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 Bennie en Bollie … 

 

 “Eina – aaa- aa!” gil Bennie toe sy ma die tand uit sy mond ruk. Hy skrik so 

groot dat hy amper sy ma se hand raakbyt. 

 “Ag toe-nou! Hou op kerm, dit was nie so erg nie,” lag sy ma terwyl sy Bennie 

se tand mooi in die tissue bêre. 

 “Gmf,” sy ma het duidelik nog nooit ‘n tand getrek nie dink Bennie hardop 

terwyl hy sy wang vryf. 

 “Kom–kom, jy kan nie heel aand hier sit nie, dit is al lankal na jou bedtyd. Is jy 

seker jy wil die tand hou? Ons het mos al vir jou vertel dat daar nie iets soos die 

tandemuis is nie?” vra Bennie se ma skepties terwyl sy die hand met die tissue in 

bokant die asblik hou, reg om weg te gooi as Bennie huiwer. 

 Bennie spring op en gryp die tissue uit sy ma se hand en maak seker die tand 

is nog daar. Hy kyk vies na sy ma en pa wat agter in die kombuis besig is. 

 “Ek glo julle nie … ek weet hy gaan vanaand kom,” sê Bennie vies en loop by 

die kombuis uit sonder om eens nag te sê. Hy loop na sy kamer en maak sy kasdeur 

oop. Hy bekyk die ry skoene voor hom … van watter een sal die tandemuis hou? 

 Hy tel sy wit paar tekkies op, ruik dit en gooi dit dan weer neer. Die tandemuis 

sal reguit verby sy kamer stap as hy dáárdie reuk moet ruik. 

 Uiteindelik besluit Bennie op ‘n rooi-en-blou visplakkie wat hy mooi voor sy 

deur sit. Hy maak die tand, wat nog steeds in die tissue lê, versigtig oop en sit dit op 

die hak van sy plakkie. Hy hardloop na sy klein lessenaar toe, kry sy skryfblok en 

pen uit en begin sy briefie vir die tandemuis skryf … 

 

 Liewe Meneer Tandemuis … 

 Ek weet jy ken my nie, maar my ouers ken jou. Hulle sê jy 

hou net van soet kinders en dat jy nie laat in die aand 

rondloop nie. Ek weet die donker is nie lekker nie, maar ek 

sal dit baie waardeer as jy vanaand na my tand kan kom 

kyk? Ek wil hom aan jou verkoop.  

Jy sien, daar is ‘n rooi fiets wat ek graag wil koop en ek het 

per ongeluk baie van my sakgeld by die snoepie spandeer. 

Ek dink my tand is baie papiergeld werd … sommer R200 

werd, want ek borsel elke oggend en aand tande en hulle is 

van goeie kwaliteit. 

 



Indien jy my transaksie aanvaar, los asb. die papiergeld op 

die plakkie en probeer om my nie wakker te maak nie.Ek 

hoop ons kan besigheid doen! 

 Groete, Bennie. 

 

 Bennie vou die briefie stadig toe en sit dit onder sy plakkie in. Hy staan op, 

glimlag en kruip dan in die bed. Vanaand is die aand wat hy ryk gaan word!  

  

 “Wat de … Oehhh … neee dis kielierig!” skater Bennie van die lag, nog half 

deur die slaap. Hy maak sy oë oop, vee die slaap uit en probeer agterkom wat hom 

so kielie. Wragtie! Iets is besig om sy toonnael te knibbel! 

 Bennie gooi die kombers van sy bene af en kyk verstom na wat voor hom 

staan. 

 By die punt van sy bed, besig om sy groot toonnael te knibbel, staan ‘n vet, 

grys rot. Sy stert is pienk en lank en hang omtrent van die bed af. Sy blou hoedjie sit 

skeef op sy kop en sy blou baadjie bars uit sy nate by sy vet maag. Bennie kan dit 

nie glo nie! Dis die tandemuis wat voor hom staan! Dit is werklik hy! 

 “Uhm … uh …meneer tandemuis … kan jy dalk ophou om my nael te kou? Dit 

is nogal kielierig,” laat Bennie snipperig hoor. 

