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Aan die nagedagtenis van Sanmari Carstens en met liefde vir Eric, Susan
en Sinelle
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Wanneer hulle wat ná ons kom die balansstaat van 'n Suid-Afrikaanse
literatuurgeskiedenis opmaak, sal dit, naas die klein handjievol Afrikaanse
prosawerke met werklike aanspraak op literêre afgerondheid,
skrywerskappe wees soos dié van Rabie... wat uit Afrikaanse geledere die
betekenisvolle groeipunte in die ontwikkeling van ons nasionale literatuur
blyk te wees.
JAKES GERWEL, Oggendblad, 30.6.1977
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Voorwoord
Wanneer 'n mens Jan Rabie se bydrae tot Afrikaans en sy status as figuur in die
letterkunde van die tweede helfte van die twintigste eeu nagaan, val 'n paar dinge
dadelik op.
Jan Rabie is nie die belangrikste skrywer van sy geslag nie, maar hy het met 'n
werk soos Een-en-twintig die weg aangedui wat sy generasiegenote aanvanklik sou
inslaan. Daarvoor het hy sewe jaar lank met bitter min geld in Parys gaan woon en
die Franse literatuur en kultuur met groot toewyding sy eie gemaak. Vir skrywers
soos Bartho Smit, Etienne Leroux, André P. Brink en Chris Barnard het hy die weg
gebaan na Parys wat met sy aankoms in 1948 met strominge soos die surrealisme,
die eksistensialisme en die absurdisme die kultuursentrum by uitstek van die Westerse
wêreld was. In hierdie opsig was Uys Krige - wat ook, al was dit vir 'n korter periode,
in die dertigerjare in die suide van Frankryk gewoon en geskryf het - Rabie se
voorloper en literêre peetvader.
Terwyl sy (meestal) jonger tydgenote hulle in die sestigerjare oorwegend in ‘seks
en simbole’ verdiep en 'n belangrike bydrae gelewer het om baie van die taboes in
die Suid-Afrikaanse samelewing af te breek en die heilige huisies omver te gooi, het
Rabie egter ná sy terugkeer en vóór hulle 'n ander koers ingeslaan. Dit was sy
oortuiging dat 'n skrywer in 'n situasie soos dié van Suid-Afrika die
verantwoordelikheid het om op die mensonterende stelsel van apartheid te reageer.
By meer as een geleentheid later het hy gesê dat Parys, naas die blootstelling aan 'n
nuwe en vreemde wêreld, die insig by hom laat daag het dat hy verantwoordelik is
vir 'n klein deeltjie van die wêreld. En daardie deeltjie was Suid-Afrika én die
Afrikaanse taal.
Anders as baie van sy enigsins ouer tydgenote, wat volgens sy oordeel van die
Suid-Afrikaanse realiteit weggeskram het deur 'n ‘estetiese ster’ na te jaag, het Rabie
met mag en mening sy skeppende werk in diens gestel van die protes en van sy feitlik
fanatieke ideaal dat daar aan die suidpunt van Afrika uit die smeltkroes van rasse,
afkomstig van drie kontinente, 'n nuwe volk tot stand moet kom met Afrikaans as
gemeenskaplike taal.
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Deur sy protes teen die politieke bestel in sy land het hy egter, soos hyself later
ruiterlik sou erken, romans gelewer wat as kunswerke misluk. Die boodskap het
dikwels die literêre waarde van sy werk aangetas en verminder en die didaktikus in
hom het die kunstenaar verdring. Vir sy ideaal van 'n volk wat uit die smeltkroes van
witter en bruiner Afrikaners sou voortkom, het hy daarmee die hoogste offer gebring
wat 'n skrywer kan bring: om sy talent in diens van die verset teen 'n onreg te stel en
estetiese norme vir sy werk af te skaal.
Die vraag of die ideaal van 'n nuwe volk met Afrikaans as gemeenskaplike taal,
in watter stadium van die ontwikkeling van Suid-Afrika ook al, hoegenaamd haalbaar
was, is eintlik irrelevant. Afrikaners, wit en bruin, vorm vandag saam 'n minderheid
in die geheel van Suid-Afrika, terwyl hulle taal nie meer die beskerming geniet wat
dit in die bedeling van vóór 1994 gehad het nie. Daarby het Afrikaans deur die
geografiese verspreiding van sy sprekers oor die hele land ook nooit 'n afgebakende
territorium verwerf wat dit volgens J.A. Laponce in sy studie oor Languages and
their territories 'n sterker kans op oorlewing kon gee nie.1. In die eksemplaar van sy
eerste roman, Nog skyn die sterre, wat Rabie in 1943 aan sy ouers skenk, skryf hy:
‘As alles eers verby is weet jy dat dit nie die ideaal is wat belangrik is nie, maar net
die feit dat jy een gehad het.’ In hierdie woorde lê ook die antwoord op sy nastrewe
van die groot ideaal wat hy vir homself en Afrikaans gestel het. ‘Ek het 'n droom’,
skryf hy teen die einde van sy lewe,
waar Afrikaans, en nie velkleur nie, landwyd die nawelstring sou wees
van 'n groot Afrikaanse land, 'n Afrikaanse droom. Tevergeefs? Moet ek
sê: Ek hád 'n droom?
Was die nuwe droom nooit die amptelike rassistiese fasade nie, maar al
die tyd die vormlose moederloog wat alle soorte basters, al die ander se
uitskot ontvang en nederig, ongereken, tot nuwe geboorte begin gis het?
Sal die gulle baniere van die toekoms nie slegs bo swart hande wapper
nie? Omdat die embrio Afrikanerdom te klein was vir nasiebou?
Dus: ek hád 'n droom? Of kan 'n mens 'n droom skryf tot hy leef?2.
Dat hierdie droom enigsins romanties verwoord word, verander niks aan die
geldigheid van daardie droom nie. Rabie skryf verder: ‘As genoeg
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mense van enige ras of kleur Afrikaans liefhet, sál dit oorleef. En 'n mens moet
droom, want niemand mag die toekoms ken nie. En as mense lank genoeg droom,
oor iets, word dit dan nie uiteindelik waar nie? Is enigiets nie moontlik in die
planeetwye stormtye wat ons planeet tans beleef nie?’3.
Waarskynlik is dit hierdie groot droom en die vaste oortuiging van die geldigheid
daarvan wat, saam met sy diep menslikheid en sy deernis met ander mense, Rabie
in die bewondering van sy tydgenote en jonger skrywers laat styg het. Meer as een
het die mening uitgespreek dat, hoewel daar groot waardering vir sy beste werk was
en 'n bundel soos Een-en-twintig sinvolle voortsetting by jonger skrywers ontlok het,
Rabie deur sy taak as pionier en padwyser aan latere skrywers se ideale sin en rigting
gegee en dat sy voorbeeld, meer nog as sy skeppende werk, inspirerend op andere
ingewerk het. Daarby was hy 'n profeet wat reeds vroeg in die vyftigerjare, toe selfs
destyds gevestigde skrywers nie op sy vermanende woorde ag wou slaan nie, gesê
het dat Afrikaans uiteindelik die prys vir die regering se apartheidsbeleid gaan betaal.
Dit is hierdie profetiese woorde en die groot droom vir die Afrikanervolk én vir
Afrikaans wat my persoonlik beïndruk het toe ek met die oog op hierdie biografie
die Rabie-dokumente in die Dokumentesentrum in die J.S. Gericke-biblioteek aan
die Universiteit van Stellenbosch begin verken het. Ek het Jan Rabie die eerste keer
in 1959 as student persoonlik beleef toe hy die Afrikaanse Studiekring op Stellenbosch
kom toespreek het. In die sestigerjare, toe ek verbonde was aan die Universiteit van
Kaapstad, het ek hom skrams leer ken. Dit was egter eers in die sewentigerjare, nadat
ek my ná 'n kort periode in Johannesburg, weer in Kaapstad en later Stellenbosch
gevestig het, dat ek hom en sy vrou, Marjorie Wallace, dikwels in hul huis op Onrus
kon opsoek en beter kon leer ken en waardeer. Ek meen dat die waardering vir Jan
Rabie en wat hy met sy drif en besieling vir die Afrikaanse letterkunde was, sedert
sy siekte in die negentigerjare en sy dood in 2001 toegeneem het.
My verkenning van Rabie se dokumentasie het 'n aanvang geneem in Maart 2002.
Hierdie dokumentasie bestaan, naas Jan se gepubliseerde en ongepubliseerde werk,
aantekeningboeke en korrespondensie met skrywers, uit die reeks dagboeke - die
belangrikste biografiese bron oor sy lewe - wat hy sedert 1948 tot die begin van sy
langdurige siekte volgehou het. Met die werklike skryf van die manuskrip het ek
begin in Januarie 2003 en dit finaal op 30 Junie 2003 klaargemaak. Tydens my
navorsing en
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die skryf van die manuskrip was die Rabie-versameling nog nie deur die personeel
gekatalogiseer nie, sodat ek in sommige gevalle dokumente slegs vaag as deel van
dié versameling kon aandui en nie na 'n spesifieke indeksnommer kon verwys nie.
Dit geld in die besonder vir die dagboeke wat Jan ná sy terugkeer uit Parys gehou
het.
By die voltooiing van hierdie werk wil ek in die eerste plek Marjorie Wallace
bedank wat my volle toegang tot Jan se dokumente gegee het en bereid was om my
in twee lang onderhoude en talle latere gesprekke inligting te verskaf en na mense
te lei wat my verder kon help. Dit was my voorneme om by 'n latere geleentheid oor
enkele sensitiewe sake verder met haar te praat, iets waarvan ek ná haar ernstige
beroerte op 3 Maart 2003 afgesien het. Deur haar het ek kennis gemaak met twee
van Rabie se broers, At en Louw - albei intussen oorlede - wat veral oor die jeugjare
besonderhede kon verstrek, terwyl 'n ander broer en die enigste oorlewende suster,
Carel Rabie en Sannie van Heerden, per brief inligting kon verstrek. Naas die foto's
wat ek van Marjorie ontvang het, is ek besondere dank verskuldig aan Annette Rabie,
At se weduwee, en haar dogter, Liesl Rabie, wat ook baie fotomateriaal verskaf het.
Annette het my trouens baie leidrade verskaf wat ek kon opvolg. Amanda Botha was
so vriendelik om foto's van Marjorie se skilderye en dokumentasie van en oor haar
beskikbaar te stel. Ek kon ook dankbaar gebruik van foto's wat Rudy Kousbroek
tydens Jan en Marjorie se troue in Parys geneem het. Ek wil die inligting van vier
persone in die besonder uitsonder: Elsa Joubert, seker een van die oudste oorlewende
vriende wat Jan reeds in 1946 leer ken het toe hy gedigte en verhale by die redaksie
van Die Huisgenoot kom inlewer het en wat later in Parys sy eerste besoeker uit
Suid-Afrika was; Kenny Parker, wat kosbare besonderhede oor Rabie se lewe in die
vyftigerjare en die lewe in Cheviot Place 6 in Groenpunt kon verstrek; en Chris
Barnard en Katinka Heyns, Jan en Marjorie se bure op Onrus, wat van die Rabies se
naaste vriende was en met wie hulle 'n pragtige vriendskap oor baie jare kon hê.
Chris se artikels oor Jan is kosbare stukke wat gebundel behoort te word. Aan al
hierdie persone my hartlike dank.
Verder wil ek my dank uitspreek teenoor die volgende persone met wie ek almal
onderhoude kon voer of wat per telefoon of brief aan my inligting verstrek het: prof.
Hennie Aucamp, mnr. M.C. Botha, me. Claude Bouscharain, prof. André P. Brink,
mnr. Peter Clarke, mev. Lynette Cronjé, me. Miems de Bruyn, dr. Abraham H. de
Vries, mnr. D.C. de Wit, prof. J.J. Degenaar, mnr. J.J. Human, dr. Phil du Plessis,
mnr. M.C. Fourie, prof. Hermann Giliomee, mnre. Gideon Joubert, J.E. en J.J.
Kleinhans,
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dr. Rudy Kousbroek, mnr. Erik Laubscher, me. Louie Lemmer, dr. Tilla Müller, mnr.
Helgaard Raubenheimer, mnr. Basil en dr. Sue Robinson, me. Ina Rousseau, mnre.
Leon Rousseau, Karel Schoeman, Barend J. Toerien, Johan van Rooyen, Simon
Vinkenoog en Siebert Wiid.
By die voltooiing van my werk aan hierdie biografie is ek groot dank verskuldig
vir die hulp wat ek van die personeel van verskillende bewaarplekke, biblioteke en
ander instansies ontvang het. Die personeel van die Stellenbosse Dokumentesentrum
- Hanna Botha, Marina Brink, Lynn Fourie en Margaret Bergh - waar die
Rabie-versameling bewaar word, was behulpsaam met die opspoor van materiaal en
fotokopiëring, terwyl Mimi van der Merwe die foto's geskandeer en elektronies aan
die uitgewers deurgestuur het. Mev. M. de Villiers van die Genealogiese Instituut
van Suid-Afrika (GISA) op Stellenbosch het navrae van my per brief beantwoord.
Mev. Sigi Howes van die Sentrum vir Bewaringsopvoeding in Wynberg was
behulpsaam met die opspoor van gegewens oor die geskiedenis van die skool op
Riethuiskraal. By die Sentrale Klankargief van die SAUK in Johannesburg kon ek
klankmateriaal van Jan Rabie se stem bekom en kopieë verkry, terwyl die Nasionale
Afrikaanse Letterkundige Museum (NALN) in Bloemfontein talle fotokopieë
beskikbaar gestel het. Aan die Universiteit van die Vrystaat kon ek in die Etienne
Leroux-versameling materiaal verken en in die Nasionale Biblioteek in Kaapstad
fotokopieë aanvra van stof wat nie op Stellenbosch beskikbaar was nie. My dank
ook aan Ingrid Glorie wat addisionele materiaal uit die Nederlands Letterkundig
Museum in Den Haag en die biblioteek van die Universiteit van Leiden uit Nederland
vir my aangestuur het.
Vir my werk aan die Jan Rabie-biografie het ek finansiële steun ontvang van
Tafelberg-Uitgewers. Die Van Ewijck-stigting het 'n finansiële bydrae gelewer om
Nederland te besoek waar ek Rabie-materiaal kon besigtig, terwyl ek ook die
geleentheid gebruik het om Parys aan te doen en talle plekke op te soek wat met Jan
en Marjorie se verblyf in dié stad in verband staan. My hartlike dank aan
Tafelberg-Uitgewers en die Van Ewijckstigting vir hierdie steun. Ek dank in die
besonder dr. Riana Barnard, mev. Nazli Jacobs en mnre. Danie Botha en George
Louw vir hul aandeel in die voorbereiding, afwerking en proefstadia van die
manuskrip.
J.C. KANNEMEYER
Universiteit van Stellenbosch
30 Junie 2003

