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NOTAS VOORAF:
lngeskandeer uit Die Boerevrou van April 1921.

lnskandering gedoen in Oktober 2A12 met behulp van 'n Nederlandse
leesfunksie in die program. Teks is agterna vir skandeerfoute nagegaan.
Dit is miskien interessant dat daar in die eerste deelvan die teks gebruik

gemaak word van die Afrikaanse y, maar dat die Nederlandse ij later gebruik
word. Daar was moontlik minstens twee lettersetters, van wie die een miskien

nie die y in sy kas gehad het nie, maar'n mens sou dit natuurlik nie met
sekerheid kon sE nie

Dit is die heel eerste optekening van die storie van Racheltjie in enige
bekende publikasie: EugBne Marais vertel in 'n vorige uitgawe van Die

Boerevrou van 'n ander "dapper Afrikaner meisie", Annie Lotrie, en
vervolg nou met die vertelling van

Rachel de Beer

DIE BOEREVROU, April 1921.

Twee dapper Afrikaner Meisies.
Deur E. N. MARAIS.

(Yervolg.)

Die tweede geval wat ek aan dieleseresse van Die Boerewou wil vertel is di6 van

RACHEL DE BEER.

Wat sy gedaan het sal derx baie beoordeel word as 'n heldedaad nog meer edel en
wanderwekkend as selfs di6 van Annie Lokie, naarmate sy veel jonger was (sy was
maarBz,taalfjaar oud) en omdat sy ure lank die dood moes afiz'rag onder
omstandighede van die uiterste lyding, terwyl sy altyd in staat was te eniger tyd
haarself te red. Maar tot die dood toe is sy getrou gebly. Luister dan :

'n Ou Vrystater met name Herman de Beer (hy was geen famielie-betrekking van
Rachel nie) had, voor die eerste Engelse anneksasie, 'n plaas gekoop op die
Drakensberge tussen Transvaal en Natal. Dit is miskien die koudste deel van gehele
bewoonbare Suidafrika. Die koue was die grootste en nadeligste gevaar waar die
enkele inwoners teen te kampe had. Elke winter val daar kapok en sneeustorrns met
orkaanwinde gepaard kom so skielik op, dat dit die dood op alles lewend blaas. In so'n
storm kan geen onbeskutte dier of mens'n nag deurlewe nie. Selfs in middel dag
verkluim diere op die oop vlakte-

Een winter is by mnr. Herman de Beer 'n jong vangenoot uit die Vrystaat met sy
famielie aangekcm. Hy was aan grond soeke in Transvaal en had by hom 'n klompie
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aanteelbeeste en 'n paar skape en bokke. Sy famielie bestaan uit sy vrou en twee

kinders, 'n seuntjie, vyf of ses, en 'n dogter, Rachel, twaalfjaar oud. Daar was 'n lege

hartbeeshuisie op mnr. Herman de Beer se werf, en hy gee die mlwe inkomeling
verlof om sy intrek daarin te neem totdat hy 'n kans had grond te soek. Dit was nie

meer as 'npaar weke na sy aankoms dat'n vreeslike ramp die ongelukkige famielie

tref.

Die middag vroeg is daar'n vreeslike storm uit die Suidooste opgekom. Swaar swart

wolke maal oor die bergspitse, srl die wind, skerp as geslypte staal, sny deur a1le klere

heen. Die vee rroet daadlik besorg word, en almal op die werf, sowel oom Herman as

sy jong genant, was spoedig besig om lammers die huise in te dra en die beeste op dik
klompe die krale in te ja- Die jonger de Beer was maar arm. Sy klompie aanteelbeeste

was in die twintig en die klompie skape ook maar klein. Mens kan begryp dat hy en sy

vrou die nag met groot onrus tegemoet gesien het. Op elke dier van sy klein besitting
moes gelet word.

Toen hy sy klompie beeste die kraal inja, merk hy dat 'n jong koei in die veld gekalwe

had en dat sy sonder haar kalfie huis toe gekom het. Die beeste was die hetre dag in
gesig en nie v6r van die huis gewees, maar hulle het in 'n groot kring gewei, en om

die kalfie te kry sou mens huiie spoor moes omloop. Daar was geen tyd voor nie. Die

ilag was op hande. Almal rnoes gaan soek wat kon gaan. Rachel - of Raggie, soos sy

genoem werd - was 'n flukse klein meisie, en was reeds haar vader baie behulpsaam

in die boerdery. Sy is met beeste groot geword, kon drywe, inspan en melk, en

dikwels rnoes sy beeswagter ook wees.

Daar werd toe besluit dat die vader en'n kiein Koranna in sy diens die verste gedeeite

van die weiveld sou opneem, teruyl Raggie 'n leegte naby die huis sou deursoek. Net

voor sy vertrek, dwing die klein broertjie om met haar saam te gaan. Dit was toe a1

bitter koud, maar die kinders het in'n swaar skool geleer en selfs die moeder het daar

niks verkeerd ia gesien nie om die broertjie met Raggie mee te Laat gaan. Dit was

maar naby; hulle sou nie lank weg wees nie, en dit was buitendien swaar vir Raggie

om alleen te loop. Sy bind die seuntjie'n klein skaapvel-karossie om die hals en so

gaat hy en sy sussie vort.

