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‘MISTER’ LEVIN SE SMOUSKAR 
 

deur Rachie Viljoen 
 

(ingedien deur Irma Jordaan) 

Vir ons Steyn-kinders het daar nie kleintyd ’n Vader Krismis bestaan nie. In later jare, toe ek 
vir my ma vra waarom sy hierdie voorreg van ons weerhou het, het sy verduidelik: “As ek 
vir julle van die Christuskind in die krip vertel het, asook van ’n Vader Krismis met ’n slee, 
en nou ontdek julle later dat een van hierdie verhale ’n verdigsel was, watter sekerheid sou 
ek hȇ dat julle dan nie die waarheid van die ander ook in twyfel sou trek nie?” 

Ek weet nie van nog ’n persoon wat hierdie sienswyse gehad het nie; ek weet ook nie 
wat die sielkundiges hiervan sal sȇ en of my ma verkeerd was nie, maar so is ons 
grootgemaak. 

Soos Vader Krismis met sy slee vol geskenke vir ander kinders was Mister Levin, die 
vriendelike bebaarde klein Joodjie met sy swaar gelaaide kar, vir my. 

As ek die dag die smouskar gewaar, het daar so ’n lekkerkry gril oor my maag gekom, 
kompleet soos wanneer ek onverwags ’n bossieskilpad in die veld optel of ’n 
jangroentjienes aan 'n gannabostak ontdek. 

Ek kon nie vinnig genoeg hardloop om vir Mammie die blye tyding te bring nie en kon 
nooit verstaan waarom my ma nie in my vreugde kon deel nie. 

Dit was die gewoonte dat die smous by ons oornag. Sy perde slaap in ons stal en vreet 
ons voer, sy bruin drywer word versorg en die smous self slaap in ons vrykamer tussen my 
ma se spierwit lakens. 

Mammie was bereid om gasvryheid te verleen, maar omdat sy geglo het dat ’n mens nie 
onnodig koop nie, vertel sy dadelik vir Levin dat ons elke veertien dae dorp toe gaan en 
niks, absoluut niks, nodig het nie. 

 
‘Maar miesies Steyn,’ sȇ Levin vriendelik, ‘die miesies hoef tog nieks te koep nie. Levin 
maak sy bondels oep en die miesies en die kiendertjies kyk net na die baie moei good. Kyk 
ies tog verniet!’ 

‘Asseblief, Mammie,’ soebat ek en Elmien, ‘laat hom tog nét afpak.’ 
‘Nee,’ sȇ my ma, ‘dan wil julle weer alles hȇ wat julle oë sien en kerm om ’n mens se ore.’ 
‘Ons sal niks vra nie,’ belowe ons plegtig, ‘regtig, Mammie. ons wil rȇrig net kyk. Mister 



 
 
 
2 

 
Levin het tog gesȇ kyk is verniet.’ 

‘Aai,’ skud Levin sy kop medelydend, ‘die arme ou kiendertjies wiel soe graag Levin se 
goed sien, maar die maamie wiel nie.’ 

Teen ons pleidooie, met die smous se ondersteuning daarby, is selfs my ma nie bestand 
nie en uiteindelik willig sy traag in. 

Die bruin handlanger haal die bokseil wat die negosie goed bedek af en gooi die seil op 
die grasperk oop. Dan bring hy die bondels nader en, wanneer hy dit oopmaak, staan ek 
daar soos Aladdin in die ope deur van die towerspelonk en vergaap my aan die wonder van 
al die blink ornamentjies. 

‘Ag Mammie,’ roep ek oorstelp uit, ‘kyk tog net na hierdie pragtige ou borsspeldjie.’ 
‘Onthou wat ek gesȇ het,' waarsku my ma. 
‘Maar ek het mos nie gesȇ ek wil dit hȇ nie,’ verwyt ek. 
‘Rachie,’ sȇ my ma streng, ‘’n kind sȇ nie vir sy ma mos nie. Mister Levin sal dink my 

kinders het nie respek vir hul ouers nie.’ 
‘Ekskuus, Mammie,’ sȇ ek onderdanig cn teleurgesteld. Ek weet sommer dit is nou 

neusie verby met die borsspeldjie. Ek staan maar net daar en verwonder my aan al die 
verbode prag. 

My ma koop ’n paar jaarts krep, ’n pakkie naalde, 'n rygnaald en ’n paar tolletjies gare. 
Dan word die bondels toegevou en stewig vasgebind en die towerspelonk se deure word 
voor my begerige ogies gesluit. 

Die aand aan tafel haal die smous sy eie wit servet met kaas uit, plaas dit op die bord en 
eet sy eie kosjer kos, terwyl ons kinders nuuskierig toekyk. 

Later loer ons deurdie hortjies van die vrykamervenster hoe die smous godsdiens hou. 
Eers sit hy ’n mussie op sy kop, trek 'n oorkleed aan en loop dan open af in die vertrek, 
terwyl hy onbekende (Hebreeuse) woorde prewel. 