Eindnoten:
1. J.A. Laponce skryf: ‘Languages, like individuals and states, are constantly involved in the
conflicts of precedence and domination which are a ceaselessly repeated feature of the hierachies
in which they exist. In so far as these languages exist only by communication, if they are to
survive and flourish they need territorial niches that belong to them alone - niches in which
communication will take place in one single language that can bind together the various
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individuals in a given society and satisfy the various roles of any given individual therein...(I)t
is normal among languages...for each language to establish its domination and then to seek
exclusivity in a given territory. This domination and this exclusivity will be obtained all the
more easily if a language has control of the machinery of government, and in particular the
control of an independent state.’ (Languages and their territories, Toronto, University of Toronto
Press, 1987, pp. 3-4.)
2. ‘Jan Rabie se droom van almal se taal’, Rapport, 29.4.1990.
3. Ibid.
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I
Wortels en jeugjare (1920-1948)
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Hoofstuk I
Herkoms en nomadiese kleutertyd
I
Die Rabies, wat hulle in die loop van die agtiende eeu in Suid-Afrika kom vestig
het, is afkomstig uit verskillende dele van sowel Wes- as Oos-Europa. Onder hierdie
families is daar Dene uit Kopenhagen, Nederlanders uit Amsterdam, Pruise uit Wartha
in Silesië, vandag deel van Pole, en twee Joodse takke uit Moldawië en Litaue. Tog
het die meeste Rabies geëmigreer uit Duitse stede soos Schwerin, Soltau, Hannover
en Leipzig.1.
Die skrywer Jan Rabie het graag gesê sy tak van die Rabie-familie is uit
Tsjeggo-Slowakye afkomstig. By gebrek aan enige genealogiese gegewens oor so
'n herkoms moet 'n mens dit maar as iets van 'n romantiese droom beskou, 'n versinsel
wat spruit uit die feit dat die skrywer, waarskynlik as gevolg van die gruwels van
die Tweede Wêreldoorlog, nie juis lief was vir die Duitsers nie en graag 'n moontlike
afstamming uit hulle geledere sou wou ontken.2. Genealogiese bronne dui onbetwisbaar
daarop dat hy 'n nasaat is van die Rabies wat uit Leipzig kom, die grootste groep van
dié familie wat hulle aan die Kaap kom vestig het. Die stamvader, Christian Rabé
of Rabie, wie se geboorte- of sterfdatums nie bekend is nie, kom in 1723 as soldaat
van die VOC met die skip Borsselen in die Kaap aan. Op 20 Julie 1727 trou hy met
Margaretha Pyl of Peyl, die dogter van Abraham Bastiaanz Pyl. Nog voor sy huwelik,
in 1725, word die stamvader 'n Kaapse burger en vestig hy hom as meulenaar in
Drakenstein. Dat dit voorspoedig met hom begin gaan het, blyk uit die feit dat hy in
1727 reeds 'n slaaf, 'n perd en wapentuig besit. 'n Jaar later is hy die trotse eienaar
van vier en twintig beeste.
Die stamvader se seun, Christiaan (nou met twee a's gespel), gebore 2 Julie 1730,
tree in die huwelik met Geertruy Grobbelaar, die weduwee van Chris van Niekerk.
Hulle vestig hulle later in die Land van Waveren en is die ouers van Jan Bastian wat
op 3 Mei 1763 op Tulbagh gebore word, die eerste keer dat dié twee voorname - die
tweede 'n vernoeming van die stammoeder se vader - by die Rabies voorkom. Jan
Bastian trou in 1790 met Hendrina Helena van der Merwe, waarmee die skrywer sy
eerste Nederlandse voorsaat kry. Waarskynlik was iets van die trekgees reeds in hier-

J.C. Kannemeyer, Jan Rabie. Prosapionier en politieke padwyser

20
die Rabie aanwesig, want hy verhuis na die Kamdeboo, waar hy op 24 Augustus
1835 op Graaff-Reinet sou sterf. Dat dit egter eers in sy middeljare moes plaasgevind
het, blyk uit die feit dat sy seun, óók met die naam Jan Bastian, op 4 November 1790
nog op Tulbagh gebore is. Was hierdie verhuising in sy middeljare te wyte aan 'n
sekere opstandigheid, 'n ongeduld en rusies met sy familie of 'n indiwidualisme wat
hom na die verre wydtes en ooptes van die Karoo laat uitwyk het? Dit is eienskappe
wat van vroeg af by die Rabies van die Leipzig-tak voorkom.
As jongman vestig Jan Bastian die tweede hom in die distrik Swellendam. Daar
tree hy in April 1811 in die huwelik met Susanna Maria Steyn uit een van die
roemrykste Swellendamse families waaruit, in 1795 in die laaste stormagtige jaar
van die VOC se bewind aan die Kaap3. en weer in die laaste jare van die Vrystaatse
Republiek, presidente sou voortkom. Hulle boer op die plaas Kort Fontein waar Rabie
op 2 Mei 1836 oorlede is.
Uit die Rabie-Steyn-huwelik word 'n verdere Jan Bastian Rabie op 16 Januarie
1848 gebore. Omdat hy waarskynlik grond van sy grootvader in die Land van Waveren
geërf het, keer hy daarheen terug en vestig hy hom op die plaas Perdekloof in die
Agter-Witsenberg. Deur sy huwelik met Elizabeth Margaretha Louw van Ceres op
20 Mei 1873 moes hy nog 'n plaas of twee bygekry het, want in 'n radio-onderhoud4.
verwys die skrywer na hierdie grootouers van hom as afkomstig uit die Koue
Bokkeveld en Worcester se wêreld. Jan Rabie het dié grootvader van hom geken,
want in sy outobiografiese roman Geen somer vertel hy hoe die ou man, wat by tye
by hulle kom inwoon het, die Rabie-kinders soms hardhandig en pynlik met 'n los
stuk riem kon afransel.5. Waarskynlik word hy met sy seninghande en sy strak,
gevoellose gesig, wat lyk ‘of 'n koue wind oor sy wange en mond gewaai en die voeë
en rimpels verstreng’6. het, in die roman taamlik na die lewe geteken. Hy is eers op
22 Februarie 1945 oorlede toe Jan Rabie reeds vyf en twintig was en 'n helder beeld
van sy ongenaakbaarheid kon oorhou. Dat die grootmoeder, wat reeds in 1922 dood
is, 'n moeilike lewe onder hom gehad het, blyk uit die skrywer se tekening van haar
- waarskynlik uit inligting van sy moeder, want hy was maar pas twee toe sy gesterf
het - as ‘die tere, bleke vroutjie,...wat saggies weggegaan het, asof sy lankal moeg
was vir die lewe’.7. Miskien was dit haar vroeë dood wat hom verbitter het, want Jan
Rabie stel hom in sy roman voor as iemand wat ná haar dood stiller en strenger
geword het, asof hy vrolikheid verafsku en nie eens bly was oor sy kleinkinders se
geboortes nie. ‘Altyd
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het Oupa stil gebly, eenkant,’ skryf hy, ‘en nie eens eenmaal een van die kleintjies
op sy knie getel om met hulle te gesels of te speel nie. Al kere wanneer hy belang
gestel het in hulle, was wanneer hy hul gestraf het vir 'n vergryp.’8.
Jan Bastian die derde se seun, Johannes Wilhelm, vader van die skrywer, is op 21
Desember 1887 op Ceres gebore en is die eerste lid van die familie wat tot die
onderwysberoep toetree, al het hy tydens sy jare in die skool altyd 'n klein boerdery
bedryf en ná sy uittrede naby Alexandria en later op Boomplaas in die Lydenburgse
distrik voltyds gaan boer.9. Hy is op 25 Junie 1918, kort voor die Groot Griep, getroud
met Susanna Maria le Roux, wat ook in die onderwysberoep gestaan het. Sy is op
13 Augustus 1893 gebore en haar grootouers was van die Koo naby Montagu.10. Sy
was 'n direkte nasaat van die broers Jean en Gabriel le Roux uit Lille, Normandië.
Ná die herroeping van die Edik van Nantes in 1685 vlug hulle na Nederland, word
lidmate van die Waalse gemeente in Delft en vertrek in Desember 1687 met die
Voorschoten uit Rotterdam na die Kaap. Met hulle aankoms in April 1688 word hulle
deur kommandeur Simon van der Stel in Drakenstein gevestig: Jean op die plaas
Parys, Gabriel op La Concorde. Gabriel verhuis egter later na Salomonsvlei, buurplaas
van Parys, om nader aan sy broer te wees. Albei trou met Franse vrouens. Die ongeluk
tref hulle as albei saam op dieselfde dag in 1711 in die Wildeperdejagrivier verdrink.11.
Deur sy moeder kry Jan Rabie dus 'n goeie skoot Franse Hugenotebloed by al die
Duitse en Nederlandse afstamming by. Met hierdie Franse herkoms, wat so sterk by
hom sou wees dat hy vroeg reeds na 'n verblyf in Parys sou hunker, is daar trouens
'n familieverband met sy latere vriend en medeskrywer Uys Krige, want die
Uys-stamvader se seun, Dirk Cornelis, was getroud met Dina Maria le Roux, dogter
van die Hugenoot Jean le Roux.12.
As volwasse skrywer het Rabie dikwels 'n groot droom gehad: dat uit die rasse
wat kort ná die vestiging van die Hollanders aan die Kaap met mekaar begin saamleef
en 'n nuwe taal begin praat het, ook 'n nuwe volk gebore sou word, 'n smeltkroes
waarin Hollander en Hugenoot saam met die nog wilde Koisan, die Oosters gekruide
Maleiers en ‘donker skeute uit Moeder Afrika’ in 'n nuwe volk sou opgaan.13. Uit so
'n utopies verwoorde droom ontstaan die vraag onwillekeurig of Jan Rabie, wat graag
van sy ‘blasser mede-Afrikaners’14. gepraat en hul herkoms uit die Koi in sy
Bolandia-reeks verken het, bloedlyne na hierdie mense het. Inligting
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by die Genealogiese Instituut van Suid-Afrika (GISA) op Stellenbosch dui daarop
dat Rabie gekleurde bloed in die geval van sy Pyl- en Steyn-voorouers kon gehad
het, maar dat dit op Oosterse afkoms dui, nie Koi nie.15. Vroeë opgetekende huwelike
van blankes met slavinne van die Kaap is byvoorbeeld dié tussen Abraham Pyl en
Cornelia Cornelisse wat vóór 1690 plaasgevind het en dié tussen Douw Gerbrand
Steyn met Maria Lozee in 1685.16. Of Rabie 'n regstreekse bloedlyn met hierdie mense
het, is onseker, want dikwels in die verlede, toe sulke verwantskappe vir blankes 'n
skande was, is dergelike besonderhede weggemoffel of gewoon uit geslagsregisters
weggelaat. Indien daar sulke bloedlyne was, sou Jan Rabie egter beslis nie skaam
gewees het daaroor of dit probeer wegsteek het nie.
Die Rabies waaruit die skrywer stam, was dus in die agtiende en negentiende eeu
veral boere, terwyl sy eie vader van die eerstes was om tersiêre onderwys te geniet
en as onderwyser werksaam te wees. Geld was skaars en vader Rabie moes eers gaan
verdien voordat hy hom as onderwyser kon bekwaam. Die opleidingskool vir
onderwysers op Robertson, waar hy gaan studeer het, was in hierdie jare baie bekend
en het kwekelinge van orals in die Wes-Kaap getrek.17. Dáár het hy sy aanstaande
vrou, Susanna le Roux, ses jaar jonger as hy, ontmoet. Haar vader, Louwrens Petrus
le Roux, het op Vinkrivier naby Robertson op 'n wynplaas geboer, maar dit ná baie
sieleworsteling verkoop, omdat hy die maak van wyn en die verskaffing van drank
aan bruin mense as sonde beskou het. Met die geld het hy vir hom 'n beesplaas in
die verafgeleë Vryburg gaan opbou, maar in 1900, soos die skrywer dit later sou stel,
stoot die Kakies die huis klip vir klip plat, kap elke vrugteboom af en skiet honderde
skape en beeste in die doringtakkraal dood.18. Jan se moeder moes van haar sesde tot
haar agtste jaar saam met haar mense as touleier tot oor die Molopo in die Kalahari
rondvlug. Eers moes sy voor 'n wa loop wat deur rooi Afrikanerosse getrek is, later,
toe die Kakies dié osse gekonfiskeer het, voor 'n wa met 'n donkie en 'n koei vooraan.19.
Sy en vader Rabie was dus, in die toestande wat onmiddellik ná die
Anglo-Boereoorlog geheers het, arm en selfs noodlydende jongmense, kinders uit
groot families in moeilike tye, maar vasberade om geleerdheid te bekom. Só sterk
was sy oortuiging dat studie die inbors versterk, dat hy bereid was om vir sy
aanstaande vrou se studiekoste te betaal, iets wat in later jare waardering van sy
kinders ontlok het. As vergoeding hiervoor het hy later darem 'n gedeelte van sy
skoonvader se plaas op Vryburg besit.
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By die Rabies wat in die onderwysberoep gestaan het, sou daar in die twintigste eeu
'n paar predikante, politici en skrywers bykom. Ds. Willem Rabie bedien die gemeente
Fochville in Transvaal, terwyl ds. Johannes Rabie op Harrismith werksaam is en in
1913 as hoofdosent aan die sendinginstituut op Wellington bevestig word. Hy is die
skrywer van Die koms van Christus en sy koninkryk (1949).20. Ds. Danie Rabie val
in 1963 tydens 'n hengelongeluk naby Mosselbaai van die rotse af en doen permanente
breinskade op. Carel Theodorus Rabie van Aberdeen, wat in die Anglo-Boereoorlog
veg, vestig hom later in Lydenburg en word in 1906 tot die Transvaalse parlement
verkies. Tannie van die Brandwag, skryfster van talle gediggies, verhaaltjies en van
die firma J.L. van Schaik se eerste Afrikaanse kinderboek, Die kaskenades van Klein
Duimpie (1917), is die pseudoniem van mev. H.D.M. van Heerden, 'n
Fauresmith-Rabie.21. Een van die vroeë voorvegters vir Afrikaans is J.S.M. Rabie,
redakteur van die Pietermaritzburgse De Afrikaner en later van De Vriend des Volks
in Bloemfontein. Hoewel hy aanvanklik die beweging ten gunste van 'n
vereenvoudigde Nederlands steun, sien hy dit net as 'n oorgangstadium in die rigting
van Afrikaans as kultuurtaal. In De Afrikaner lewer hy in 1905 by die aanvang van
die Tweede Afrikaanse Beweging 'n pleidooi vir die gebruik van die volkstaal. Op
20 Januarie 1905 skryf hy: ‘Onze toekomst is Afrikaans of niets’,22. 'n uitspraak wat,
met sy kursivering en bondigheid, 'n voorspel is tot die beslistheid en oortuigingskrag
waarmee Jan Rabie later die saak van Afrikaans sou verdedig. Dat hierdie Rabie oor
al die vurigheid van sy familie beskik het, blyk uit die onverskrokke plasing van
verhale en hoofartikels in Afrikaans. Daar kom egter spoedig teenkanting teen sy
optrede en in 1906 word hy gedwing om van sy redakteurskap van De Afrikaner
afstand te doen. Dieselfde jaar word hy redakteur van De Vriend des Volks, maar
ook by dié koerant kom sy werk, nou uit eie beweging, tot 'n einde as hy nie met dié
blad se steun vir die Botha-Smutsregering tydens die Eerste Wêreldoorlog en die
teenkanting teen die Rebellie akkoord kan gaan nie.23.
Hoewel geestigheid en gemoedelikheid nie by die meeste van die Rabies ontbreek
het nie, word die familie, in die besonder die Leipzig-afstammelinge, gekenmerk
deur 'n sekere erns en somberheid. Die naam Rabe of Rabie hou dan ook etimologies
verband met raaf, die glansende swart voël wat in Europa en die noordelike dele van
Asië hou, in Bybelse tye vir die profeet Elia soggens en saans van brood en vleis
voorsien het24. en wat
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figureer in Edgar Allan Poe se beroemde ‘The raven’, die gedig oor die raaf wat, ná
die dood van die digter se geliefde, uit die donker nag geen ander boodskap as die
telkens herhaalde refrein ‘Nevermore’ vir hom kan bring nie.25. In die volksmond
was die Europese raaf dikwels die bynaam vir 'n swartgeklede, somber man.26. In die
Suid-Afrikaanse weergawe van die familiewapen word die Europese rawe vervang
deur twee doodgewone Kaapse kraaie wat trots voor hulle sit en uitkyk, 'n sinspeling,
volgens die verklaring van die simboliek by die wapen, ‘op 'n persoon wat niks van
sy ouers geërwe het nie, maar wat deur volharding en onder leiding van die
voorsienigheid sy ideale verwesenlik het’.27. Die kraaie is dan ook simbole van 'n
edel inbors en standvastige karakter, terwyl die ankers op die wapen 'n aanduiding
is van hulpvaardigheid teenoor ander in tye van nood. Dit is karaktereienskappe wat
later by die skrywer sterk aanwesig sal wees. Die kleure van die wapen is ook 'n
aanduiding van die karaktersamestelling: blou - getrouheid en opregtheid; wit - vrede,
geduld en 'n suiwer gewete; geel - goedhartigheid en verhewe gedagtes. Met 'n
verwysing na die Europese herkoms van die familie, die transponering van noordelike
rawe na suidelike kraaie en 'n toespeling op die volksrympie oor die ‘witborskraai’
wat tot by Mosselbaai (naby die Rabie-gesin se destydse ‘local habitation’) vlieg,
stel die skrywer later vir die familie 'n ‘Rabie-lied’ saam, 'n teks wat, al is dit dan
nie poësie van die boonste rakke nie, sy verbondenheid met sy mense laat blyk:
Die heilige rawe van Elia die profeet
het Europa in verre Afrika kom vergeet
as raaf, rawe, rabie, fraaie kraai
met donker glanse wat die reënboog saai,
wat Afrikaans sing: Ai, ai, die Rabie-kraai
vlieg van Worcester tot in Mosselbaai.
Al is ons voorkoms bietjie stoer en stug
versier ons oweral ons Afrikaanse lug,
vanuit die Boland tot onder in Transvaal,
oral waar ons Afrikaners lof behaal.
Daarom sing ons: Ai, ai, die Rabie-kraai
los voor, los voor oor die verste Baai!28.
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II
In onderhoude het Jan Rabie graag van homself gepraat as 'n Bolander wie se wortels
in die Wes-Kaap lê, maar bygevoeg dat hy sy babajare in die Boland maar ‘sleggerig’29.
onthou. Hoewel hy vir 'n gedeelte van sy eerste jare wel in die Boland was, is hy nie
daar gebore nie en moet 'n mens die Boland, waarvan die omtrekke nogal vaag is,
baie ver rek om al die ‘snaakse plekke’30. waar hy 'n draai gemaak het, in te sluit.
Soms is die inligting in biografiese sketse, soos dat hy as kind op George, in die Paarl
en op Riversdal gewoon het, slegs gedeeltelik waar of gewoon verkeerd.
Dit is egter so dat die skrywer nomadiese kleuterjare gehad het, toe te skryf aan
vader Rabie wat vir sy beroep en verdere opleiding telkens moes verhuis. Ná hul
huwelik op 25 Junie 1918 vestig die egpaar hulle op Rondevlei tussen die Wildernis
en Sedgefield. Daar word hul eerste kind, Martha Johanna, op 9 April 1919 gebore.
Omdat dit 'n moeilike bevalling was, is sy aangeraai dat sy vir die geboorte van hul
tweede kind na die hospitaal op die nabygeleë George moes gaan. So het dit gekom
dat Jan Sebastian Rabie op 14 November 1920 op George gebore is, die enigste
regstreekse verbintenis wat hy ooit gehad het met dié dorp wat oorspronklik gestig
is as administratiewe sentrum vir die oostelike rand van die Kaapkolonie en om die
houtbedryf te bedien. Met sy voorname, wat hy in sy vroeë skrywersjare graag voluit
geskryf of met die voorletters aangedui het, is hy die sesde geslag van die
Leipzig-Rabies in Suid-Afrika en die vierde geslag wat dié voorname dra. Vader
Rabie het egter besluit om die Bastian na die korrekter Sebastian te verander.
Rondevlei, waar Jan die eerste paar maande van sy lewe deurgebring het, vorm
saam met Langvlei, Swartvlei, Ruigtevlei en Groenvlei deel van die meergebied
tussen George en Knysna. Dit het ontstaan uit 'n kom wat deur die wind geskep en
later met water gevul is. Soos die ander kusmere in dié geweste is die water van
Rondevlei gewoonlik sout - vanweë die verdamping selfs souter as die seewater. In
die vlak water tussen die vleie is daar uitgestrekte beddings biesiesgras en riete en
vind otters, grysbokke en 'n groot verskeidenheid voëls 'n tuiste.31. Elk van hierdie
vleie het die reputasie dat dit daar spook: karre en perde wat oor die water galop of
watergeeste wat gehoor word wanneer hulle in die maanlig op die oppervlak dryf en
sing. In die spelonke van die nabygeleë berge is Boesmantekeninge van vroue met
vissterte.32. Die omgewing met sy skitterwit strande,
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die Outeniekwaberge en die woude wat tot by Knysna en verder strek, is van die
skilderagtigste dele van die Tuinroete.
Van hierdie natuurskoon en van moontlike spoke was die klein Jan as baba salig
onbewus, maar dit is nogal belangrik om te weet dat hy in die eerste maande van sy
lewe langs water gewoon het wat deur die nabyheid van die see sout was. 'n Paar
jaar later sou die gesin verhuis na 'n wêreld waardeur 'n rivier met gedeeltelike
soutwater kronkel. Later in sy lewe, wanneer hy as rondswerwende onderwyser by
verskillende skole sou aflos, sou hy weer 'n paar maande lank naby Rondevlei woon.