Dit is onnodig die treurige storie uit te rek. Dit was ai donker toen die vader en die

Boesmantjie tuiskorn, en Raggie en Boetie was nog uit" Die storn brom soos 'n
gekweste leeu; dit was byna onmoontlik om teen die wind koers te hou, en uit die

swart van die hemel skiet die sneeuvlokkies soos ysnaalde neer. Daadlik word alarm

gemaak. 'n Groot misvuur word buite deur die moeder aangesteek, en alles wat hout

is opgel0. Die vader, oom Herman en al die volk op die werf (ek denk daar was maar

twee buiten die Koranna), toegewoel in kombErse en karosse, is met lant€ms uit om te

soek.

Die hele bittere nag deur werd gesoek, geskreeu en geskiet, maar van die kinders geen

spoor of teken. Met rooidag die volgende more begin die storm bedaar. Die wind sak

en die sneeu val nie meer nie. Toe gaat die ongelukkige moeder ook uit om te soek.

Min hoop in die hafie van almal! Wat vir skuiling is daar op die kaal hoogtes? Die

enigste kans - en di6 is maar skraal - is dat die kinders in'n erdvarkgat gekruip het.



Net na sonop kry een van die **'<*a ftytartmense) die spoor en korl daarna maak hy

tekens, ciat hy die kinders self geky het. Hul1e had deur die eerste en 'n tlt'eede leegte

geloop, en in die toenemende donker verdwaal. Binne enige minute is al die soekers

by die plek vergaar, en dit is wat hulle sien:

'n Taamlike groot miershoop is vars met'n skerp klip uitgehol - soos'n bakoond in

die veld of op trek gemaak word. Die miershoop was miskien al 'n weinig uitgehol

toen Raggi. ait g*Lry iret, sodat sy alleen nodig had die holte ruirner te tnaak. Raggie

het dikr.vels sulke bakoonde vir haar moeder moes maak'

Voor die mond van die oond i0 Raggie. Sy l€ met haar rug naar die bak, sodat haar

lyfie die oond so te s€ dig maak. En sy is geheel en al nakend. Net haar veldskoentjies

is nog aan die voete. Kouse had s,v nie aangehad nie. Sy is natuurlik doocl, die l,vtie

byna so wit as clie kapok selt-. En binne die oond 16 Boetie opgekrul' H"v is styf

vlrkluim, maar leef nog. Hy het al Raggie se klere aan. Oor sy eie kleertjies is Raggie

se rokkie, haar onderrokkie en haar klein wolle onderhempie. om sy bene ls die

skaapvelkarossie vas gern'oel.

Het die leser al 6oit kou hier in Suidafrika gevoel. bitter, snydende kou ? Het die leser

ooit sulke kou gevoel, nie onder dak of by die vuur nie. of in komb€rse dik toegewoel

nie, maar buite op die kaal vlakte, sonder herberg of skuiling ? Wie ooit die gruwelike

foltering deurstaan het, die stadige verlamming van kakebene en lede, dle druk van

die hand van die dood self; laat so iemand dan 'n oomblik sy gedagte laat gaarr oor die

klein tengerige meisie in die brullende sneeustorm......

Dit is alreeds donker. Vijftig tree vdr moes sij haar klein boetie dra tot bij die

miershoop. Die spoor r,vijs dit: hij kon nie meer loop nie. En stuk vir stuk trek sij haar

kleertjies uit om dit vir hom aan te trek: eers die bo-rokliie, toe die onderrokkie; haar

kappie word stijf om sy oortjies onder sij hoed vasgebind. Waarskijnlik hou sij nog

die wo1 onderhempie aan ofil eers die oond te grau,e. Haar hande en armpies is lam,

maar sij werk sonder ophou. ai stadiger, al stadiger... Uiteindeiik is die gat groot

g"no"g. Dit is al pikdonker nag. Boetie kerm seker aanhoudelik, en dit skeur haar

iur1i.-* hom te hoor; haar liefling moet gered rn'ord ! Die wolle hempie word met

*o"it" uitgetrek, en met nog groter moeite oor Boetie se klere aangetrek' Hy word in

die gat vasgedruk en nog rii Las word die skaapveiletjie otn sij beentjies en voetiles

ge*oel, ", du" gaat sij voor die mond i6, en ure en ure lank gaat sy so 'tt pijnlike

dood tegemoet as vlees en bloed kan lij. Wie weet ? Miskien was daar 'n genade wat

die bitterheid versag het.

'$at kan 'n ilens meer doen as sii lewe vir sij broeder gee ?-![-ip q4].:o11met dieselfde

tong praat van die dapperheid van generaals en maarskalke ? lfaarlik, dit is alleen

striie dapperheid *uf 3i. Woorcl beu,aarheid: ,.Zetmij a1s een zegel op uw"hart, ais

een zegel op uw atm, want de liefde is sterk als de dood'"