Vir ons is dit baie prettig, maar toe ons later ewe plesierig vir Maminie daarvan vertel. 
berispe sy ons: “n Mens het respek vir 'n ander mens se geloof.’ sȇ sy. ’Mister Levin is ’n 
toegewyde Jood, net soos ons godsdienstige Christene is. Ek wil nooit weer hoor dat julle 
vir hom afloer of bespot nie.’ 

Die aand in die bed dink ek verlangend aan die wonder wȇreld van die smous se 
verbode skatte, maar, met die berusting van ’n kind wat klein-klein al geleer het om net te 
kyk na die dinge wat sy ouers nie kan bekostig nie, draai ek gelate met ’n sug om, terwyl 
die vaak swaar op my ooglede druk. 

Môre gaan ek by die dam kyk of die kwikstertjie se eiertjies al uitgebroei het,” dink ek. Ek 
gaan kyk hoe die waterhondjies met kringetjies en esse in die vlak water tussen die 
balderja-bossies swaai en draai en hoe die kleurryke naaldekokers met deurskynende 
engelvlerkies oor die water wip. 

Mister Levin se blink skatte vervaag voor my vaak ogies en, met die beeld van my eie 
wonderlike natuurwȇreld, raak ek rustig aan die slaap. 

Die volgende môre na ontbyt vertrek die smous. My ma kry ’n waslappie en ’n koekie 
seep as beloning vir die nag se herberg. 

‘Weet jy,’ het broer Dirk eendag gesȇ, ‘ek verstaan die Levin-kinders is vandag skatryk 
mense. Ons ouers was sulke goeie, gasvrye mense. Die kollektant vir die Heilsleër, die 
smous en almal wat herberg gesoek het, het by ons oornag, Hoekom is Mammie en 
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Pappie dan nooit daarvoor beloon nie?’ het hy peinsend gevra. 

‘Dirk,’ het ek geskok gevra, ‘besef jy dan nie hoe geseënd ons ouers was nie? Hulle het 
saam oud geword en nooit het hulle ’n kind of ’n kleinkind aan die dood afgegee nie en dit 
gaan tog ook nou nog met ons almal goed.’ 

’n Oomblik lank het hy nagedink. ‘Ja, ’sȇ hy, ‘so het ek nie daaroorgedink nie. Ons pluk 
seker die vrugte van ouers wat bereid was om, wat hulle gehad het, met ander te deel 
sonder om beloning daarvoor te verwag.’ 

Almiskie, dink ek ten spyte van my vroom woorde. Oubaas Levin kon darem maar vir my 
en Elmien elkeen ’n borsspeldjie present gegee het vir sy nag se losies, dan sou ek hom as 
’n ware Vader Krismis onthou het. 

 
Wie was Rachel Viljoen? 

 
“Rachie” 

 
 

 
 

Jan (bynaam: Man van die dag) and Jacoba Steyn ouers van Rachie Viljoen op hulle 
troudag 

Foto: Annie Roux 
 

Rachie Viljoen is gebore op ‘n plaas in Pietersfontein in die Montagu Distrik. 
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Die Steyn familiewoning te Groenland in die Middelvoetpad distrik te Pietersfontein. 

(tweede prentjie was met die nuwe stoep)  

Prentjies: Annie Roux 
 

Sy slaag die matriekeksamen in die eerste graad aan die plaaslike Hoërskool en bekwaam 
haar as onderwyseres aan die Opleidingskollege te Paarl, waar sy met lof slaag.  Hier skryf 
sy die Hoogste Taalbondeksamen en kom tweede in die land. 

Reeds van kleins af het woorde vir haar die wonderlikste bekoring gehad en wou sy wat sy 
beleef het in woorde weergee. 
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Die watermeul kan gesien word met die oprit na die ou Steyn woning in 

Pietersfontein (2020) 

Kort nadat sy begin onderwys gee, trou sy met Mechau Viljoen, ‘n boer in die Worcester-
distrik.  Uit die huwelik is twee seuns gebore Andries en Steyn. 

Etlike sketse (buiten dié wat in haar boek OP DIE OU PLAASPAD vervat is), is oor die 
destydse Vrouerubriek van die SAUK uitgesaai.  Ander sketse (insluitende “‘n Doppie maak 
van Waailet ‘n reisiesperd” , gediggies, vervolgverhale asook ‘n reisbeskrywing, het reeds 
in tydskrifte verskyn. 

Op die binneblad van die stofomslag van haar boek OP DIE OU PLAASPAD waaruit die 
smous storie kom – skryf sy: 
 

In ‘n museum bewaar ons artikels wat spreek van die die leefwyse van die verlede. 

In ‘n album behou ons die foto’s van gister sodat ons môre kan deurblaai en onthou. 

Hierdie sketse is ‘n album van die herinneringe aan ‘n era wat verby is wat ons nie 
durf verlore laat gaan nie. 
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Rachie Gallery 

 

 

 

Rachel Jacoba Viljoen 

21/05/1918 – 26/06/2003 

Foto: Annie Roux 
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Hele familie plus tutor en plaasvoorman. Rachie voorste ry in die middel  

 

Foto: Annie Roux 

 

 
 

Die Steyn woning soos dit voortoon in 2020 
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Vlnr. Rachie, haar ma Jacoba en jongste suster Elmine op die plaas se stoep. 