 Die muis stop, sit regop op sy agterpote en kyk na Bennie. “My naam is Bollie 

… ek weet nie wie jou tandemuis is nie? En jy moet dalk nie jou toonnaels buite die 

kombers druk dat dit die heeltyd in my gesig is nie! Dis baie ongeskik om kos voor 

rotte se monde te hou!” snip Bollie terug en kyk Bennie uitdagend aan. 

 “Ek verstaan nie … jy lyk dan soos ‘n tandemuis … of soort van? Jy is wel 

bietjie vet en jou stert te lank, maar jy is hier! Op die aand wat ek my tand wil 

verkoop!” antwoord Bennie opgewek. 

 “Mpf, jou ma het jou duidelik nie maniere geleer nie,” antwoord Bollie terwyl 

hy teen die bed afgly en dan na Bennie se plakkie toe skarrel. Hy lig die tand op in 

sy klein pootjies, hou dit in die lig en straal van blydskap toe hy dit in sy sak probeer 

druk. 

 “Hierdie tand is perfek! My huisie se dak gaan nou mooi lyk,” antwoord Bollie 

terwyl hy sukkel om die tand in sy sak te druk, merkbaar te groot vir sy klein sak. 

 Bennie vlieg uit die bed uit, sommer nou woedend dat Bollie sommer so sy 

tand wil vat en nog nie eens oor sy transaksie gepraat het nie! 

 “Stop,” sê Bennie ontsteld, en probeer die tand uit Bollie se sak uittrek.  

 “Hoekom?” vra Bollie verbaas. “Jy gaan mos nie jou tand gebruik nie?” 

 “Nee, maar die tandemuis moet mos altyd geld gee voor hy net ‘n tand vat … 

dis … dis wat almal sê?” sê-vra Bennie teleurgesteld. 



 Bollie kyk na Bennie en laat sak sy kop. 

 “Wel, ek weet nie wie die tande … tande …. Ag daai muis is nie. Ek het hom 

nog nooit ontmoet nie.”  

 Bennie skud sy kop. Hoe is dit moontlik dat die vet en koddige rot hier voor 

hom op dieselfde aand opdaag as wat die tandemuis moet? En dan nog sommer die 

tand wil vat en niks geld betaal nie? Aikôna! 

 “Wel, ek weet dan nie wie jy is nie, maar gee terug my tand! Ek gaan vir die 

tandemuis wag en ek en hy gaan besigheid doen!” antwoord Bennie vies en probeer 

die tand verder uit die sak wurm. 

 “Einnn-aaa-aaaaa!” gil Bennie. Die verdekselse rot het sy vinger gebyt! 

 Bennie kyk na die bloed op sy vinger en druk dit vinnig in sy mond. Sy ma sê 

altyd dat dit help om jou eina met spoeg te behandel. Hy kyk vies na Bollie wat die 

tand onder sy pootjies indruk. 

 “Gee terug my tand … nou!” sê Bennie kwaai en kyk vir Bollie stip aan. 

 Bollie kyk na Bennie, dan na die oop venster in die hoek van die kamer. Met 

groot, lomp treetjies begin Bollie met die tand onder sy arm te hardloop. Sy vet lyfie 

bons heen en weer en hy moet eers halfpad stop om asem te kry voor hy by die 

venster uitkom. 

 Bennie is kort op Bollie se hakke en spring sommer oor die stoel en kom reg 

voor Bollie op sy maag te lande. Hy sien hy gaan dit nie betyds maak om die venster 

toe te slaan nie en gryp Bollie se vet, pienk stert met altwee sy hande vas. 

 Arme vet Bollie hop terug met ‘n groot bons, en in die slag vlieg die tand wat 

onder Bollie se arm is, deur die lug. Bennie los Bollie se stert en die twee kyk saam 

hoe die tand die kas tref en in twee stukke breek! 

 “NEEEEEEE!” gil Bennie en Bollie gelyk. 

 Die twee kyk na mekaar met oë wat groter as soplepels is. 

 “Dis alles jou skuld,” snou Bennie vir Bollie toe. 

 “My skuld? Dis jy wat my soos ‘n yo-yo die lug in laat skiet het!” sê Bollie. 

 Bennie sug. 

 “Wel, dit maak nou nie meer saak nie …  die tandemuis gaan nie ‘n stukkende 

tand koop nie en ek gaan nie my papiergeld kry nie … alles te danke aan jou!” 