III
Baie lank was vader Rabie nie aan die skool op Rondevlei verbonde nie, want hy
was reeds voor Jan se geboorte van plan om hom deur verdere studie beter as
onderwyser te bekwaam. Die aangewese plek daarvoor was Stellenbosch. Aan die
begin van die akademiese jaar 1921, toe Jan maar twee of drie maande oud was,
verhuis die gesin dan na Stellenbosch. Daar is hy in sy eerste jaar byna aan kinkhoes
oorlede, maar met die nodige mediese sorg is hy deurgehaal. Op Stellenbosch word
op 20 Junie 1922 'n tweede seun vir die Rabie-egpaar gebore: Louwrens Petrus, wat
na sy grootvader aan moederskant heet.
Ná voltooiing van sy studie was vader Rabie weer beskikbaar vir die
onderwysberoep. Toevallig was juis in dié stadium die pos as hoof by die
Klein-Drakenstein-skool in Dal Josafat tussen die Paarl en Wellington vakant. Dié
skool was, saam met die Onderdalskool en die Gedenkschool der Hugenoten elders
in die Dal, en die twee Wellingtonse skole, dié van mnr. M.J. Stucki in Blouvlei en
mnr. C.P. Hoogenhout se Groenbergskool, een van die klein skooltjies wat met die
jare groot roem verwerf het. By die Klein-Drakenstein-skool was die medium van
onderrig Engels, teenoor die Afrikaans van die Gedenkschool en die Nederlands van
die Onderdalskool. Langsaan die skoolgebou was daar 'n dubbelverdiepingkoshuis
waarin die skoolhoof op die onderste verdieping ook gewoon het. In die negentiende
en vroeë twintigste eeu was die hoof ook sommer die distrik se posmeester en het
die skool 'n belangrike samebindende funksie in die gemeenskap vervul. Van al die
hoofde was meester Adolf Schumann, wat van 1898 tot 1923 aan die skool verbonde
was en uit die tradisie van
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die Duitse sending spruit, die begaafdste. Hy was pligsgetrou, vervul met 'n werkywer,
kon sy leerlinge besiel en uitstekende resultate behaal. In een jaar het van die elf
skoliere wat vir die Elementary-eksamen ingeskryf was, vyf die merietelys vir die
provinsie gehaal. Hy was die vader van drie seuns wat elk op sy besondere gebied
roem sou verwerf: C.G.W. as ekonoom en vader van Federale Volksbeleggings,
T.E.W. as weerkundige en P.W.S. as dramaturg, onder meer as skrywer van Hantie
kom huis toe.33.
In 1923 sterf meester Schumann egter onverwags en moes die skool inderhaas 'n
opvolger benoem. Vader Rabie word aangestel, verhuis met sy gesin na Dal Josafat
en word inwonende hoof van die koshuis van die Klein-Drakenstein-skool. Nou was
daar genoeg geld vir die hoof om 'n eerste motor aan te skaf: 'n regop Ford Lizzie
met die registrasienommer CJ 77.34. In Dal Josafat word vir die egpaar nog 'n dogter,
Elizabeth Margaretha (Bettie), op 2 Januarie 1924 gebore. Sy sterf egter op tienjarige
ouderdom in die Stellenbosse hospitaal op 25 Januarie 1934 aan diabetes verwante
oorsake.
Met die verhuising na Dal Josafat vestig die Rabie-gesin hulle in 'n vallei van
indrukwekkende natuurskoon en van groot historiese belang. Dit is ou Hugenote-grond
waar die voorvaders van die Du Toits, die Malherbes en die Du Plessis's ter ruste
gelê is en een van die mees inhoudryke stukkies aarde in die hele geskiedenis van
die Afrikaner.
In Dal Josafat lê die spore van ou taalmanne soos Arnoldus Pannevis, S.J. du Toit,
C.P. Hoogenhout en D.F. du Toit (Oom Lokomotief), die aktiewe kern van die
Genootskap van Regte Afrikaners wat op 14 Augustus 1875 die eerste georganiseerde
poging van stapel stuur om Afrikaans tot skryftaal te verhef. Die oorsprong van die
Afrikanerbond, wat in 1879 deur ds. S.J. du Toit gestig en later deur Onze Jan Hendrik
Hofmeyr tot die belangrikste negentiende-eeuse politieke party onder die Afrikaners
ontwikkel is, kan teruggevoer word tot die Dal, terwyl die Gedenkschool der
Hugenoten met Afrikaans as medium langs die opstal van Kleinbosch - geboorteplaas
van S.J. du Toit - opgerig is, 'n merkwaardige inrigting wat dit tot sy krediet het dat
drie van die vroegste Afrikaanse skrywers - Totius, D.F. Malherbe en A.G. Visser daar skoolgegaan het. Dit is verder die geboortewêreld van Abraham Izak Perold,
grondlegger van die wetenskaplike wynbou in Suid-Afrika. Op die plaas
Naauwbepaald (vandag Valencia), buurplaas van Kleinbosch, het die eerste Afrikaanse
uit-
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gewer, D.F. du Toit en Kie., tussen 1875 en die begin van die twintigste eeu ongeveer
negentig boeke geproduseer.35.
Hoewel Jan Rabie as kleuter van hierdie belangrike geskiedenis onbewus was, het
die wêreld op dié skool se werf vir hom begin en kan sy eerste herinneringe na hierdie
stukkie aarde teruggevoer word. As 'n mens die inset van sy tweede roman, Geen
somer (1944), as 'n stuk werklike gegewe kan aanvaar, en die sterk outobiografiese
inslag van die roman maak dit baie aanneemlik, kan sy eerste waarneming en emosie,
wat in sy geheue bly hang het, na die werf van die Drakenstein-skool teruggevoer
word:
Die eerste wat hy kon onthou, was die oë van die geel kat.
Toe hy nog skaars-skaars kon loop en sy beweginge - rustelose klein kind
wat hy was - nooit opgehou het nie, het die groot geel kat, rustig sittend
langs die vuur of op die vloer, hom met beweginglose groen oë dopgehou.
Dikwels het hy bang geword en hard aan huil geraak. Dan het sy moeder
haastig gekom om hom op te tel en te troos.
Sy moeder had hy die liefste - van die eerste dag. Nooit het sy baie gepraat
of geraas nie, en nooit was sy anders as vriendelik en liefdevol nie.
Soms as sy sy hare geborsel of hom gewas het, het sy sagte liedjies gesing
om hom te vermaak. Hoe gretig het sy bruin ogies nie gefonkel nie as sy
sing:
Wielie-wielie-walie,
Die kat sit op die balie;
Tjoef, tjaf, daar val hy af,
Binne-in die balie.36.

Wat 'n mens in hierdie passasie opval, is hoe sterk die jong kind, in die herinnering
van die volwasse skrywer, die geel kat met sy beweginglose groen oë as 'n bedreiging
aanvoel, in so 'n mate dat hy aan die huil raak, en in watter mate die aanwesigheid
van die rustige en liefdevolle moeder vir hom 'n gerusstelling was. Daarom dat hy
in sy vroegste herinnering die moeder assosieer met die verspotte kinderrympie wat
sy in die aande met wastyd vir hom sing. En reeds op dié vroeë ouderdom onthou
hy sy rusteloosheid wat hom tot voortdurende bewegings aangespoor het. Dit is 'n
eienskap wat Jan sy lewe lank sou behou, want ook as volwassene kon hy nooit lank
stilsit nie.

J.C. Kannemeyer, Jan Rabie. Prosapionier en politieke padwyser

29
Wanneer die Klein-Drakenstein-skool in 1984 sy eenhonderd en dertigste jaar van
bestaan vier, woon Jan Rabie en sy vrou, Marjorie Wallace, die geleentheid by. In
'n kort aantekening37. wat hy ná die besoek skryf, sê hy dat hy getref is deur die
hartlikheid van die mense. Hy het, gaan hy voort, lank laas sy moedertaal ‘so jonk
en hartvervullend’ gehoor en hy kon hom verluister aan die ‘aardse, warm-spontane
taal’ van die ‘geselsendes en sprekers’. Dit is daarom ook vir hom geen wonder dat
Afrikaans juis in dié geweste die eerste keer in sy volle krag tot taal ontplooi is nie.
Toe sy vader in 1924 en 1925 by dié skool prinsipaal was, sê hy verder,
het ek as tjokkertjie wat toe van hondjiekruip tot eerste woelwatery
gevorder het, my eerste helder beelde en herinneringe hier opgedoen.
Ek onthou dat ek met vuurhoutjies gespeel en die houthoop naas die
dubbelverdieping-woonhuis, en byna ook die skool, aan die brand gesteek
het. Ek onthou dat ek 'n ruit in een van die klaskamers met 'n bal gebreek
het, en dat my ouer sus Martha wat raas gekry het, so kwaad vir my was
dat sy my diep met 'n glasskerf oor my linkerknie geraps het. Dié litteken
van Klein Drakenstein streep nou nog oor my knie.
Ek onthou ook die eerste vrug in my lewe waaraan ek my verwonder het:
'n granaat afgepluk uit die granaatboom teenaan die huis. Ek onthou my
ekstase voor die oulike, veelkantige pitjies, elkeen in sy eie koevertjie,
wat 'n mens se hele mond en klere besmeer met 'n bloed wat nie sout is
nie maar suikersoet. Nou nog as ek 'n granaat eet kan ek nie anders as om
Klein Drakenstein te onthou en te dink: Drakenstein, vroegste vrug in my
paradys.
Veral hierdie laaste herinnering getuig van hoe fyn en sensitief, maar ook met
watter sensuele genot, Jan as kleuter kon waarneem. So 'n sensitiwiteit, kon 'n mens
voorspel, sou later in die een of ander vorm van die kuns uiting soek.

