede gediertes maak nie so baie geluide as hulle hul prooi bekruip nie,” 

lag oupa Kuif. “Ek kon jou van wie weet waar af hoor. Julle jonges moet nog by 

ons oues kom leer van suutjies trap.”

Sliertjie vee deur sy lang hare. Sy oupa is reg. Hy spits sy ore. Wag ’n bietjie, wat 

hoor hy daar? 

“Hoor Oupa iets?” vra hy.

“Hmm,” sê oupa Kuif. “Ek dink ons word bekruip. Sal my nie verbaas as dit deur 

twee ystervarkies is nie.”

Sliertjie knik en fluister: “Niemand anders as Stoppeltjie en Karteltjie nie. Hulle 

wil ons skrikmaak.”

Oupa Kuif knipoog vir Sliertjie en sê dan hard: “Sliertjie, my kind, ek dink ons 

moet terug gat toe gaan. Ek het gehoor daar loop deesdae ’n baie woeste en 

wreedaardige luiperd hier naby rond. Een wat alte graag onskuldige ystervarkies 

bekruip en vang.”

“Ja, Oupa,” sê Sliertjie net so hard. “Ek het gehoor die luiperd is gek oor yster-

varkvleis. Veral jong, sagte ystervarkvleis. Dit sal die beste wees as ons maar 

liewer teruggaan. Ek wil tog nie opgevreet word nie. Enige ystervarkie wat vannag 

alleen rondsluip, kan luiperdkos word.”
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Skielik is dit doodstil. Sliertjie en oupa Kuif luister aandagtig, maar die 

bekruipery het opgehou. Hulle lag saggies. 

“Kom dan,” sê oupa Kuif hard. “Laat ons draf.”

“Goed, Oupa,” sê Sliertjie.

“Ek dink ons maak asof ons niks hoor tot ons by die gat is nie,” fluister oupa Kuif 

in die draf. “Dan spring ons skielik om en gryp hulle. Hulle gaan hulle boeglam 

skrik.”

Sliertjie wil proes van die lag, maar hy druk sy voorklou voor sy bek. 

’n Entjie van die ystervarkgat af sien hulle vir ouma Krullie en ma en pa Yster-

vark aan boomworteltjies knaag.

“Heit,” sê ouma Krullie, “hoe laat julle ons nou amper skrik. Gelukkig kon ons 

julle van wie weet waar af hoor aankom.”

“As ons wou, kon ons julle ingewag en goed skrikgemaak het,” sê pa Ystervark. 

“Hoekom lawaai julle so?”

“Watwou lawaai!” snork oupa Kuif. “Julle het ons ook maar eers gehoor toe ons 

vlak by julle was. Julle kan bly wees ons wou julle nie aspris skrikmaak nie.”

“Waar is Stoppeltjie en Karteltjie?” vra ouma Krullie. “En wie hoor ek daar agter 

julle in die donker?”

“Agter in die donker?” vra Sliertjie en knipoog vir die ander. “Nee, Ouma verbeel 

Ouma seker. Ons dink Karteltjie en Stoppeltjie wag reeds by die gat.”

“En ook maar goed, hoor,” sê oupa Kuif. “Met die wreedaardige luiperd wat 

vannag hier rondsluip, sal ons baie versigtig moet wees. Ek hoor as hy eers ’n jong 

ystervark se spoor gevat het, los hy dit nie voor hy ystervarkvleis geproe het nie.”

“Ja,” sê pa Ystervark wat dadelik verstaan, “dit is darem erg dat die luiperd nou 

juis so van jong ystervarkies se vleis hou. Ons ystervarkies is boonop so spekvet 

en gesond, dat hulle ’n luiperd se droom-ete moet wees.”

Ma Ystervark knik haar kop. “Dit sal die heel beste wees as ons maar so vinnig as 

moontlik terugdraf gat toe. Karteltjie en Stoppeltjie sal nie so dom wees om op ’n 

nag soos dié alleen rond te loop nie. Hulle wag beslis al vir ons by die gat.”

Ouma Krullie kyk van die een na die ander. Sy verstaan glad nie wat aangaan nie. 

“Watse nonsens praat julle?” vra sy. “Ons het maande laas ’n luiperd se spore 

gesien, wat nog te sê van ’n luiperd self.”

“Sjuut, Ouma!” fluister Sliertjie. “Karteltjie en Stoppeltjie is hier naby. Hulle hoor 

alles wat ons sê. Ons wil hulle goed laat bang word, en dan wag ons hulle naby die 

gat in en maak hulle behoorlik skrik.”

“O,” sê ouma Krullie en glimlag. Toe sê sy hard en ernstig: “Haai, julle, moet net 
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nie vir my sê daardie ou wrede luiperd is toe tog terug nie. As ek dink hoeveel 

onskuldige ystervarkies hy opgevreet het voordat hy uiteindelik hier weg is.”

“Miskien is dit tog maar die beste as ons reguit gat toe gaan,” sê ma Ystervark. 

“Ek wil tog nie hê Karteltjie en Stoppeltjie moet alleen daar wag nie.”

Die vyf ystervarke draf in ’n ry terug gat toe. Hulle moet net keer of hulle bars 

uit van die lag. Daardie geluide agter hulle in die donker klink darem nou baie 

haastig. 

Toe hulle by die gat kom, fluister-vra Sliertjie: “Sal ons hulle hier buite voorlê, 

of sal ons hulle binne-in die gat inwag?” 