Foto: Annie Roux 
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Rachie in haar fleur 

Foto: Annie Roux 
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 Lnr. Giepie, Rachie, Elmine en Dirk op die stoep. Trudie oudste suster nie daarnie. 
Broers en susters  

Foto: Annie Roux 
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Poster: Montagu Museum 
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Rachie praat by die Montagu Museum 

Foto: Blackie Badenhort 
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Nuus Berigte: Annie Roux 

 

BERIG WAT GESKRYF IS DEUR MNR D J NOLTE, ‘N ONDERWYSER VAN DIE 
HOËRSKOOL MONTAGU VIR PUBLIKASIE IN DIE BURGER 

7 Oktober 1940 – Troue van Rachie Steyn met Mechau Viljoen 

‘n Stil maar besonder aangename huwelik het verlede week hier plaasgevind toe mej. 
Rachie Steyn, dogter van mnr. en mev. Jan Steyn van Middelvoetpad, Montagu in die eg 
verbind is met mnr. Mechau Viljoen, seun van mnr. en mev. Andries Viljoen van Moordkuil, 
Worcester. 

Die egband is in die eerste Pastorie gelê deur dr. D. J. Louw.  Die vader van die bruid het 
haar net onder die stoep aan die bruidegom afgegee.  Sy is bygestaan deur haar suster 
Elmine. 

Sy het ‘n pragtige ruiker van rose en pronkertjies gedra. 

Na die huweliksplegtigheid het die bruilofsgaste na die hotel gegaan waar ‘n aangename 
noenmaal baie aangenaam en smaakvol bedien is.  Behalwe die familiekring was daar ook 
eregaste, dr. en mev. D J Louw, mnr. J van Eeden, ‘n mede-direkteur van die KWV en sy 
gesin.  Mevv. S. Pienaar,  C van Blommenstein, mejj Steenkamp en Ria Kriel. 
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Dr. Louw en mev. van Eeden het heildronke ingestel waarop mnr. Steyn en die bruidegom 
geantwoord het.  Mnr. Steyn het veral met nadruk gewys op die noodsaaklikheid van die 
huisaltaar wat hulle meer en meer onder die indruk sal bring van die heiligheid en krag van 
die huislike lewe waarin die volkslewe sy wortels het. 

 

 

Links: Rachie’s se man Mechau Viljoen 
Foto: Annie Roux 

Mej. Steyn het ‘n skitterende studie loopbaan agter haar waar sy eers aan die Hoërskool 
van Montagu en later aan die Opleidingskollege van die Paarl uitgeblink het.  Ongelukkig vir 
die onderwyswêreld maar gelukkig vir mnr. Viljoen, het sy in die distrik Worcester gaan 
onderwys gee na voltooide studies, waar hy haar leer ken het. 

Hulle het dieselfde aand vertrek na die Wildernis vir hulle wittebroodsdae. 

Clipboard 

Most widely held works by Rachie Viljoen 

Meer kosbaar as korale by Rachie Viljoen( Book ) 

1 edition published in 1993 in Afrikaans and held by 9 WorldCat member libraries worldwide 

Bruid op sig by Rachie Viljoen( Book ) 
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2 editions published between 1984 and 1993 in Afrikaans and held by 7 WorldCat member 
libraries worldwide 

Op die ou plaaspad : sketse uit die verlede by Rachie Viljoen( Book ) 

1 edition published in 1982 in Afrikaans and held by 6 WorldCat member libraries worldwide 

'N Glimlag vir 'n vaal dag by Rachie Viljoen( Book ) 

1 edition published in 1993 in Afrikaans and held by 6 WorldCat member libraries worldwide 

Mirreberg en wierookheuwel by Rachie Viljoen( Book ) 

2 editions published between 1985 and 1992 in Afrikaans and held by 5 WorldCat member 
libraries worldwide 

Vreemdeling in die suiderland by Rachie Viljoen( Book ) 

1 edition published in 1992 in Afrikaans and held by 4 WorldCat member libraries worldwide 

Ompad van die liefde by Rachie Viljoen( Book ) 

2 editions published in 1984 in Afrikaans and held by 3 WorldCat member libraries 
worldwide 

Branders op Bamboesbaai by Rachie Viljoen( Book ) 

1 edition published in 1984 in Undetermined and held by 2 WorldCat member libraries 
worldwide 

Kinders van die Koning by Rachie Viljoen( Book ) 

1 edition published in 1994 in Afrikaans and held by 2 WorldCat member libraries worldwide 

Onrustig dreun die branders by Rachie Viljoen( Book ) 

1 edition published in 1985 in Afrikaans and held by 2 WorldCat member libraries worldwide 

Kronkelpad na Kanetkloof by Rachie Viljoen( Book ) 

 1 edition published in 1983 in Afrikaans and held by 2 WorldCat member libraries 
worldwide 

Waar die liefde ons lei by Rachie Viljoen( Book ) 

1 edition published in 1993 in Afrikaans and held by 2 WorldCat member libraries worldwide 
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