IV
Waarskynlik was vader Rabie se aanstelling net tydelik of het hy as gevolg van die
kwynende getalle verkies om sy skoolonderrig liewers deur medium Afrikaans by
'n enigsins groter skool aan te bied, want by die Klein-
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Drakenstein-skool, waar hy sy klasse in Engels moes doseer, bly hy net twee jaar.
Hy aanvaar 'n betrekking as hoof by die driemanskool op Riethuiskraal naby Stilbaai,
geleë aan die oewer van die Kafferkuilsrivier. Dáár sou vader Rabie as hoof bly werk
tot hy in Desember 1947 met pensioen uit die onderwys tree. En daar, met die rivier
minder as vyftig tree van hulle huis, sou Jan saam met sy broers en susters sy seunsjare
deurbring. Soos in sy eerste babamaande by Rondevlei was Jan dus nou terug by
water, hierdie keer 'n getyrivier wat deur die see sout gemaak word.
Om Riethuiskraal vandag te bereik, draai 'n mens ongeveer elf kilometer ná
Riversdal na regs op die Stilbaai-pad. Kort ná die motorhawe en die Kardoesie-padstal
op Droëvlakte gaan die pad die hoogte by Skerpkoppies uit. Wanneer dit begin daal,
wys 'n bord die uitdraai na Riethuiskraal regs aan. Die grondpad vurk later na regs,
gaan verby Bushbuck Ridge, wat vroeër aan die skrywer Wilbur Smith behoort het,
en daal dan af in 'n kloof, voordat dit weer begin styg en die woonhuis en gewese
skool van Riethuiskraal links sigbaar word.
Die Rabie-gesin vertrek in Januarie 1926 met die regop Ford Lizzie uit Dal Josafat
op die lang tog na Riethuiskraal. Op elke hoogte kook die motor. ‘Maar’, skryf Jan
in 'n pragtige herinneringstuk oor sy ‘hartsplek’,
Dit was 'n wonderlike ontdekkingstog. Die wonderlikste nog toe ons
oor die kalkrante afsak na die diep vallei...Dit was 'n uitsig oor 'n beloofde
land. Begrens deur twee rye van jou waarlik blouige bergies, tweehonderd,
driehonderd meter hoog, elke hier en daar oopgekerf in diep syklowe.
Groen vakkies landerye en groen pluisies lemoenen okkerneutbome. Op
gereelde afstande pophuisies. Met onder in die middel die rivier wat donker
kronkelend tussen sy some riet blink en wink. En toe gaan die pad ook
nog deur 'n steil klofie met fonteinwater wat kristalwit rondom die Fordjie
se wiele opspat.38.
Jan was nou op 'n plek van waar hy die natuur in sy volheid en die wêreld daarbuite
deur middel van boeke kon ontdek, 'n plek wat hy later in sy drome steeds kon besit.
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Hoofstuk II
'n Jeug langs ‘die rivier se nawelstring’
I
Die plaas Riethuiskraal, waar Jan Rabie hom in Januarie 1926 saam met sy ouers,
sy twee susters, Martha en Bettie, en sy twee jaar jonger broer, Louw, gaan vestig
het, vorm deel van 'n vallei met klein plasies. Deur die vallei vloei die
Kafferkuilsrivier, in 1998 herdoop na die Goukou, die naam van die Hessekwastam
se opperhoof wat in die laaste deel van die sewentiende eeu sy kraal naby die rivier
gehad het.1. Langs die rivier, wat veertien kilometer verder by Stilbaai in die see
uitmond, sou Jan van 1926 tot 1936 bly woon. Die laaste vier van hierdie elftal jare
gaan hy skool op die nabygeleë Riversdal, maar naweke en vakansies is hy altyd
weer terug op die plaas. Sy heimat bly dus steeds Riethuiskraal, die plek waar hy sy
blywende indrukke as kind sou opdoen.
Die plaas waarop die Rabie-gesin hulle nou kom vestig het, was in 'n vallei van
kleinboertjies wat deur die swak toestand van die paaie en die moeilike verbinding
met die buitewêreld 'n geslote wit Afrikaanse gemeenskap gevorm het. Die naaste
bruin mense was die gesin van Bêrend Beker, twee uur se stap in die rigting van
Stilbaai, en swart mense was in dié geweste totaal onbekend. Wanneer Jan se moeder
hulp by die versorging van die huis nodig gehad het, is van plaaslike wit meisies
gebruik gemaak.2. Die blankes wat daar gewoon het - die Kleinhanse, Janse van
Rensburgs, Saaymans, Du Toits en De Jagers - was dikwels ongeletterd en armoedig
en het, veral tydens die depressie en die langdurige droogte in die dertigerjare van
die vorige eeu, onder die broodlyn gelewe.3. Soos die De Jagers was Manie Warnich,
wat by Blomkrans aan die oorkant van die rivier sy huis gehad het, 'n visserman,
terwyl Jan Volschenk bedrewe was met die bou van platboomskuite waarmee die
mense met die rivier af na die kerk, die skool of die winkel geroei het. In Jan se
kinderjare het die boere van die vallei op hulle plase 'n gemengde boerdery, 'n bietjie
van alles, bedryf. Hulle het veral graan gesaai wat in hulle eie behoeftes en in dié
van hulle paar skape en beeste voorsien het. Verder het hulle groente geplant en veral
met aartappels en patats geboer. Een keer per week, veral op Dinsdae

J.C. Kannemeyer, Jan Rabie. Prosapionier en politieke padwyser

32
of Donderdae wanneer die spoorwegbus tussen Riversdal en Stilbaai daar stop, het
die boere op hul donkiekarretjies na Samuel Bloch, die Joodse winkelier, op
Droëvlakte gery om hul karige produkte - 'n bietjie plaasbotter, 'n dosyn of twee
eiers, 'n skaapvel - van die hand te sit of deur 'n vorm van ruilhandel voorrade vir
die huis aan te skaf. Meel of brood het hulle nie gekoop nie, maar hulle eie koring
gemaal en gesif en dan hulle eie brood gebak.4. Ten spyte van die klaarblyklike
armoede het die mense van die vallei skoon gelewe en hoë etiese standaarde
gehandhaaf.
Die Kafferkuilsrivier is, soos die Britse Teems waarin daar vanaf Teddington ten
weste van Londen veertien kilometer lank 'n eb en vloed merkbaar is,5. 'n getyrivier
wat met hoogwater tot vier en twintig kilometer kan opstoot tot by die groot kuile
by Kransfontein. Langs die rivier en in die water groei papkuil en fluitjiesriet en tref
'n mens 'n menigte voëls aan: vinke, mossies, spreeus en glasogies. Die boere plant
tot by die hoogwatermerk, al is die grond daar 'n bietjie souterig. Die biesies wat
naby die rivier groei, is 'n harde soort, bestand teen die sout. Die ongenaakbare tipe
natuur, ontdaan van alle weelderigheid, wek die indruk dat see en Karoo mekaar hier
ontmoet, want die soort plante wat 'n mens aantref, is meer kenmerkend van die droë
binneland as die kus. Terwyl die plase anderkant die rivier deur fonteine gevoed
word, is die grond aan Riethuiskraal se kant bar, vol kalk en ysterklip.
Die getye van die rivier het 'n sterk invloed op die hele ekologie van die omgewing.
Anders as wat 'n mens van so 'n sterk stroom helder water verwag, is die rivier weens
die soutgehalte die meeste van die tyd nie geskik vir besproeiing nie. Net ná sterk
reëns bly die rivier 'n stuk of veertien dae, soms vier weke en op sy uiterste twee
maande vars en kan die boere van die water op hulle landerye gebruik, anders brand
dit die lusern as daarop gespuit word.
Maar juis in die eb en vloed van die rivier lê die bekoring wat dit van die begin af
vir Jan en die ander Rabie-kinders gehad het. In 'n kort prosastuk wat hy in Oktober
1940 in Die Stellenbosse Student publiseer, skryf hy, sonder om sy plek van herkoms
by die naam te noem, oor sy grootwordjare ‘langs 'n stil rivier’ en hoe die wind saans
uit die see opgewaai het, ‘met die rustige dreun van die branders nog in sy stem’. In
Geen somer, wat teen die agtergrond van Riethuiskraal afspeel, beskryf hy die
voortdurende eb en vloed van die rivier, ‘asof dit 'n uitgerekte arm is van die see wat
hier land-in gryp en vir die landsbewoners wil wys hoe die see
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asemhaal’.6 Dit is 'n beeld wat Rabie jare later, wanneer hy vir die bundel Klein
koninkryk (1980) in ‘Rivier van my jeug’7 oor sy jeugland skryf, weer sal gebruik.
Terwyl sy geheue, so skryf hy, tot voor sy vyfde jaar soos ‘'n toegevalle tonnel (is),
dalk nog vol sielkundige molle’,8 het hy 'n helder herinnering aan Riethuiskraal. ‘My
bewuste hartsplek’, sê hy, ‘is langs die stil, diep Kafferkuilsrivier, distrik Riversdal,
waar ek my sesde tot my sestiende jaar deurgebring het, by water en waterklofies,
veertien kilometer van die see af wat die rivier langsaam laat asemhaal het, elke ses
uur seewaarts en elke ses uur bergwaarts. Die asemhaling van 'n rustiger moederdier.’9
Wat die kinders veral besonder gefassineer het, was hoe die water van die rivier
verdonker, diepbruin verkleur deur die Langeberge se turf wat van Riversdal se kant
af saamkom. In die indrukke wat hy as student publiseer, praat hy van die berge wat
vir altyd 'n droomsfeer behou het soos hulle ‘hul fyn mantels oor die
horisonne...gooi’,10 blou ‘soos 'n tuin vol ridderspore en soos die werk van 'n groot
musiekmeester moet wees’.11 En op die wateroppervlak, naby hulle huis, gewaar die
kinders by hul aankoms ook 'n ‘groot platformding’,12 die pont wat met 'n kabel oor
die water beweeg en wat saam met die skuite baie lank vir mens en dier die enigste
verbinding tussen die twee kante van die rivier sou wees.13 Van die pont af kon hulle
hul nuwe huis in die son sien staan, wit-blink met groen luike.14 Vir Jan en Louw
was die rivier, soos Jan dit later in Klein koninkryk sou stel, ‘'n onuitputlike bron van
'n steeds hernieude pálimpses van avonture wat soos die waterkringe van
koei-kalf-en-emmer-klippies oor mekaar kring om mekaar aanvullend uit te wis’.15
Die boere, wat met die voortdurende wisseling van eb en vloed en met die periodieke
afkom van die rivier in tye van storms moes saamleef, kon die rivier by hulle boerdery
inspan. Wanneer die water vars was, het hulle daar suipplek vir die vee en vir hul
tuine gehad; wanneer hy sout was, kon die sakwater en die groeiwater - die mooi
woorde wat Rabie vir hierdie proses in Geen somer gebruik - help met die vervoer
van hul produkte na die stasie op Riversdal in die noorde of na Stilbaai in die suide.16
Stilbaai, die naaste stranddorpie aan Riethuiskraal, was in Jan se kinderjare nog
baie klein. Volgens oorlewering het die mense van Riversdal en die Klein Karoo van
vroeg af, moontlik reeds in die agtiende eeu, in die somer met hul ossewaens by die
mond van die Kafferkuilsrivier kom visvang. Hulle het hulle osse uitgespan by
Lappiesbaai aan die oostekant van
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die mond, só genoem vanweë die gebruik om wasgoed oor die bossies te gooi om
droog te word. Dikwels het van die besoekers die tog teen laatmiddae begin, teen
skemeraand by die Fonteintjie op Droëvlakte aangekom, waar die osse uitgespan en
kampvuur gemaak is, en eers die volgende oggend met vars diere die stywe opdraand
van Skerpkoppies uit en Langhoogte af vir die eerste blik op die see aangedurf. In
die twintiger- en dertigerjare was daar maar 'n enkele ry huise onder by die sandtong
by Lappiesbaai en by die swemplek. Later is houthuise op pale langs die westelike
strand en by die Skuitpad opgerig. Baie van dié huise, met hulle klapvensters dig, is
deur die jaar gesluit gehou en net in somervakansies gebruik - ‘blinde huise’ het die
kinders hulle genoem. In die vroeë jare was daar net een hotel aan die oostekant en
enkele losieshuise. Die pont wat in 1932 gebou is om die twee dele van die dorp te
verbind, is tot 1955 gebruik, voordat dit deur 'n brug vervang is. In 1933 is 'n
vissershawe op die rotsagtige, meer beskutte kant van Stilbaai-Wes aangelê.17
Wat Jan as kind veral moes geboei het, was die visvywers wat naby die hawe en
verder aan langs die kus van Stilbaai-Wes sigbaar is. Hierdie visvywers is die
vindingryke maaksels van die Koi om vis vas te keer. Met klippe is 'n
halfmaanvormige muur gepak met die boog aan die diepkant van die strand. Wanneer
die gety stoot, kom wei die vis dan by die rotse, net om met donkermaan vasgekeer
te wees wanneer die gety terugtrek en die vis nie oor die gepakte muur terug see toe
kan beweeg nie. Dit gebeur ook soms dat kleinvis vir roofvisse na die vlakwater vlug
en in die vywers beland.18 Vir Jan, wat later intens die woeste verlede van Afrika sou
verken, was hierdie visvywers waarskynlik 'n eerste prikkel op dié ontdekkingstog.
Die visvywers is in 1998 tot 'n nasionale gedenkwaardigheid verklaar19 en met die
jare is daar belangrike argeologiese ontdekkings in die omgewing van Stilbaai
gemaak.20 Die hele kusgebied, wes en oos van die mond, word as 'n argeologiese
paradys beskou. In die twintigerjare van die twintigste eeu het dr. C.H.T.D. Heese
spiespunte uit die Middelsteentydperk by Noordkappershoek, ses kilometer wes van
die riviermond, ontdek en in 1972 is die ongeskonde geraamte van 'n strandloper op
'n oop erf net wes van die riviermond gevind. 'n Onlangse argeologiese vonds, skaars
twee maande ná Jan se dood bekend gestel, skep die vermoede dat Afrika dalk die
moderne mens se geboorteplek kan wees.21 Dit is 'n merkwaardige toeval dat hierdie
ontdekkings só naby aan die ‘hartsplek’ van Rabie
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gemaak is, dié Afrikaanse skrywer by uitnemendheid wat die wortels van die
Afrikaner in Afrika by die Koi in sy Bolandia-boeke gaan soek het.
Met die jare het talle skrywers, soos P.J. Schoeman, Karl Kielblock en Herman
Steytler, op Stilbaai kom kuier en visgevang, terwyl die digter Breyten Breytenbach
se ouers gereeld daar met vakansie was. In Breyten se debuutbundel, Die ysterkoei
moet sweet van 1964, figureer die dorp in die huldevers ‘'n Brief van hulle vakansie’
wat hy aan sy vader opdra:
In sy sestigste jaar swem my pa in Stilbaai se see
en stap myle ver oor die sand met sy reguit bene
in 'n kortbroek en speel krieket op die duine
en eet alikruikels in die Sea View-losieshuis.22

Toe Jan Rabie in die veertigerjare 'n tyd lank vir sy vader op Riethuiskraal as
onderwyser waargeneem het, skryf hy 'n liedjie waarin Stilbaai figureer en wat hy
vir die kinders laat sing het:
Stilbaai se duine, Stilbaai se sand
is ons grootste vreugde, ons vakansieland.
Oor die rustelose waters vergeet jy al jou wee, al jou wee.
Hoe heerlik die Kafferkuils se waters
en koel die ewig-bloue see.23

Waarskynlik die sterkste neerslag van Stilbaai in die Afrikaanse letterkunde is die
verhaal ‘Die pontbaas van Dieprusrivier’ in Eitemal se Skaduwees teen die muur
(1958). Stilbaai kry hier die naam Rusbaai en steun op 'n werklike gebeurtenis toe
die skoolhoof, mnr. Bertie Barnard, op 6 Desember 1952 saam met een van die
onderwyseresse, mej. Hannatjie Nortjé, in 'n ongeluk op die pont die lewe gelaat en
slegs mev. Barnard die ramp oorleef het. Die drietal was omstreeks twaalfuur op pad
huis toe in Stilbaai-Oos ná 'n geslaagde skoolkonsert in Stilbaai-Wes. 'n Groot
vragmotor vol skoolkinders was saam met hulle op die pont. Die oorvaart het sonder
voorval verloop, maar nadat die vragmotor af is, het die pont te ver van die wal gelê
vir die Barnards se motor om af te kom. Die pontbaas het mnr. Barnard versoek om
die motor effens terug te stoot, sodat hulle die pont kon nader trek. Mnr. Barnard het
aan hierdie versoek voldoen, maar nie gemerk dat hy die motor nie weer behoorlik
tot stilstand gebring het

