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LEONIE WEILBACH MEDE DUX-LEERLING VAN 1948

1948 was die jaar van
verandering nie net by Heilbron
Hoërskool nie, maar ook in die
politiek van Suid-Afrika.
Dit was die eerste keer dat
twee leerlinge aangewys is as
mede dux-leerlinge, maar ook
die jaar dat die Nasionale Party
die verkiesing gewen het en
Generaal J. C. Smuts, leier van
die Verenigde Party, sy setel
Standerton verloor het.
Dit was ook die jaar dat drie
leerlinge van die Hoërskool aan
die dood afgestaan is. Hulle was
Hendrik van Wyk (st. 9), Attie
Roos (st. 9) en Maria Crause (st.
7).
Die Herald het die afgelope
weke ruimte afgestaan om oud
Dux-leerlinge op te spoor en
hierdie week is vasgestel dat die
1948 Dux- leerling, Leonie
Weilbach, op 89 jarige
ouderdom nog sover die oudste
lewende leerling is. Leonie is
tans 'n inwoner van Heilbron se
aftreeoord, Huis Bron van Heil.
Dit was ook die eerste keer
dat die Hoërskool twee Duxleerlinge aangewys het, nl.
Leonie en Anna Schoeman.
Leonie het die eindeksamen met
twee onderskeidings geslaag – Engels en
Latyn. Die skool het ook aan haar 'n
spesiale boektoekenningprys gegee vir haar
prestasie in Geskiedenis.
Leonie is die dogter van wyle Wallie en
Frances Weilbach van die plaas Leeupoort.
Dit verdien ook vermeld te word dat
Frances 'n hoofdogter van Eunice
Hoërskool in Bloemfontein was. Wyle Fritz
Weilbach is Leonie se broer.
Een van die mees tragiese gebeurtenisse
in haar lewe was die Sondagmiddag toe
haar eggenoot, Dr. Mario Theron, op hul
plaas buite Heilbron vermoor is.
Daar is ook hierdie selfde jaar afskeid
geneem van C. J. (Pa) Nel, onderhoof, wat
na 34 jaar die tuig neergelê het. Stoffel
Nelstraat is na Pa Nel, soos hy in die
samelewing bekend gestaan het, met
erkenning vir sy bydrae vernoem.
Nog so ietsie uit die jaarblad wat
prikkel, is die atletiekfoto waar ds.Pieter du
Toit, seun van wyle Skippie du Toit,
onderwyser, erkenning kry vir sy prestasie
tydens die tussenskoolse byeenkoms op
Parys. Terloops, Heilbron het ook 'n
dominee-atleet gehad wat Springbokkleure
verwerf het. Ds. Kobus Swart, het SuidAfrika verteenwoordig op die Cardiff
Statebondspele in die 120 tree hekkies, wat
hy ook gewen het. Hy word in 1959
bevestig as leraar van die NG
Moedergemeente.
Ek kan ook nie vergeet om te noem nie
dat Johannes Claassen, wat onlangs oorlede

is, presteer het op die
skole-atletiek veld. Hy het
in die distrik geboer.
Met so 'n tong in die
kies, net dit – sien 'n
advertensie van Nasionale
Ko-operatiewe Romery
Bpk. in die jaarblad – dit
is nou NCD/Clover - waar
hulle melkboere werf om
lede te word van die
koöperasie. Hulle sê slegs
boere sal lede wees, al die
winste sal aan boerelede
behoort, die direkteure sal
boere wees.
Tegnologie, ens. word
gesê neem nou boerdery
oor! Om te oorleef moet
die boer aanpas – net
jammer dat die melkboer
verlore geraak het in die
proses.
Amper vergeet ek – ja
Heilbron Hoërskool het
ook 'n Springbok-atleet
gehad – Magdel Myburgh
– sy het die 100 en 220
tree oorheers en is getroud
met Brick Pretorius,
onderwyser. Magdel het
onderwys by die
Volkskool gegee.
Dan was daar nog drie Springbok-atlete, die
Cronjé-gesin - Danie, Sarina (née Mostert) en hul
seun Johan.
Danie het as prokureur op Heilbron praktiseer.
Time Gentlemen –
Tom Watson

