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Untitled Document
Buks Barnard sê hy het dié staaltjie vir die waarheid en uit die perd se bek gehoor, maar hy kan om te

Die storie lui dat daar in die goeie ou dae iewers op ‘n dorpie in die Noord-Kaap ‘n onderwyser was

As ‘n mens so eenkant van die wet werk, is dit wys (het die onderwyser gedink) om bevriend met d

Toe dit rugbaar word dat die destydse eerste minister, Jan Smuts, ‘n toespraak op die dorpie sou k

Ná Jan Smuts se toespraak in die skoolsaal vra hy, soos gebruiklik, of enigiemand ‘n vraag aan ho

Smuts dink ‘n bietjie na en antwoord: “Dit is ‘n baie goeie vgaag.” (Hy het gebgy, maar ter wille van

“Kyk, ons boere het almal groot gesinne. Die plase is te klein dat elke seun grond kan erf, daarom moe

“Maar in elke gesin is daar gewoonlik ‘n dommerige seun wat eintlik nêrens deug nie – ‘n goeie, eerlike

“Nou vat ons hierdie goeie, hardwerkende, eerbare seun en ons gee hom ‘n plekkie in die polisiemag.

Ons lei hom op en ons gee hom ‘n uniform en ‘n huisie en ‘n heenkome sodat hy ook ‘n rol in die samel

“Nee wat, ek dink ons doen heeltemal genoeg vir die polisiemanne en hulle kry heeltemal genoeg geld”
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Dit haal toe die wind effens uit die onderwyser se seile en hy vra: “En die onderwysers? Hoekom k

Rustig antwoord Smuts: “Dit is ‘n baie goeie vraag. Ek is bly jy vra daardie vraag. Kyk, ek het nou

Die uitlatings in dié rubriek weerspieël nie noodwendig die mening van ou Poon nie.
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