J.C. Kannemeyer, Jan Rabie. Prosapionier en politieke padwyser

36
nie. Terwyl die pont nader na die wal getrek is, het die motor in die donkerte ongemerk
stadig agteruit beweeg en oor die kant van die pont gestort. Al drie het daarin geslaag
om uit die motor op die rivierbodem te kom, maar mnr. Barnard en mej. Nortjé kon
nie swem nie en het verdrink. Mev. Barnard kon in die donkerte nie die wal sien nie
en het geswem en rondgespartel, totdat 'n geselskap in 'n visserskuit haar geroep
gehoor en haar uit die water gehelp het.24
Eitemal borduur op dié gegewe voort, maar met die uitbeelding van die twee dele
van die dorp en die teenstelling tussen kerk en hotel kry die verhaal 'n amper magiese
inslag, met die verdieping aan die slot waar die pontbaas 'n Charon-figuur word. ‘Die
storie wat ek gaan vertel,’ so begin Eitemal sy verhaal,
is waar. Net die plekname en persoonsname is verander. Dit speel af by
Rusbaai, een van ons mooiste kusvakansieplekkies. Eintlik is dit twéé
vakansieplekkies, Rusbaai-Wes met sy kerk, en Rusbaai-Oos met sy hotel.
Tussen hulle lê die Dieprusrivier, wat myle ver tussen hoë kalkbulte deur
kronkel en breed tussen die twee kusdorpies uitmond in die see. Teen die
hange aan weerskante staan hier en daar wit kalkkliphuisies, wat lyk of
hulle vastrap in hulle fondamente om nie teen die skuinste af te skuif rivier
toe nie.
Dit voel of die tyd stil staan hier op Rusbaai, of in ieder geval stadiger
omgaan...Hier wonder mens hoeveel duisend maal duisende kere die stroom
al met hoogwater twaalf myl of meer in die kanaalbedding van
Dieprusrivier opgestoot het, om met laagwater weer terug te vloei na die
see. Hoeveel honderd maal honderde kere het die seebranders al by
springgety die ronde, swart rotse by die baaiplek oopgespoel, sodat die
vakansiegangers in die riviermond moes gaan swem, terwyl 'n volgende
springgety weer die rotse bedek met die sagste, suiwerste sand. Dít is die
tydsorde waarvan mens bewus word by Rusbaai, die gereelde opvolging
van hoogwater en laagwater, springtyd en dooityd, en dan die
seisoensopvolging, wat maar net 'n ander soort ebtyd en vloeityd is: die
somer, wanneer die strandhuisies wakker word van die kleurig krioelende
vakansiegangers; en die wintertyd as die vakansiegangers vertrek na die
binneland, en die huisies hulle oë sluit om in te keer tot altyd eenderse
herinnerings.25 Maar die ander soort tydsorde, wat nuwe dinge bring in
voortskrydende opvolging,
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het byna stilgestaan in Rusbaai, stiller in Rusbaai-Wes met sy kerk as in
Rusbaai-Oos met sy hotel.26

II
In sy bydrae ‘Rivier van my jeug’ tot Klein koninkryk (1980) en in Perskor se reeks
Sestigers in woord en beeld (1986) vertel Jan Rabie hoe hulle as kinders 'n heerlike
onbekommerde jeug op Riethuiskraal gehad het, maar ook hoe hulle daagliks sekere
takies moes verrig en met die instandhoudingswerk moes help. Hoewel hy in sy
radio-onderhoud met Johan van Jaarsveld in die ‘Ons woordmense’-reeks in 1978
sê dat sy geheue sleg is en dat hy nie soos Uys Krige alles uit sy jeug wonderlik kan
onthou nie, gee dié twee stukke, saam met sy onderhoud in ‘Ons woordmense’ en
die outobiografiese roman Geen somer, tog 'n behoorlike beeld van sy kinderjare
langs die rivier.
Soggens vroeg, so vertel Jan, is hy en sy broer, Louw, met die pont oor die rivier
na die weiding wat hul vader gehuur het om die koei te gaan melk. Smiddags moes
hulle van tyd tot tyd skoffel in die groentetuin wat langs die huis aangelê is om in
die gesin en inwonende onderwyseresse se behoeftes te voorsien. Kilometers op en
af langs die rivier moes hulle stap om tolbosheuning by oom Hansie te gaan uithaal,
druiwe of mandjies lemoene by die kleinboertjies te koop of wurgpatats en aartappels
by oom Koos Groenkloof te kry. Wanneer die oestyd tot 'n einde kom, het hulle saam
met die grootmense heelnagse mieliebôls gehou, geleenthede waarop daar gedans
en baljaar is om die afhandeling van die werk te vier. By die seekoegate het hulle
kurpers of platvissies gevang - 'n enkele keer by die flikkerlig van 'n vuur ook palings
wat van die palinggat op Stilbaai rivierlangs opgekom het.27 Van tyd tot tyd moes
hulle gaan hout haal vir die gulsige ysterstoof in die kombuis, soms is hulle saam
met hul vader die duinerante uit om te gaan jag, en een keer per week is hulle na
Droëvlakte om by Bloch se winkel suurvye vir koffie, suiker en 'n paar lekkers te
verkwansel. Uittogte waarna hulle baie uitgesien het, was wanneer hulle vader die
Ford Lizzie en later die Chrysler uitgetrek het vir die skaars besoeke aan Stilbaai of
Riversdal.28
Hoewel hulle dus verpligtinge gehad het, was die lewe op Riethuiskraal die ene
vreugde. In sy outobiografiese skets praat Jan van sy ‘droomdae
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en jonglyfdae’29 langs die rivier. Met die loop van jare is daar vir die egpaar Rabie
nog drie seuns gebore wat, omdat hulle in ouderdom vinnig op mekaar gevolg het
en 'n hele ent jonger was as Jan en Louw, in die gesin as die ‘drieling’ bekend gestaan
het. Hulle was Johannes Wilhelm (Hans) op 20 Maart 1926 gebore, Carel Wynand
op 28 Januarie 1928 en Adriaan Louw (At) op 6 Oktober 1929. Die laatlam van die
gesin, gebore op 25 September 1936 toe Jan al in matriek was, is Susanna Maria
(Sannie). Al sewe die Rabie-kinders, wat bly leef het, veral die seuns, was sterk
buitemense wat deur die heeldagse swem en speel in die water feitlik amfibies
grootgeword het. By die pont het die twee groter seuns vir die ‘drieling’ garingpale
of papiebondels riet gegee om tussen die bene vas te knyp, net om dit dan skielik
onder hulle uit te ruk en hulle só te dwing om te swem.30 At kon later onthou hoe hy
eenvoudig van die vlot afgegooi is en self in die water moes regkom. Jan het sy
aandeel in daardie soort marteling gehad.31 By tye kon hulle ook gevaarlike dinge
met slange in die veld aanvang. Wanneer die see met springgety hoog in die rivier
opstoot, het van die seekrappe met hul ekstra groot knypers, wat soos roeispane lyk,
by die pont beland. Jan en Louw of die ‘drieling’ het gesorg dat van die krappe in
een van die pont se afskortings kom. As die pontbaas, oom Jannie, dan die vloerklappe
oopmaak, het hy dikwels sy melk weggeskrik by die aanskoue van die massiewe
knypers en is die Rabie-seuns geroep om die dierasie te verwyder.32
Toe Jan en Louw nog klein was, het hulle soms uitgegaan om bessies in die veld
te soek, om toktokkies voor hul vuurhoutdosiekarretjies met aalweeblaarwiele in te
span of om met hul rekstokke voëls in vrugtebome te skiet.33 Dikwels het hulle bootjies
uit hout gemaak, met 'n regop pendoring bo-op waaraan 'n groot breë melkhoutblaar,
driekantig gesny, geheg is. Daarmee kon hulle resies jaag tot onder by die leidam
waar die water stiller loop.34 Hier kon hulle langbeen-graspaddas vang om aan die
speldehoekies van die rietstokkies te sit, al was die vissies meestal te rats en uitgeslape
om aan die aas te byt. Op 'n dag het Jan 'n regte klein vishoek met 'n weerhakie in
die hande gekry. Toe die grote onder die riete uitkom en die hoek probeer vat, ruk
Jan die lyn. Die hoek vang Louw netjies in die nek en bly daar diep vassit. Jan kon
die hoek nie weer uitkry nie en die seuns is in alleryl huis toe om hulp te soek. Louw
loop voor, Jan agterna met die lyn en die stok. Baie bekommerd sê Jan met sy sagte
hart: ‘Loukie, jy moet asseblief nie doodgaan nie.’ ‘Nee, ek sallie.’ Met 'n bietjie
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twyfel en aarseling voeg hy egter by: ‘Maar ek weet nie hoe voel 'n mens as jy
doodgaan nie!’ By die huis kon mev. Rabie die hoek aanvanklik nie uitkry nie en
was sy verplig om dit, sonder die medewete van haar man wat maar liewers nie van
die gedoente moes weet nie, met 'n behendige operasie uit te sny.35
Omdat hulle groter was, het Jan en Louw ná die koms van die ‘drieling’ dikwels
afgepaar om op hul eie die veld te verken en langs die rivier hulle eie ding te doen.
Jan se roman Geen somer gee van hierdie aktiwiteite 'n mooi beeld, al versluier hy
die werklikheid 'n bietjie deur van Louw, wat met die karakter Hendrik ooreenstem,
die ouer broer te maak.36 In die skets ‘Rivier van my jeug’ in Klein koninkryk keer
baie van die beskrywings en voorvalle uit Geen somer terug. Ná die daaglikse swem
gaan klim hulle dikwels agter hulle huis in die groot sykloof wat al verder en dieper
die kalkrante inlei. Naby die waterval hoër op in die klofie kon hulle in die
melkhoutbome sit en sien hoe die sonstrale deur die openings in die kruine na onder
val. In Geen somer beskryf Jan die waterval wat van 'n leibank 'n goeie tien voet na
benede stort, en varings wat soos ‘nat vrouehaar’ ordeloos na benede hang om aan
die met mos bedekte krans die voorkoms van hoë ouderdom te gee.37 In die bydrae
tot Klein koninkryk keer dié beeld, maar nou in 'n kompakter vorm, terug as Jan
beskryf hoe hulle van poel tot poel tot verby ‘die swartnat waterval met groen
meisiehare mos’38 gespring het tot anderkant die blou gat ‘waar ek my eerste groot
paling onder die modderwal sien uitkom het om met sy peuselbek my heel vissie aan
die hoek te vat en proe-proe in te sluk’.39 Al verder het hulle ontdekkingstogte gestrek,
tot by die spelonke bo by Blomkrans waar die Boesmans lank tevore gewoon en teen
die wande geteken het. Die middelpunt van die vallei was egter steeds die stil rivier,
al kon hy tydens storms gevaarlik word. Op 'n keer, toe hulle ná skool aan die oorkant
was om 'n vrag lusern te loop sny en met die skuit na Riethuiskraal moes terugkeer,
is hulle net betyds deur 'n Du Toit-dogter bo van die bult af gewaarsku dat die rivier
afkom. Gelukkig kon hulle die oorkant haal, al het die wal water hulle gegryp en die
skuit in 'n vleiruigte laer af vasgesmyt.40 'n Ander keer kon hulle sien hoe 'n verkluimde
bobbejaan met die vloed op 'n stomp afkom.41 Hoe groter hulle word, skryf Jan, ‘hoe
meer het een plek ons harte vinniger laat klop: die plate voor Botterkloof se
dadelpalms, halfpad see toe. Dit was die rivier se grootste uitdaging vir ons,
donkernag, met sakwater op die sandplate waar die getywater versnel. Om in dié
kolkende
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jaging van die skuit af te klim, te trap en te vertrap op die welsand wat steeds onder
jou voete wegkalwe. Om die skuit daar dwars teen die stroom te hou. Sodat skole
springers van skrik daarin kon spring, of met grieselige skokke teen jou bene kon
vasswem. Rillekker. Beurend met ons nakende seunslywe, totdat die skuit uit ons
hande dop en dit gevaarlik word.’42 En steeds verder het hulle die rivier verken, totdat
Jan, toe al ‘met stemprobleme en melkbaardjies’,43 saam met die Warnichs op die
langskuit see toe is. ‘Drie dae weg van die huis’, skryf hy. ‘Rivier af, douvoordag
deur die monding, agt man aan die spane, een by die stuur. So 'n vyftien, twintig
kilometer van die land af, by visbanke met name diep onder die groenblou seewater,
daar het ons visgevang. Boesels rooivis. Al word 'n man hoe naar van die op en af
van sy handlyn, al sterf hy van die gal, by sy spaan moet hy bly, sy roei moet hy
roei.’44
In die Rabie-huishouding was die moeder met haar sagte geaardheid, kalmte,
vriendelikheid en liefdevolheid die bindende element. Op die huis se groot stoep is
'n houtkamer aangebou waar sy alle in- en uitgaande pos gehanteer het en waar 'n
telefoon - die enigste van die omgewing - vir almal se gerief geïnstalleer is. In 'n rooi
posbus by die hek kon die kinders hul ouers se briewe pos en op 'n vasgestelde tyd
tydens die pouse het moeder Rabie die luik oopgemaak, die name uitgelees en dan
kon die kinders die briewe afhaal en huis toe neem. Moeder Rabie was huisvrou,
maar sy het ook soms met die skoolhou gehelp, na almal se probleme geluister en
die siekes in die omgewing versorg. As gevolg van haar meelewing met ander se
probleme en haar innemendheid het vader Rabie haar die bynaam ‘Saligheid’ gegee
en haar soms ook op dié naam geroep. Sy was iemand wat graag die goeie in elke
mens wou sien en het mense, soos haar man, wat by tye kortgebakerd kon wees, op
haar stil manier laat verkrummel.45
Die skool waarvan vader Rabie in 1926 as hoof aangestel is, het gestrek van die
substanderds tot standerd VI en het ongeveer eenhonderd en vyftig leerlinge
geakkommodeer. Die meeste kinders het kaalvoet skool toe gekom, met 'n griffel,
'n lei en 'n botteltjie water en lap om die lei van tyd tot tyd skoon te maak. Almal
was altyd skoon en netjies, al was party se klere gelap en gestop. Oorspronklik is die
skool gehuisves in 'n gebou wat met afskortings in drie verdeel is: 'n kamer elk vir
die kindertuin en standerd I, vir standerd II tot IV en vir standerd V en VI. Vader
Rabie het gesorg dat daar tydens die lang pouses elke dag eetgoed en vrugte vir die
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kinders beskikbaar was en in die wintertyd het elkeen 'n lepel mout of visolie ingekry
om die gestel teen verkoue of griep te staal. Soggens is die dag se verrigtinge geopen
met skriflesing en gebed. Sommige dae is tyd ingeruim vir skoonskrif, ander dae vir
diktee en baie tyd is afgestaan aan kennis van die natuur. Sommige Vrydagaande is
daar volkspele gespeel of tiekieaande gehou en by meer as een geleentheid is
eenbedrywe deur die kinders opgevoer.
In die gemeenskap was vader Rabie 'n belangrike figuur, want naas sy taak as
prinsipaal moes hy dikwels vorms vir die ongeletterde boere invul, pille uitdeel, as
sieketrooster optree en selfs advies gee as van die ouers huweliksprobleme het.46
Tydens Pinkster en bidure het hy by gebrek aan 'n predikant self die dienste gelei en
tydens die Voortrekkereeufees van 1938 'n toespraak gelewer en gereël dat 'n
klipstapel ter herdenking van die Voortrekkers opgerig word. Hoewel sy toesprake,
mooi met 'n vulpen uitgeskryf in 'n pragtig leesbare handskrif, sorgvuldig voorberei
is, maak hy oorwegend gebruik van die geykte retoriek van die tipiese volksredenaars
en predikante van die tyd en mis 'n mens 'n persoonlike styl en 'n indiwiduele aanslag.
Om die kinders trots te laat voel op hulle skool, het hy liedjies geskryf wat die kinders
dan gesing het:
Riethuiskraal, Riethuiskraal,
dis die beste skool,
RABIE is die beste prinsipaal.
Ons woon hier langs die Kafferskuil
In ons eie Riethuiskraal
En ons woon hier vrolik en tevree
En ons praat ons hart se taal.
Daar is geen beter plek te vind,
Geen plaas, geen skool so teer bemind
As ons eie Riethuiskraal.47

