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DIE KOEK  

Al die kinders in die saal hou hulle asems op.  Marius Moeras-vis sit voor 

die reuse sjokoladekoek.  Die skoolhoof, Juffrou Knuppelknop, staan 

skuinsagter hom.  Die karwats in haar hand bewe effens asof hy ‘n lewe 

van sy eie het… ‘n slang wat reg is om te pik.   

“Eet!” sê Knuppelknop. “Sny vir jou ‘n stuk koek en eet dit.” 

Die spanning loop hoog.  Almal weet dat Knuppelknop nie iemand is wat 

uit die goedheid van haar hart vir iemand ‘n sjokoladekoek sal gee nie.  

Miskien is die koek vol peper of kasterolie of ‘n ander vrot ding wat mens 

baie siek sal maak.  Dalk selfs arseen en slaan jy binne sekondes dood 

neer.  Dalk is daar ‘n bom in die middel wat vir Marius maan toe sal blaas.  

Almal weet dat Knuppelknop in staat is tot enige van hierdie goed.  

Moeras-vis tel die mes op... maar sit dit weer neer.   

“Ek wil dit nie eet nie,” lig hy Knuppelknop in. 

Knuppelknop swiep nader soos ‘n aasvoël, die sweep omhoog.   

“Eet, jou klein rot!  Dis spesiaal vir jou gebak.” 

Moeras-vis tel die mes stadig op en sny vir homself ‘n dun stukkie.  Hy tel 

die sny op wat drup van taai sjokolade, eet dit stadig en met mening.  

“Dis lekker, nè?” smaal Knuppelknop. 

“Heerlik, ja,” sê Moeras-vis. 

“Kry nog,” beveel die skoolhoof. 

“Nee, dankie.  Ek het genoeg gehad.”  

Moeras-vis wil opstaan maar Knuppelknop druk hom terug in die stoel en 

sis:  “Ek sê… eet nog ‘n stuk.” 

Moeras-vis knip sy oë stadig en sê:  “Ek wil nie nog eet nie.” 

Skielik verloor Knuppelknop heeltemal kop en skree so hard sy kan terwyl 

sy haar eie been met die karwatsie piets:  “Eet!  Ek sê… EET.  Jy wil mos 

koek hê.  Koek STEEL!  Wel, hier is nou vir jou ‘n koek.  Jy SAL hierdie 

HELE koek opeet.  NOU!  Jy sal nie hierdie verhoog verlaat en niemand 

sal die saal verlaat totdat elke laaste krummel van hierdie koek opgeëet is 

nie.  Verstaan jy my?” 
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Moeras-vis staar Knuppelknop aan.  Hy kyk na die koek. 

“Eet!  Eet!  EET!” gil Knuppelknop. 

Hy begin eet.  Niemand sê ‘n woord nie maar almal dink dieselfde ding:  

‘Moeras-vis gaan NOOIT daardie reuse koek opeet nie.’  Sny vir sny… stuk 

vir stuk.  Halfpad.  Moeras-vis sit die mes neer en breek ‘n wind wat deur 

die saal rol soos donderweer.  Die kinders kan nie help om te giggel nie. 

“Stilte!” beveel Knuppelknop.  

Dit lyk of Moeras-vis nou sy pas gevind het.  Hy eet vinnig en gefokus.   

Die koek is driekwart pad.  Hier en daar begin die kinders glimlag.  

Knuppelknop raak rooier in die gesig.   

Toe die laaste krummel in Moeras-vis se mond in verdwyn… spring almal 

jillend op en klap hande.  Moeras-vis sit met ‘n tevrede glimlag op sy 

gesig.  

Knuppelknop lyk of sy enige oomblik gaan ontplof soos ‘n vuurspuwende 

berg.  Sy gryp die bord en slaan dit stukkend oor Marius Moeras-vis se 

kop maar hy beweeg nie.  Hy is so vol koek gelaai dat hy soos ‘n sak nat 

sement daar sit.  Niks en niemand kan hom nou seermaak nie.   

Knuppelknop gil vir oulaas voor sy uit die saal marsjeer:  “Vlieg in julle 

maai!”       

(Gebaseer op Matilda deur Roald Dahl – vertaal en verwerk) 

 

  

 