“Buite,” sê oupa Kuif.

“Binne,” stry ouma Krullie.

“Saggies, hulle gaan ons hoor,” sê pa Ystervark.

“Wie gaan wat hoor?” vra Stoppeltjie en loer by die gat uit.

“Ja, wat hoor?” vra Karteltjie en druk by hom verby buite toe.

Sliertjie en die ander kyk hulle verbaas aan. Toe begin Sliertjie hardop lag. 

“Julle moes julle bene stomp gehardloop het om voor ons hier te wees.”

“Waarom sou ons wou hardloop?” vra Stoppeltjie.

“Om te vlug vir die luiperd,” sê oupa Kuif. “Vir die wilde, wrede luiperd.”

“Ga,” sê Stoppeltjie vir Karteltjie. “En nou moet ons seker bang word.”

“Daardie ding lyk nie eers soos ’n luiperd nie,” sê Karteltjie.
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“Watter ding?” vra ouma Krullie.

“Daardie ding daar agter julle. Is dit nou iets waarmee julle ons wil kom bang-

maak?” vra Stoppeltjie.

“Ja,” sê Karteltjie. “Kom maar uit, meneer Ratel, of wie hulle ook al gekry het 

om ons dié keer skrik te maak.”

“Waarvan praat jy, kind?” vra ma Ystervark.

“Hiervan,” sê Stoppeltjie en pluk die bossies weg. “Van julle ou vreeslike 

luiperd.”

Vir een baie lang oomblik is dit doodstil. Die luiperd staar na die sewe yster-  

varke en die sewe ystervarke staar na die luiperd. En toe skrik die ystervarke. 

Hulle skrik presies so groot soos wat hulle mekaar nog altyd graag wou laat skrik 

het. Hulle skrik dat hulle lang, dik hare stokstyf en penregop van skok gaan staan. 

En toe slaan hulle reg vooroor. Plat op die grond. Al sewe van hulle.

Dit is die snaaksste gesig wat die luiperd nog ooit gesien het. Die sewe yster-

varke is nou net ’n bos penne – hulle lang, dik hare stokstyf en skerp soos dorings. 

Met ’n teleurgestelde kreun draai die luiperd om en stap weg. “Grr,” brom hy, 

“hulle praatjies oor sagte ystervarkvleis het my bek behoorlik laat kwyl. Als pure 

verniet. Daardie spul penne sal ’n luiperd net keelseer gee.”

Van daardie dag af het ystervarke nie meer lang, dik hare nie, maar ’n lyf vol 

penne. En dit was ook die laaste van hulle liefde vir skrikmaakspeletjies. 
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“Agge nee, Peuter,” sê tant Skurwestert vies. “Kyk hoe bang het jy nou die klomp 

bôggompies met jou luiperdpraatjies. Vannag slaap hulle weer almal ingeryg op 

een tak.”

“Ja, nes ’n klomp vinke,” lag oom Skeefsit.

“Ag, wie is nou bang vir ’n luiperd,” sê Stompie ewe dapper. “As hy my wil vang, 

knoop ek sommer sy stert aan die naaste tak vas.”

“Oe, maar jy is ’n grootbek,” sê Kneukeltjie. “Jy wil ’n luiperd se stert knoop, 

maar toe die vlermuis netnou verby jou vlieg, kry jy amper die aapstuipe.”

“Ek haat vlermuise!” sê Stompie. “Die vieslike goed wil die heeltyd in jou 

vasvlieg.”

“Jig, ja,” sê Tandjies. “Maar wat kan jy verwag van ’n voël wat nie eers vere het 

nie?”

“En wat onderstebo slaap!” sê Stompie. 

“Maggies, maar julle jonges praat weer stertlangs,” lag tant Jeuk-en-Krap. 

“Vlermuise is g’n voëls nie. Waar het julle nou al ooit ’n vlermuis-eier gesien?”

“Nee, ek moet met my Stompstert saamstem,” sê tant Skurwestert. “Ek het self 

geen liefde vir vlermuise nie.”

“Dit is vandat jy as klein bobbejaantjie die vlermuise wou na-aap en onderstebo 

probeer slaap het,” lag oompie Langasem. “Want toe glip jou pootjies los en jy val 

op jou kop. Ek onthou dit nog soos gister. Jy het vir dae lank ’n reuse knop op jou 

kop gehad.”

Die klein bobbejaantjies lag kliphard. Die prentjie van tant Skurwestert wat 

onderstebo aan ’n tak hang en slaap, is vir hulle baie snaaks.

Tant Skurwestert dink egter nie so nie. “Oompie onthou ook net wanneer dit 

Oompie pas,” sê sy vererg. “Hoe lank wag ek nou al vir daardie vet skerpioen- 

stert wat Oompie my skuld?”

Oompie Langasem staar skielik die nag in asof hy niks hoor nie.

“Maar hoekom slaap vlermuise onderstebo?” vra Kneukeltjie.

“Tant Vroetelklou ken daardie storie,” sê oom Vratpoot. “Vroetel, vertel dit ’n 

bietjie vir die kleintjies.”

“Ag tog,” sug tant Vroetelklou. “Nou net toe ek so lekker wil insluimer.”

“Jy slaap jou lewe verby, sus Vroetel,” sê tant Hangwang. “Word ’n slag wakker 

en vertel van die vlermuise se onderstebo-slapery.”
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