Naas sy skoolbedrywighede en sy funksie as leier van die gemeenskap het vader
Rabie as afleiding daarvan gehou om 'n bietjie te teken. In 'n sketsboek wat van hom
bewaar gebly het, is daar voorbeelde van sy natuurtonele: geykte kleinkuns in die
tradisie van die Engelse Pre-Rafaeliete. Groter sukses het hy gehad met die klompie
stoetperde en paar Afrikanerbulle in sy besit en hy was besonder geïnteresseerd in
jag en skyfskiet. Vir
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die boere van die omgewing het hy 'n skietkommando op die been gebring en jare
lank was hy die skyfskietkampioen van die suidwestelike distrikte.48 Tydens die gesin
se gereelde vakansies in die Seweweekspoort naby Ladismith het die kinders in die
poort se waterpoele gebaljaar, terwyl vader Rabie dassies geskiet het wat Jan en
Louw moes afslag en waarvan hulle die derms moes verbrand.49 Desembermaande
is die gesin oor die stofpaaie met die Chrysler noordwaarts na Vryburg na hulle oupa
Le Roux se plaas. Van daar is hulle met 'n ossewa en later 'n jeep die jagveld van die
Kalahari in, vir die kinders 'n vreemde, barre land met 'n eiesoortige bekoring.50 Later
was hulle huis op Riethuiskraal vol horings en velle en ná 'n besoek aan die jagveld
moes moeder Rabie maande lank streepsakke vol gedroogde stukke vleis regsien.
Behalwe Hans, wat later in Kenia sou gaan jag, het nie een van vader Rabie se kinders
sy vurige jaggees geërf nie, en een het glad 'n vegetariër geword!
Hoewel hy as skoolhoof suksesvol was en die oewerboere in die omgewing van
Riethuiskraal na hom vir hulp en leiding gekom het, was vader Rabie nie juis 'n
geliefde persoon nie. In sy diepste wese was hy 'n militaris wat 'n goeie bevelvoerder
van troepe sou uitgemaak het, maar by wie die nodige menslikheid ontbreek het om
'n intieme verhouding met sy kinders of sy bure op te bou. Hy kon goed funksioneer
in 'n klein gemeenskappie wat oningelig was en vir wie hy naas onderwyser ook
sommer dokter, predikant en adviseur kon wees. Dit alles het van hom 'n diktator
gemaak en almal moes na sy pype dans.51 Reeds uit sy manier van stap en die manier
waarop hy die kierie geswaai het, kon 'n mens iets van die kortgebakerde maghebber
merk. Wanneer hy die pont wou gebruik om sy gehuurde grond aan die oorkant te
besoek, het hy reeds van ver af op sy fluitjie geblaas, sodat die pontbaas solank die
pont gereed kon kry en daar geen tydverspilling is wanneer hy aankom nie. Hierdie
outoritêre ingesteldheid en die drang om sy wil op almal af te dwing het vader Rabie
gekoppel aan 'n streng en benoude Calvinisme, 'n vormgodsdiens wat almal onder
sy beheer daagliks moes beoefen. In sy huis was hy onbetwisbaar in bevel. Sy vrou,
wat bereid was om 'n lewe lank die onderhorige te wees, het hom altyd, wanneer
daar klagtes oor sy diktatoriale optrede was, verdedig met die woorde dat hy dit
darem goed bedoel.
Die militaristiese inslag, die kortgebondenheid en die outoritêre manier van optrede
het egter meegebring dat vader Rabie nie met een van sy kinders 'n goeie verhouding
gehad het nie. Aan die begin van sy roman Geen
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somer skryf Jan oor die klein kind met sy groot liefde vir die moeder wat so teer
teenoor hom optree, in teenstelling tot ‘die groot man vir wie hy baie bang was’ en
wat hom ‘vreeslik seer’ slaan as hy iets verkeerds doen.52 Hoewel die verdere
ontwikkeling van die roman, in die besonder die botsing tussen vader en seun, nie
op 'n streng outobiografiese gegewe berus nie, was die slegte verhouding tussen Jan
en sy vader tog die basis vir die hele uitbeelding - 'n skrywer se manier om met 'n
stuk verlede af te reken en die wrokkigheid wat hy oorgehou het, uit hom uit te skryf.
Elkeen van die broers moes later, elk op sy eie manier, met hierdie saak worstel.53
Die gevolg was dat die kinders van vroeg af bedenkinge gehad het oor die soort
Calvinisme wat aan hulle oorgedra is. In hulle latere lewe sou hulle teen alle vorme
van patriargie rebelleer. In sy outobiografiese bydrae tot die Perskor-reeks sê Jan dat
hy as kind twee maal die Bybel van Genesis tot Openbaring deurgelees het en hom
drie keer met trane bekeer het. Die lokstem van ander waarhede en die ‘verwildering’
wat boeke vir hom sou bring, het hom egter ‘maar steeds weer in die onbewuste
rebellie’ laat verdwaal.54
Dat vader Rabie veral gesteld was op sy gesag en dit op elke gebied wou afdruk,
blyk uit 'n uitspraak wat hy by geleentheid teenoor Jan gemaak het. ‘Jan,’ het hy
gesê, ‘as ek vir jou sê jy moet deur die vuur loop, dan moet jy dit doen, want ek is
jou vader’ - 'n uitspraak wat 'n aanduiding gee van die botte en kortsigtige wyse
waarop hy as vader opgetree het. In 1946, wanneer Jan in Johannesburg woon en in
'n brief sy vader versoek om nie vir hom raad te gee wat die keuse van sy vriende
betref nie, reageer vader Rabie weer op 'n manier waaruit dit duidelik blyk dat hy in
sy rol as vader hopeloos gefaal het. As Jan skryf: ‘Julle wéét nie die verskil tussen
vriend en kennis nie’, is die gebruik van die woord ‘julle’ blykbaar vir vader Rabie
krenkend en ontoelaatbaar! ‘Begryp jou aan,’ skryf hy, ‘dat 'n kind so min
ordentlikheid en eerbied teenoor sy ouers betoon om sulke taal te besig! Sulke
ongeëwenaarde onbeskoftheid van 'n kind teenoor sy ouers kan vertolk word dat
volgens hom sy ouers verstandelik swak, of uiters onnosel moet wees en hy baie ver
bokant hulle, soveel meer wysheid besit.’ In dié trant gaan die brief voort. Dat die
verhouding tussen Jan en sy vader nooit juis sou verbeter nie, blyk uit 'n aantekening
in Jan se dagboek toe hy van 20 Oktober tot 10 November 1974 drie weke lank in
Transvaal gekuier en ook sy ouers op Lydenburg besoek het. In die telegramstyl wat
hy dikwels in sy dagboeke gebruik, skryf hy: ‘My vader is
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'n monster. Op 87 dra hy nog steeds 'n fantastiese lading egotisme. Gesprek met hom
is onmoontlik; tot in die grond bederf deur Mams. Word alle oumense so gejaagd
haastig om te eet, haastig om te gaan slaap, om te...so gulsig altyd...vir wat? Sleg vir
'n man (as Vrou hom koning maak). Op sy ergste norse patriargale eenkennige buffel.
Hoe rym dit met sy bewondering vir alles wat groots is: 'n ontsaglike dier, lorrie, 'n
skatryk boer? En waarom so inhalig met alle deure gedurig toegesluit?’ Woorde soos
‘monster’ en ‘buffel’ is sterk woorde vir 'n seun om van sy vader te gebruik en is,
so lank ná die kinderjare en met die vader op hoë ouderdom, 'n aanduiding van die
diep kloof wat daar tussen hulle was.
Ten spyte van sy onvermoë om op 'n menslike vlak met sy kinders kontak te maak
en 'n gemaklike verhouding met hulle op te bou, het hulle tog 'n waardering gehad
vir sy hardwerkendheid en pligsgetrouheid en die wyse waarop hy die belange van
die skool en gemeenskap behartig het. In 'n onderhoud kon sy seun At byvoorbeeld
sê dat hy in latere jare iets van sy vader se eensaamheid kon aanvoel en 'n sekere
deernis met hom kon ontwikkel. In die veertigerjare, toe hy vir sy vader as onderwyser
op Riethuiskraal waargeneem het, skryf Jan 'n gedig wat hy ‘Ons klim’ noem en
‘Aan Pappie’ opdra. As poësie is dit te geswolle en maak dit 'n sekere argaïese en
bombastiese indruk, maar iets van sy vader se veggees en idealisme vat Jan wel in
enkele reëls saam:
Die pad was lang en swaar
Al bergwaarts op te klim
Oor krans en klowe waar
Met stille vrees en huiwering
Van val en opstaan weer
Ek gaan, alleen gelaat
Te swoeg, te leer
In eie onmag-smaad,
My oë steeds na bo te rig
Al lyk die kruin dan nog so hoog,
Want eenmaal sal die einde lig
En skyn in my vermoeide oog
As ek die bergtop eindelik raak
En agter lê die sware taak.55
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En dat vader Rabie tog by tye aandag aan sy kinders gegee het en met hulle beïndruk
was, blyk uit die feit dat sy seun Louw baie jare later nog kon onthou hoe ingenome
sy vader was met 'n gedig wat hy as kind geskryf het. Vader Rabie se oordeel was
hier in die kol, want hoewel die gedig 'n enigsins Leipoldtiaanse inslag toon en by
die tradisie van baie Afrikaanse kinderverse aansluit, is dit tog 'n merkwaardige
poging vir 'n jong seun wat toe waarskynlik nog in sy vroeë jare op skool was:
Kleine vliegie, domme dier,
Sê vir my wat maak jy hier?
Wil jy nou weer vir my pla,
Nou dit duld ek glad nie bra.
Gee nou pad hier by my kos
Of ek slaan jou litte los.
Soek jy nou hier vir jou brood,
Netnou netnou is jy dood.56

III
Aan die begin van 1933, sy standerd VII-jaar, is Jan vir sy hoërskooljare na
Riversdal.57
Riversdal lê aan die voet van die Langeberge met 'n prominente piek wat as gevolg
van sy vorm as die Slapende Skone bekend is en van sover as Stilbaai by die see
gesien kan word. Die dorp is in 1838 aangelê en die distrik het oorspronklik sover
gereik as die Klein-Swartberge by Ladismith. Die naam Riversdal het niks te doen
met die Vetrivier wat naby die dorp verbyvloei nie, maar is 'n vernoeming van sir
Harry Rivers, indertyd die siviele kommissaris van Swellendam, wat 'n lewende
aandeel gehad het aan die oprigting van die dorp.58
Literêr is Riversdal onder meer van belang deurdat Louis Henri Meurant daar
begrawe lê. In 1860, in 'n tyd toe daar sterk sprake was van 'n skeiding tussen die
Oostelike en Westelike gebiede van die Kaapkolonie, skryf hy sy Zamenspraak
tusschen Klaas Waarzegger en Jan Twyfelaar over het onderwerp van afscheiding
tusschen de Oostelyke en Westelyke Provincie. Voordat die Islamitiese geestelike
geskrifte van die Bo-Kaap, wat ten doel gehad het om die skoolkinders in die Arabiese
alfabet touwys te maak,
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bekend geraak het, is hierdie gewilde en geestige samespraak deur historici beskou
as die eerste boek wat in Afrikaans die lig gesien het. Van Julie 1890 word die byna
sewentienjarige C.J. Langenhoven by die destydse Public School for Boys toegelaat,
waar hy in Junie 1892 sou matrikuleer. Hy loseer privaat by mnr. Daniel du Plessis
Bland, burgemeester van Riversdal en parlementslid, in 'n huis in Langstraat wat
vandag nog te sien is. Langenhoven het daar 'n lang, gesellige kamer gehad, met 'n
mooi uitsig oor die vleiland na die heuwels en bergtoppe van die Langeberge. Twee
tydgenote van Jan, wat op Riversdal gebore is en bekendheid sou verwerf, is die
skilder en romanskrywer Johannes Meintjes wat sy belangrikste werk lewer met
biografieë oor Kruger, Steyn, De la Rey en Scheepers, en die digter S.V. Petersen
wat in enkele aantreklike stemmingsverse die wêreld van sy jeug sou oproep:
Die heuwels rus,
een groot geweldige massa aanmekaar;
stil is die wêreld hier...
Net onder uit die vlei,
waar die Vetrivier se water vloei,
kom langsaam die sang van 'n koei
wat bulkend kraal toe gaan.
En ver in die veld
kan jy hoor
hoe 'n verdwaalde skaaplam
oor sy moeder te kere gaan...59