 Bollie laat sak sy kop en sy groot spitsore hang langs sy kop. Hy het nooit 

bedoel om vir Bennie hartseer te maak nie. Hy wou net ‘n dak vir sy huisie hê … 

 “Ek is jammer … ek was net moeg vir al die koue en die reën wat heeltyd in 

my huisie inkom en al wat ek nog gekort het was een mooi, groot tand om my dak te 

maak,” antwoord Bollie mismoedig. 

 Bennie kyk na Bollie en sien hoe hartseer hy is. 



 “Is jou huisie dan uit tande gemaak?” vra Bennie verward.  

 “Ja … ek gaan gereeld by huise om en gaan kry al die ou tande wat julle nie 

meer wil hê nie. Ek en my familie moes van die berg af trek en ons het nie ‘n huis 

gehad nie. Ek het toe van al die tande die mooiste huisie vir ons familie gebou, maar 

ek het net een gat in die dak gehad wat net-net te groot was vir ‘n normale vrot tand. 

En toe sien ek joune - mooi, gesond en ekstra groot … dit sou ons baie gehelp het!” 

 Bennie voel skoon sleg … hier sit hy, kwaad omdat hy nie sy geld kon kry by 

die regte tandemuis om vir hom ‘n fiets te koop nie, terwyl Bollie en sy gesin koud 

kry sonder ‘n dak …  

 “Nou toe … laat ek gaan, ek is jammer ek het jou tand gebreek … as ek ooit 

met die tande … tande … ag die muis praat, sal ek hom vra om vir jou jou geld te 

bring.” Antwoord Bollie vergeetagtig. 

 Bollie skud sy vet lyfie reg en wil net teen die muur opklim toe hy ‘n harde 

knak hoor. 

 “Ouchhhhhhh!” skree Bennie vir die hoeveelste keer die aand. 

 Toe Bollie kyk, sien hy net bloed orals, maar in Bennie se hand hou hy die 

mooiste. grootste tand wat Bollie nog ooit gesien het na hom toe uit. 

 “Hier … dis vir jou,” antwoord Bennie en hou die bloederige groot tand na 

Bollie uit. 

 “Vir … vir my?” vra Bollie en sy oë helder op. 

 “Ja … vir jou … ek het darem nog baie tande wat ek kan verkoop,” antwoord 

Bennie binnensmonds, sy mond vol pyn. Dit is regtig nie lekker om jou eie tand te 

trek nie dink hy … 

 Bollie gryp Bennie se pajamabroek vas en kruip teen die broekspyp op totdat hy op 

sy skouer sit. Hy kruip in Bennie se nek in en vryf met sy pootjies oor Bennie se seer 

wang.  

 “Jy en jou tande is die beste in die hele wye wêreld!” sê Bollie en kruip stadig 

weer af, spring op die vensterbank en kyk vir oulaas na Bennie.  

 Met die tand in sy sak hol Bollie die donkerte in. 

 Bennie sug en gaan met ‘n baie seer mond terug bed toe. 

  

 Bennie word stadig wakker, sy tand pyn en sy kop klop. Hy vee die slaap 

stadig uit sy oë en trek homself uit die bed uit. Oudergewoonte gooi hy die komberse 

af, sit sy voete op die vloer neer, reg om kombuis toe te gaan vir ontbyt. Net voor hy 

by die deur wil uitgaan, stop hy dood in sy spore … daar is iets onder sy voete? 

Bennie buk af en tel die stuk papier op en verstik amper aan sy spoeg! Dit is regtig 

waar! In sy hand hou hy ‘n R200-noot vas. Hoe op aarde? 



 Bennie hol by sy kamerdeur uit om sy ma-hulle te gaan wys dat die tandemuis 

tog vriendelik is … en gebreekte tande aanvaar. 

 

 Bollie loer nuuskierig van buite deur die venster en glimlag breed toe hy sien 

hoe gelukkig Bennie is. Pleks dat Bennie vir hom sê dat die muis waarna hy so hard 

soek al die tyd sy sussie se oom se tannie se broer is … en hy het hom al lankal ‘n 

guns geskuld. 

  

  

  

 

 

 




