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WORD SUID-AFRIKA 
'N BAKHAND LAND
Een van die mooi herin-

neringe van vervloë se dae 
aan 'n plaasbesoek, was 'n 

paar "klonkies" wat opgewonde 
wag vir 'n motoris wat by 'n 
plaashek aankom - om met die 
oopmaak van die hek 'n pompong 
te verdien. Sodra die hek oopgaan 
en toegemaak word, het die 
kinders met breë glimlagte gewag 
vir daardie pompong (lekkers) – 
en met bakhande dankie gesê.

 Vir die motoris was dit 'n 
voorreg om die kindertjies so 
opgewonde te sien met pragtige 
wit tande wat van oor tot oor lag.

 Hulle het dit verdien, die 
pompongs!

 Wat het geword van die 
bakhande – is dit nog dieselfde 
dankie-sê of het dit nou ontaard 
in 'n kultus waar verwag word 
dat daar net pompongs uitgedeel 
word sonder 'n teen-prestasie?

 Jammer om te sê, maar die 
indruk wat daagliks deur die 

media aan ons voorgelê word van 
korrupsie, diefstal en groot 
vergoedings vir geen werk, skep 'n 
heel ander prentjie van die 
bakhand waarna ons land eintlik 
moet streef! 

 Deesdae is die glimlagte maar 
eina!

 Moet darem 'n paar tande wys 
nadat onse Angie (onderwys se 
minister) geCodif het dat mens 
breinkanker kan opdoen as jy te 
hard leer!

 Op 27 Julie het Heilbron 
afskeid geneem van die 
vriendelike oud-onderwyser van 
Qwaqwa, wat baie jong seuns en 
dogters opgelei het om hul 
bestuurderslisensie te slaag.

 Die 71-jarige Abe Nthakha wat 
'n bestuurskool op Heilbron bedryf 
het, is skielik oorlede en op 
Heilbron ter aarde bestel. Hy word 
oorleef deur sy vrou en twee 
kinders. Sy dogter bedryf nou die 
Kgolokoeng Driving School.

 Werk het niemand nog 
seergemaak nie, inteendeel, as 
Suid-Afrika se “inwoners” harder 
en met minder besoldiging gewerk 
het, sou die strate minder gate 
gehad het en die begrotings geklop 
het. Onthou nog toe 'n dosie 
vuurhoutjies een sent gekos het en 
deesdae kos dit 100 sent?

 Sien die bakhand het gebly en 
die omgekeerde hand wat werk- 
vat net!

 Quarta, sy is nie meer 'n “nig” 
nie - sy neem nie meer deel aan 
volkspele nie - het hierdie week 
meer lig gewerp op die 30  
weeskinders wat vanaf Heilbron se 
konsentrasiekamp na Swellendam 
gestuur is, dit is nou net na die 
Boereoorlog in 1903.

 Die vyf Bosman-kinders wat 
van die plaas Eselsvoet in Vegkop-
omgewing afkomstig was, is 
Willem Hendrik, getroud met 
Catharina Strauss. Hulle het twee 
kinders, Izak Daniel (1865) en 
Martha (1868) gehad. Hulle het op 
Ravak en Paisly in Frankfort 
gewoon. Na oupagrootjie se 
tweede vrou (nooi Agatha 
Wilhelmina Naude) oorlede is 
(1897) het hy weer teruggetrek 
Vegkop toe.

 Van die ander kinders was daar 
Lourens Smit (Grootfontein, 
Heilbron), Marthinus Bosman 
(1895) het later jare op die plaas 

Bermuda op Frankfortpad 
gewoon. J. Rensburg (koppel 
met Renier van Rensburg, 
Frankfort), C. Coetzer 
(Brakspruit, Heilbron), Helena 
en Sarel Taljaard (Kroonstad 
dorp), en C. Botha 
(Groenfontein, Heilbron).

 Een van die Bosman nasate, 
Tienie Bosman, woon tans in 
Rustenburg en sy sel nr. is 
083 625 3556, e-pos tienie@
mweb.co.za.

Time Gentlemen – 
Tom Watson
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