In later jare kon Jan homself afvra wat dit in Riversdal is wat so baie boorlinge - ook
latere mense soos Dalene Matthee en intrekkers soos Alba Bouwer - daar onder die
Langeberge se Slapende Skone skrywers laat word het. ‘Is daar dalk iets in die aarde
daar, in die palmietkuile, in die kalkrante, in suurvyduine voor die see?’ vra hy. ‘Iets
in die lug van 'n distrik wat bitter aalwee met die soet tolbosheuning verbind soos
die geur van dekriet ook soetbitter is?’60
In Geen somer gee Jan 'n beeld van Riversdal soos hy dit as skoolkind leer ken
het en wat hy in sy roman Poorten61 noem, waarskynlik omdat die Garciapas deur
die Langeberge deurgang gee na die binneland en dus 'n natuurlike poort na die Klein
Karoo vorm. Dat hy in dié stadium van sy
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lewe egter nie 'n onverdeelde bewondering vir Riversdal het nie, sien 'n mens as hy
praat van die dorpie wat so ‘pretensieus’ aangelê is en tog so klein en onbelangrik
onder die Langeberge lê. ‘Die hoofpad’, skryf hy, ‘kom die dorp binne oor 'n hoë,
outyds geronde klipbruggie wat die Kuilsrivier62 oorspan. Die reisiger kry 'n vlugtige
indruk van bergrotse, bruin water en maer populiere oor palmietpolle voor hy die
hoofstraat opry waaruit die dorp so te sê bestaan. Die huise is volgens alle soorte
style gebou en staan soms onbeskaamd vlak langs die straat, sonder bekleding van
heinings of tuintjies om hul naakte lelikheid weg te steek.’63 Die middelpunt van die
dorp is die Hollandse kerk en die Stadsaal, die poskantoor, twee hotelle, ‘'n bank of
twee, 'n paar winkels en 'n magistraatskantoor’.64
Jan gaan tuis in die koshuis onder in Langstraat, naby die huis waar Langenhoven
geloseer het en waar die inwonende hoof die knorrige ou mnr. Karremacher was.65
Aan die begin was sy ure vol, omdat daar soveel nuwe dinge en nuwe maats was wat
hy moes leer ken, al het hy in die loop van die vier jaar nie hegte vriendskappe gesluit
nie en eerder verkies om sy eie pad te loop.66 Die skoolhoof was mnr. C.J. Pauw,
knap onderwyser en goeie organiseerder, wat in sy tyd 'n leeskamer by die skool
ingerig het. Die Afrikaans-onderwyser was mnr. A.F. Rall met 'n M.A. in Nederlands
en Afrikaans van die Universiteit van Kaapstad, 'n ongewone hoë kwalifikasie vir 'n
plattelandse skool in daardie tyd. Hy was 'n geliefde onderwyser wat die bynaam
Mannetjie gehad het en bekend was vir sy talle ratse sêgoed.67 Die predikant van die
Ned. Geref. kerk, na wie Jan moes gaan luister as hy die naweek nie na Riethuiskraal
is nie, was ds. J.H. Hugo. Hy het dikwels met 'n bulderende stem gepreek. Op 'n dag
het Rooi Danie van Wyk vir Hester Manefeldt 'n toffie onder die gebed gegooi. Ds.
Hugo het dit raakgesien, die gebed net daar gestop, vir Rooi Danie aan die oor
beetgekry, na die preekstoel gelei en op die treetjies laat plaasneem. ‘Godsalige ouers
maar kind des Duiwels, gooi lekkers vir meisies onder die gebed’, het hy gesê en toe
voortgegaan met die gebed.68
Op Riversdal het Jan, wat op Riethuiskraal 'n goeie leerling was, in die klas begin
te dagdroom, sodat sy punte in eksamens versleg het. Hy het nie juis na die
onderwysers geluister nie en eerder sy tyd gebruik om hulle gesigte te teken.
Gedeeltelik het dit saamgehang met die feit dat hy die jongste en kleinste in sy klas
was en almal daarop uit was om hom te boelie. Daarby kon die stof wat hy
byvoorbeeld vir die Afrikaans-kursus
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moes bestudeer, hom nouliks boei, al was mnr. Rall se lesse ook hoe inspirerend.
Vir die junior sertifikaat het hy Jochem van Bruggen se Op veld en rante, E.B.
Grosskopf se Swart slang en ander verhale en Die purper iris van A.G. Visser
voorgeskryf gehad, maar daarnaas ook 'n blote speurverhaal soos Die swart hand
van Hendrik Brand, terwyl hy vir matriek naas Eugène N. Marais se Gedigte en F.E.J.
Malherbe se Moderne Hollandse kortverhale ook Sanni Metelerkamp se In die dae
van Van Riebeeck, Sangiro se Op safari en H.J. Schimmel se Napoleon Bonaparte
moes bestudeer69 - boeke wat nouliks as literatuur beskou kon word. Die gevolg is
dat Jan alle belangstelling verloor het. Langs die palmietseekoegate in die Vetrivier
het die seuns kleigevegte gehou, hul bes gedoen om mekaar te verdrink70 en verder
heerlik stokkies gedraai in die salige bossieveld.
Waarskynlik in navolging van sy vader se sporadiese eksperimente op dié gebied
het Jan nou ook begin skilder met waterverf. Hy het, soos hy later sou vertel,71 die
pragtigste ou skilderytjies gemaak van herfsblare en groen boompies en wit eendjies
op die water. Die eksperimente met die kwas was egter kort van duur, want Jan het
gou besef dat hy nie vir dié vorm van die kuns aangelê is nie. Omdat hy byna elke
naweek en in die vakansies terug was op Riethuiskraal - 'n plek wat, soos hy dit later
sou stel, deur sy isolasie jong siele in boekwurms laat uitdraai72 - het hy verwoed
begin te lees in sy vader se boekery en in die biblioteek op Riversdal. 'n Twintigdelige
Engelse ensiklopedie in besit van sy vader het hy van 'n kant af begin deurwerk.
Omdat dit hom gehinder het dat daar destyds nie so 'n heerlike bron van inligting in
Afrikaans bestaan nie, begin hy op dertienjarige ouderdom met sy eie ensiklopedie
- 'n onderneming wat nie alleen sy algemene kennis uitbrei nie, maar hom ook leer
hoe om te vertaal en dinge bevatlik in Afrikaans te stel. Twee jaar lank het hy sy
regterhand en -arm lam geskryf. Toe hy by die letter D kom, het sy pennevrug reeds
kniehoogte gestapel gelê.73 Toe het hy dit laat vaar, omdat hy vir die eerste keer in
sy lewe 'n meisie raakgesien het. Veel van 'n kennismaking kon dit nie gewees het
nie, want Jan was in hierdie stadium skrikkerig vir meisies en sou dit lank bly.
Hoogstens het die kennismaking tot 'n aarselende gesprek gelei of dat hy aangebied
het om haar boeke tot by haar huis te dra.74 In die verhaal ‘Skugter liefde’, wat hy in
Oktober 1945 in Die Stellenbosse Student publiseer,75 dink hy terug aan die vroeë
nooientjie wat hom só bekoor het dat hy soggens met sy boeksak op 'n afstand agter
haar aangestap het:
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Soms het hul mekaar op sypaadjies verbygegaan, dan het hul skugter
na mekaar gekyk, maar nooit geknik of gewys dat hul van mekaar bewus
is nie. Hul was albei so jonk en skaam. ‘Kalwerliefde,’ sou sy moeder dit
glimlaggend bestempel het as sy daarvan geweet het, maar niemand wis
daarvan nie, die twee het dan nooit met mekaar gepraat nie. Die vraag was
of hul self geweet het van hul liefde. Klein en skugter het dit in hul albei
wakker geword en hul hulpeloos gemaak in mekaar se teenwoordigheid.
Net die oë kon praat, en dan ook net vir 'n oomblik met vreesagtige
terughoudendheid. Juis daarom het hul liefde so sterk gegroei.
Naas die eksperimente met die tekenkuns en die werk aan die ensiklopedie
ontwikkel Jan in hierdie jare ook 'n ander belangstelling. In hulle huis op Riethuiskraal
was daar 'n klavier waarop sy moeder hom leer speel het, maar sy vingers wou nie
reg oor die klawers loop nie. Sy vader het soms op 'n harp gespeel, maar saans was
die bietjie huismusiek beperk tot die plegtige Hollandse psalms en gesange by die
boekevat en dan, as teenwig, sentimentele en romantiese goedjies soos ‘Red sails in
the sunset’. In hulle huis was daar egter ook 'n ouderwetse draadloos in 'n kassie met
'n koepel. Wanneer almal in die huis slaap, draai Jan die draadloos sag aan en druk
sy ore feitlik in die kassie om die wonderlike musiek van Mozart en Beethoven te
hoor. Met hierdie musiek het hy gedweep, want hy kon nie glo dat dinge so mooi
kon wees nie.
Die ontdekking van musiek het van Jan 'n nog meer geslote jong seun gemaak as
wat hy reeds was. Hy het nou besef daar bestaan iets buite sy wêreld, iets groots en
wonderliks verby die oomblik waarin hy leef, iets wat hy feitlik kon aanbid of waarna
hy self kon strewe.76 Sy onvermoë om die klavier te bemeester, was egter reeds 'n
seker aanduiding dat hy sy kreatiwiteit nie op die gebied van die musiek sou kon
uitleef nie, hoewel hy later sy belangstelling in klassieke musiek steeds sou behou.
In hierdie stadium het hy egter nog nie die krag van die woord as medium ontdek
nie.

IV
In November 1936 lê Jan die senior sertifikaat-eksamen op Riversdal af. In sy
outobiografiese boek in die Perskor-reeks skryf hy dat hy maar ‘swakkerig’ gevaar
het. In werklikheid was sy uitslae uiters treurig, die resul-
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taat van 'n intelligente jong seun wat geen steek werk gedoen het nie. Vir Afrikaans
Hoër kry hy 'n D, vir Engels Laer 'n F, vir Skeikunde 'n E en vir Latyn en Geskiedenis
elk 'n D. Die ligpunt was die B vir Letterkunde77 wat waarskynlik daarvoor gesorg
het dat hy die eksamen met 'n Dsimbool slaag.78
Met sy oortuiging oor die waarde van studie was vader Rabie 'n sterk voorstander
van naskoolse opleiding vir sy kinders, verkieslik aan 'n behoorlike universiteit.
Hoewel Jan se finale uitslae op skool swak was, het vader Rabie met sy ervaring in
die onderwys geweet dat Jan die potensiaal het om goed met naskoolse studie te vaar.
Sy volgehoue werk aan die ensiklopedie oor byna twee jaar was genoeg bewys
daarvan. Sy moeder wou graag dat hy vir predikant moet gaan studeer, maar daarvoor
het Jan geen trek gehad nie. Hy wou 'n B.A. met Aardrykskunde en Geskiedenis as
hoofvakke neem, met daarna - aangesien sy vader op 'n beroepskwalifikasie
aangedring het - die Sekondêre Onderwysdiploma. Vir kinders uit 'n
Afrikaanssprekende huis in Kaapland was Stellenbosch destyds die aangewese plek
vir hul universiteitsopleiding.
In Februarie 1937 vertrek Jan, nou darem met skoene en met sy eerste langbroek,
per trein na Stellenbosch wat vir hom 'n vreemde en fassinerende wêreld ná die jare
op Riversdal en Riethuiskraal sou wees. In Klein koninkryk skryf hy dat alles nou,
in die tyd dat hy van groot seun tot volwassene aan die ontwikkel was, saamgespan
het om hom ‘steeds verder van die rivier se nawelstring af weg te lok’.79 Later sou
hy in ‘Doodgeld’ en ander verhale in sy bundel Dakkamer en agterplaas (1957)
pragtig inhoud en gestalte gee aan die mense van sy jeugparadys. Daarom dat hy
‘Rivier van my jeug’ kan afsluit met die seker wete: ‘niks wat goed geleef is, gaan
ooit weer verlore nie...Die rivier van my jeug haal nog asem in die kronkels van my
drome; die getye van daardie liefde stu nog steeds deur my skryfwerk, onverloorbaar
myne.’80
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Hoofstuk III
‘Stellenbosch, my vallei’
I
Wanneer Jan Rabie in Februarie 1937 op Stellenbosch aankom om met sy studie te
begin, betree hy 'n groter wêreld as wat hy tot in daardie stadium in die geïsoleerde
Riethuiskraal en die betreklik afgeleë, klein Riversdal van destyds geken het. Hoewel
sy algemene kennis deur sy leesywer en die toegewyde werk aan die ensiklopedie
seker groter was as dié van die gemiddelde skolier van sy leeftyd, was hy nie uitvoerig
op die hoogte met wat die wêreld én sy land besig gehou het nie. Kinders soos die
Rabiekinders het in die Suid-Afrika van die twintigerjare van die vorige eeu veel
meer in die natuur van hul onmiddellike omgewing opgegaan en was kwalik bewus
van die staatkundige ontwikkelinge in hul eie land en die gebeure wat die rigting van
die internasionale politiek bepaal het.
Met die prikkels waaraan hy nou in 'n akademiese omgewing blootgestel is - en
met die nabyheid van 'n metropool, gemaklik bereikbaar met die voorstedelike
treindiens, waar hy sy wêreld verder kon verruim - sou Jan hierdie agterstand gou
uitwis. Met die ondertekening van die Verdrag van Versailles op 28 Junie 1919, iets
meer as 'n jaar voor sy geboorte, was die bloedige Eerste Wêreldoorlog van 1914 tot
1918 verby, maar die vredesooreenkoms het met die terugbetaling vir skadevergoeding
groot finansiële verpligtinge op Duitsland geplaas en tot 'n enorme inflasie gelei. In
die jaar van Jan se geboorte kondig Adolf Hitler in Duitsland 'n rewolusionêre
nasionalistiese program aan, gerig teen wat hy as die gevaar van die Joodse kapitaliste
beskou.1 As Hitler met sy nasionaal-sosialistiese ideologie in 1933 tot Duitse
rykskanselier benoem word, het waarskynlik niemand op Riversdal, waar Jan toe op
skool was, kon voorsien dat 'n groot en waarskynlik wêreldwye oorlog, nog bloediger
as die afgelope een, in Europa aan die kom was nie. Reeds sedert 1922 was Mussolini
se Fasciste in Italië aan bewind en in 1936, Jan se matriekjaar, breek die Spaanse
Burgeroorlog formeel uit wat tot Franco se diktatorskap van meer as dertig jaar sou
lei. Ná die magsoorname van die nasionaal-sosialiste in Duitsland toets Hitler en
Mussolini, afsonderlik en gesamentlik, die mag van die
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Westerse demokrasieë by herhaling en sien hulle dat lande soos Brittanje en Frankryk
onwillig en onmagtig is om in te gryp en hulle teen te gaan. Hitler remilitariseer die
Rynland in 1936 en beset Oostenryk in 1938. As hy in Maart 1939, wanneer Jan in
sy derde jaar op Stellenbosch is, die Sudeteland (deel van Tsjeggo-Slowakye) inneem,
kan Brittanje en Frankryk weinig meer doen as om te waarsku dat hulle 'n Duitse
besetting van Pole nie gelate sal aanvaar nie.2
Op Stellenbosch, binne 'n studentegemeenskap wat van huis uit oorwegend
Afrikaansprekend, Nasionaalvoelend en behoudend was, sou Jan aanvanklik, méér
as van internasionale strominge en bewegings, bewus word van die politieke
ontwikkelinge in sy eie land. Kort ná sy geboorte is daar groot industriële onrus aan
die Witwatersrand as gevolg van die stakings oor lone in die mynbedryf. Generaal
J.C. Smuts, die premier, se militêre ingryping om die rus te herstel, was waarskynlik
die belangrikste rede waarom hy die verkiesing teen die ‘pakt’ van die Nasionaliste
en die Arbeiders in 1924 verloor het.3 Generaal J.B.M. Hertzog, wat daarmee aan
die bewind kom, voer sy beleid van ‘Suid-Afrika eerste’ op kulturele en staatkundige
terrein deur. Afrikaans word in 1925 tot amptelike landstaal naas Engels verhef,
terwyl Suid-Afrika in 1931 met die Statuut van Westminster staatkundige outonomiteit
binne die Britse Ryk verkry.4 Wanneer Suid-Afrika aan die begin van die dertigerjare
deur depressie en droogte geteister word, dwing dit Hertzog om nader aan die
Engelstalige deel van die bevolking te beweeg en in 1933 'n koalisie en in 1934
samesmelting met Smuts se Suid-Afrikaanse Party te soek. Teenoor die Verenigde
Party, wat op dié wyse met Hertzog as premier en Smuts as adjunk tot stand kom,
verset dr. D.F. Malan en sy volgelinge hulle, wat met 'n klein aantal setels die
belangrikste opposisie word.5 Op Riethuiskraal was Jan se vader 'n ondersteuner van
Malan en op Stellenbosch sal Jan in dié ‘bakermat van eg Afrikaanse oortuigings’6
- volgens die getuienis van die latere digter Barend J. Toerien, wat in hierdie tyd
saam met hom op Stellenbosch studeer - ‘geheel en al 'n konformerende seun, deel
van die massa’7 wees en by die ekstremistiese Herenigde Nasionale Party aansluit.
Hy is selfs, totdat Malan dit vir sy volgelinge verbied, lid van die militaristiese
Ossewa-Brandwag wat die totstandkoming van 'n republiek deur verwerping van die
demokratiese stelsel gepropageer het.8 Waarskynlik het sy groeiende belangstelling
in die letterkunde, wat by hom gaandeweg 'n groter hartstog as die skilderkuns of
selfs die musiek sou word, alle aan-
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dag aan die politieke aktualiteite van die dag verdring. Trouens, wanneer hy in 1933
sy skoolloopbaan op Riversdal begin, verskyn die eerste volledige Afrikaanse Bybel,
'n gebeurtenis wat 'n diepgaande invloed op die ontwikkeling van die literatuur sou
hê. Die ryke dwaas, die belangrike poësiedebuut van W.E.G. Louw, word in 1934
gepubliseer, die jaar waarin Jan die eksamen vir die junior sertifikaat aflê. Weldra
sou die vernuwing van Dertig sterker gestalte aanneem met die werk van N.P. van
Wyk Louw, Uys Krige en Elisabeth Eybers en sou die Afrikaanse literatuur, meer
spesifiek die poësie, binne enkele jare tot 'n peil opgestoot word wat die werk van
vroeër oortref en wat die Dertigers met hul Europese tydgenote sou laat meespreek.
Hoewel hierdie werk op Stellenbosch aanvanklik nie binne kursusse akademies
onderdak sou vind nie, sou Jan as ywerige leser en belangstellende student gou van
hierdie nuwe opbloei in die Afrikaanse literatuur kennis neem.

II
Wanneer Jan op die Stellenbosse stasie aankom en hom aanmeld by Wilgenhof op
die hoek van Victoria- en Ryneveldstraat, die koshuis waar hy die volgende vier jaar
sou woon, is hy, soos hy dit self sou stel, die kleinste en skaamste van al die
eerstejaartjies, 'n mannetjie wat, skaars tafelhoog, nog ontuis was in sy eerste
langbroek en oor meisies gebloos het,9 al het sy wilde kuif met donker hare en vinnige
stappie reeds in hom iets van 'n parmant verraai. Om hom 'n bietjie te tem, het die
seniors sy kop by een van die vensters laat afhang10 en moes hy tydens die dopery
Charlie Chaplin voorstel deur hom te klee in 'n swaelstertmanel en groot skoene
verkeerd om aangetrek, en met 'n strikdas, keil en 'n snorretjie van swart politoer
onder sy neus.11 'n Tyd lank was sy bynaam Charlie Chaplin en in dié gewaad moes
hy twee weke lank sy eerste klasse bywoon, iets wat hom aanvanklik net verder in
sy dop laat kruip het. Om hom van sy skroomvalligheid teenoor die ander geslag te
stroop, het van die seniors saam op die trein na Stellenbosch hom reeds gedwing om
een van die meisies, ook 'n voornemende eerstejaartjie, te soen. In 'n vers wat hy
later onder die titel ‘Arme sot?’ sou publiseer, doen hy geestig verslag van dié
ondervinding wat uiteindelik toe nie vir hom so onbehaaglik was nie:
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Hul stoot hom deur die deur.
‘Toe buig, en soen haar op die wang.’
Hy sien sy hemp is voor geskeur
en word tog al te bang.
Maar sotte het geen wil, hul móét.
So buig hy na haar mond en soen.
Die kêrels lag, hy vind dit soet Die lippe rooi soos waatlemoen.12

Die tradisie om tydens die dopery eerstejaars te blinddoek, met ‘'n gekrys en gebrul’
allerlei sotlikhede met hulle aan te vang en as ‘nakende skandpale te beverf’, vind
hy egter walglik.13
Die Universiteit van Stellenbosch was met Jan se aankoms nog 'n klein inrigting,
kwalik meer as eenduisend vyfhonderd studente, al sou die getal aan die begin van
1940 darem styg tot 1 865.14 Op die kampus het minder as vyf studente 'n motor besit,
sodat 'n mens op Stellenbosch ‘'n baie ineengeweefde studentesamelewing’15 aantref,
oorgegee aan genoeg pret en uitbundigheid, maar - in ooreenstemming met die gees
van die tyd - diep gevoelig vir die groot strominge wat Europa besig gehou het: die
kommunisme, die nasionaal-sosialisme, die fascisme.16 Die meeste vakke van die
Fakulteit van Lettere en Wysbegeerte, waar Jan as B.A.-student geregistreer het, was
gehuisves in die sierlike Ou Hoofgebou in Ryneveldstraat, waar hy die kursus in
Engels sou volg, en in die Ou Hollandse Saal, 'n klein onaantreklike geboutjie
langsaan, op die perseel waar later die H.B. Thom-teater sou verrys. Daar het Jan sy
ander vakke geneem - Hollands (soos Afrikaans en Nederlands destyds genoem is),
Duits, geografie en geskiedenis. In die nabygeleë Crozierstraat was die C.L.
Marais-biblioteek waar Jan dikwels in 'n hoekie gaan sit het om feite in verband met
sy vakke na te slaan en sy algemene kennis uit te brei. Met Wilgenhof skuins oorkant
die Ou Hoofgebou en regoor die meisieskoshuis Macdonaldhuis (op die perseel waar
die Wilcocks-gebou vandag staan) was Jan se Stellenbosch 'n knus wêreldjie, met
gerieflike afstande tussen klasse. 'n Bietjie verder weg was ander dameskoshuise,
soos Harmonie, Greylock en Monica, waar hy soms op deurmatte gestaan en wriemel
het. Die bewaringsinisiatief, wat later van Stellenbosch een van die mooiste dorpe
in die Wes-Kaap sou maak, het in hierdie stadium nog
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ontbreek en baie van die historiese huise, soos dié in Dorpstraat, was bouvallig en
verwaarloos. Met uitsondering van die Hoofgebou was die meeste ou geboue van
die universiteit ontoereikend, terwyl van die nuwer geboue vir die natuurwetenskappe
ontsier is deur gedrogtelike Griekse suile en 'n onpraktiese uitleg van klaskamers en
lesingsale. Wilgenhof, wat as oudste koshuis uit 1903 dateer en 'n roemryke tradisie
van gevierde oudstudente gehad het, was in sommige opsigte betreklik primitief en
van buite onaansienlik. By geleentheid het een van die dosente in Engels sy misnoeë
oor die swak argitektuur van die kampus uitgespreek en gesê dat Wilgenhof die
enigste ontwerp is wat 'n mens in 'n mate bevredig: dit is duiwehokke en wil ook
duiwehokke wees!17
Hoewel Jan later 'n bietjie skepties was oor Wilgenhof waar jong Afrikaners
destyds, soos hy in 'n herinneringskets sou skryf, ‘warmlekker’ tuis was maar met
woorde soos kwod, kys, sjauwers en kommenroom hulle moedertaal met 'n soort
pidgin-Engels vermeng het,18 was hy tog baie gelukkig in die koshuis. Dit was vir
hom nie slegs 'n plek waar 'n mens kon eet en slaap en veilig droom nie. Wilgenhof
- waar hy aanvanklik 'n kamer in die nederige regtervleuel en later bo in ‘Bachelors’
gehad het - was vir hom 'n ‘moederaanwesigheid’ waar 'n mens deur die huisgees,
die samesyn en buurskap met ander jongmense iets soos jong wyn in jou voel borrel
en gis het.19 Vir 'n jong romantiese siel soos hy, ‘popelvol droomvuur’, was daar ook
die ‘groen-en-amber-flonkerende tonnel’ van die Eersterivier waar hy soms met 'n
nooientjie kon gaan wandel, terwyl Simonsberg en die Pieke hoog rondom hulle soos
skildwagte uitgetroon het.20 Jare later, wanneer hy besig is om in die Franse Alpe
Mont Blanc uit te klim, kom die vrede van Stellenbosch, die vallei waar die bergpieke
blou bo die lower troon, na hom terug. In die verhaal ‘Stellenbosch, my vallei’, in
1956 opgeneem in sy bundel Een-en-twintig, roep hy met heimwee sy jare daar in
die herinnering:
Vreugde dryf my voort deur die vredige stadjie waar ek elke akkerboom,
elke watergemurmel, elke sonbespatte muur gretig herken. Hier is die
keuse van herinnering, hier is die vallei van my jeug, die mooiste.
Tussen ander studente loop ek in my sprankelendste dae, met die eerste
langbroek nog skaars geregverdig deur die eerste kranige soen, met heel
my jeug een smagtende verwagting ...21
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Hoewel Jan nou, anders as op skool, sy aandag by sy werk bepaal het, was daar
genoeg tyd vir ander aktiwiteite. Meisies het hy wel begin aankyk en soms saam met
hulle gaan stap, maar tot 'n vaste kys of selfs 'n onskuldige vryery het dit nie gekom
nie. In die Konserwatorium - die Conserve, soos dit onder die studente bekend was,
met sy goeie akoestiek in die hoofsaal - kon hy van tyd tot tyd uitvoerings hoor en
dikwels na plaatopnames gaan luister om sy musiekkennis verder uit te brei. Oor
naweke kon hy in die Recreation, tot die Rec of die Vlooifliek deur die studente
herdoop, gaan kyk na die jongste film, meestal goedkoop strooi uit Hollywood.
Enkele kere was daar met 'n Mae West, 'n Mary Pickford of 'n Charlie Chaplin iets
beters in die Plaza waar hy in een van die goedkoop sitplekke vir een sjieling en sewe
pennies kon inskuif.22 Soms is hy saam met die Berg- en Toerklub (die BTK) op
naweekuitstappies om die berge van die omgewing te gaan beklim, 'n aktiwiteit wat
Jan tot laat in sy lewe sou volhou. Jare later kon Barend Toerien onthou hoe hy en
die latere komponis Hubert du Plessis, ook tóé student op Stellenbosch, 'n groep
bergklimmers teengekom het, marsjerend en singend, met Jan vooraan wat skreeu:
‘BTKaa! BTKaa!’23 Saam met hom in die koshuis was die drie De Villiersneefs:
Lang David, wat later advokaat en besturende direkteur van die Nasionale Pers sou
word, Heilige Dawid, wat in die teologie gestudeer het en op Stellenbosch in die
Kweekskool sou doseer, en Dik Dawid, later hoof van Sasol. Beyers Naudé, later
predikant en moderator van die Suid-Transvaalse sinode van die Ned. Geref. Kerk,
maar tydens die apartheidsbewind 'n uitgeworpene uit Afrikanerkringe en lank onder
huisarres, was studenteraadsvoorsitter en destyds al bekend vir sy vurige gesprekke.
In Dagbreek, die ander manskoshuis, het die latere eerste minister en staats-president
John Vorster ingewoon, in 1938 ook lid van die studenteraad en die man wat in die
sestigerjare as minister van justisie teen Naudé sou optree. 'n Tipiese spel wat die
Wilgenhoffers iedere jaar gespeel het, was ‘Reckless’. 'n Tennisbal word met kaal
geskeerde koppe op die grasperk van die ‘kwod’ heen en weer gestamp, met die beste
stamper in die middel en die ander in 'n kring rondom hom. Op 6 November 1937
is 'n poging aangewend om die rekord van 67 stampe, sonder dat die bal die grond
raak, te oortref. Die aanslag was suksesvol en die totaal is na 74 opgeskuif, met Jan
as een van die veertien suksesvolle spanlede.24 In 1937, met Jan se aankoms op
Stellenbosch, het Die Kraaie, Wilgenhof se sangkoor, onder leiding van die later
bekende koorleier Philip McLachlan

J.C. Kannemeyer, Jan Rabie. Prosapionier en politieke padwyser

57
gestaan, 'n serenadekoor wat veral aan die begin van die lente by die meisiekoshuise
gaan sing het. In 1937 het hulle hul kenwysie, ‘O, dis weer die Kraaie van Wilgenhof’,
geskryf deur Lang David de Villiers, die eerste keer uitgevoer, met Jan Rabie wat
lustig saamsing.25 Iedere jaar was Juniordag een van die hoogtepunte in die lewe van
die studente, 'n dag vir pret en vermaak en vir verlief wees. ‘Die hele Stellenbosch
is in rep en roer’, skryf Jan in 'n stuk wat hy in Maart 1940 in Die Stellenbosse Student
publiseer en wat hy ‘Studente-dagboek’ noem. ‘Almal is in hulle mooiste uitgedos
en drom in die strate saam om te wag vir die optog...Party is opgeruimd. Ander is
haastig. Maar almal is ewe vrolik en verwagtingsvol. Selfs Johan voel die lentekoors
soos 'n glasie wyn in hom opklim. En rondom lê die ou Pieke-reeks. Die blou mure
om die groen juweel-valleie. Om die mense daaronder in die nuwe dag. Lente.’
Reeds op Riethuiskraal het Jan sy moeder laat verstaan dat hy, met sy belangstelling
in die wêreld om hom en in die natuur, op die gebied van geografie verder wou
studeer, 'n vak wat hy weens die beperkte keusemoontlikhede nie op Riversdal kon
neem nie. Aan die hoof van dié departement was prof. P. Serton, met mnr. D.J.
Conradie as lektor. Die eerstejaarskursus het begin met 'n studie van die klimaat op
verskillende kontinente, met 'n uitvoeriger behandeling van Afrika en spesifiek
Suid-Afrika. Die tweedejaarskursus is gewy aan 'n verdere landsbeskrywing oor die
kontinente buite Afrika, natuurkundige geografie (oppervlakte, vorm van die aarde,
die klimaat, die see) en 'n oorsig oor die algemene ekonomiese geografie. Die
derdejaarskursus was 'n voortsetting en uitbreiding van die tweedejaarswerk, met 'n
bespreking van geomorfologie, klimatologie, oseanografie, rasseverhoudings e.d.m.26
Vir 'n werklike begrip van die belangstellings wat Jan ook later in sy lewe sou hê en
vir sy werkswyse as skrywer, moet 'n mens onthou dat sy een hoofvak vir die B.A.
geografie was. Wanneer hy tydens universiteitsvakansies op Riethuiskraal was, so
kon sy broer Carel later onthou, het Jan bedags in die ou skool se ‘konsistorie’
ingetrek, op sy opwen-grammofoon klassieke musiek van die ou 78-plate gespeel
en rye en rye syfers en statistieke in sy folio-skryfboeke met 'n vulpen ingevul.27
Dwarsdeur sy lewe het Jan statistieke gehou oor allerlei geografiese en demografiese
aangeleenthede rakende Suid-Afrika: die inwonerstal, die bevolkingsamestellings
en die verhouding tussen Afrikaans- en Engelssprekendes van elke dorp, die klimaat
en verspreiding van die reënval dwarsdeur die jaar. Die gevolg van sy intense
belangstelling
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is dat Jan in 1937, toe klaspredikate en eksamenuitslae nog met simbole aangedui is
(dit is eers in 1938 na syfers verander) baie goed vaar en 'n B as jaarsyfer behaal. In
1938 kry hy 'n 6.
Die beste kombinasie saam met geografie, so het Jan gereken, was geskiedenis,
al het hy vir dié vak in matriek net 'n skamele D gekry. Geskiedenis is gedoseer deur
prof. J.A. Wiid, wat later medeskrywer van die oorsigtelike Geskiedenis van
Suid-Afrika (eerste deel, 1951) was en met wie se seun, die argitek Siebert Wiid, Jan
later goed bevriend sou raak. Die ander dosent in geskiedenis was dr. H.B.Thom, in
1938 bevorder tot professor, later rektor van die universiteit, biograaf van Gerrit
Maritz en D.F. Malan en saam met D.B. Bosman redakteur van Van Riebeeck se
Daghregister. In die eerste jaar is die algemene Europese geskiedenis voor 1789
behandel, terwyl 'n begin gemaak is met 'n inleiding tot die Suid-Afrikaanse
geskiedenis wat in die tweede en derde jaar voortgesit is. In die tweede jaar het die
aksent verder op die negentiende eeu in Europa geval en in die derde jaar op die
konstitusionele geskiedenis van Groot-Brittanje en die dominiums. In 1937 kry Jan
ook in geskiedenis 'n B en in 1938 'n klaspredikaat van 6.
Duits en Engels neem Jan slegs in sy eerste jaar. Vir albei dié vakke word B's aan
hom toegeken, sowel vir die predikaat as die eksamen. In Engels is een van sy dosente
die knap Christina van Heyningen, 'n inspirerende dosent, wat in 1966 in die VSA
'n uitstekende boek oor sy latere vriend Uys Krige sou publiseer.
Indien die leerstof in Nederlands en Afrikaans, of Hollands soos die studente die
vak toe genoem het, tydens Jan se jare aantrekliker aangebied was, sou hy dit
waarskynlik in die plek van geskiedenis tot op derdejaarsvlak geneem het, want sy
belangstelling in die letterkunde het met sy aankoms op Stellenbosch vinnig
toegeneem. In 'n mate het prof. F.E.J. Malherbe se inspirerende klasse oor die
Nederlandse letterkunde en sy buitemuurse lesings oor die Franse impressioniste,
wat hy met ligbeelde geïllustreer het, Jan geboei, maar die ‘vervlakste ou Fransie’28
se lesings was agtuur in die oggend wanneer Jan, soms tot twee-uur in die nag aan
die werk of aan die gesels, nog wou slaap. Hoewel die streng prof. A.C. Bouman,
hoogleraar in Germaanse filologie, 'n knap vakman was, het sy spesialiteitsgebied
Jan nie eintlik geïnteresseer nie. Die groot teleurstelling in die departement was prof.
E.C. