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Hoofstuk 2

Die onderlangse gedreun in die skoolsaal raak stil toe 
meneer Louw die mikrofoon nadertrek en hard keel- 
skoonmaak.

“Orde, leerders!” Hy hou sy hand in die lug tot dit 
doodstil is. “Vandag is dit my voorreg om aan julle 
Laerskool Bitterbos se nuwe skoolhoof bekend te stel.” 
Hy loer bo-oor sy dik swartraambril na die leerders.

Die saal begin nou gons soos almal onder me-
kaar fluister.

“Mevrou Bosman het ’n indrukwekkende CV,” 
dawer meneer Louw se stem bo die geraas voort. 
“Ons is baie opgewonde om haar aan die stuur van 
ons skool te kry.”

“Die vrou lyk soos ’n draak,” fluister Kurt. “Dis se-
ker ’n hengse fout . . . Kyk na  juffrou Mettler en selfs 
juffrou Saul, en kyk hoe lyk sy . . .”
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“Ek skat dis net billik dat ek hierdie skyfiever-
toning vir julle wys,” borduur meneer Louw voort. 
“Dan sal julle self sien watter wonderlike toevoeging 
mevrou Bosman tot ons skool sal wees.”

Die ligte word uitgedoof en almal se oë draai na 
die groot wit skerm. Swart-en-wit foto’s van eeue 
gelede wys die nuwe hoof op universiteit, dan by die 
eerste skool waar sy onderwys gegee het, op sport- 
toere saam met ’n skool se presteerders en uiteinde-
lik by die skool waar sy haar pos as eerste skoolhoof 
aanvaar het.

Met elke foto raak die gebrom onder die leerders 
harder. Op van die vroegste foto’s lyk mevrou 
Bosman nog byna normaal, maar later lyk dit of 
die kraaie baklei het om in haar hare nes te maak.
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“Bitterbos-leerders, ek stel dus sonder verdere 
omhaal van woorde mevrou Bosman aan julle voor!”  
Meneer Louw se stem is nou skaars hoorbaar bo 
die rumoer.

’n Storm dreig om los te bars in 
die graadsewe-rye. Die prefekte
het hul hande vol toe van 
die leerders begin “boe!” 
skree die oomblik toe die 
nuwe skoolhoof met ’n 
effense krom rug voor die 
mikrofoon kom staan om 
te begin praat.

Mevrou Bosman maak 
haar rug reguit en bly net 
so staan met haar mond 
teen die mikrofoon. 
Daar heers totale 
chaos. Party leerders 

BITTERBOSBENDE 1 – DRUKGEREED PP.indd   11 2020/02/28   2:34 PM



12

gooi hul potlode na die nuwe skoolhoof, ander gesels 
kliphard of stoei met hulle maats.

“O vrek, so iets het nog nooit by ons skool gebeur 
nie!” fluister Kurt benoud. Hulle is dan so trots op 
hul skool se dissipline.

“Dis nou wat gebeur as mens ’n vroumens vir ’n 
skoolhoof kry,” mompel Leonard.

Die nuwe skoolhoof maak haar mond rond en 
blaas teen die mikrofoon. Die leerders se oë rek toe 
’n ysige koue tussen hulle lêplek kry. Die saal raak 
donker asof daar ’n hengse donderstorm buite dreig, 
en die luidsprekers fluit sodat almal na hul ore gryp.

Eers toe daar totale stilte in die kil skoolsaal heers, 
begin mevrou Bosman met ’n doodse stem verder 
praat.

“Van vandag af sal dinge by Laerskool Bitterbos 
anders werk,” sis sy. “Ek sal spreek en julle sal luister.”

Die leerders is nou doodstil en staar stip voor 
hulle. Niemand waag dit om te roer nie.

“My naam is Elizabeth Martina Bosman, nooi 
Kok, en ek is hier met ’n baie spesifieke doel. En 
julle,” – mevrou Bosman leun vooroor en swaai haar 
krom vinger heen en weer – “gaan saamwerk, of julle 
daarvan hou of nie.”

Toe haar mond vertrek in wat seker veronderstel 

BITTERBOSBENDE 1 – DRUKGEREED PP.indd   12 2020/02/28   2:34 PM



13

is om ’n glimlag te wees, vertoon sy ’n ry onega-
lige, gevlekte tande. En die oomblik toe sy glimlag, 
is die skoolsaal weer helder verlig. Die ysige koue is 
ook weg . . . 
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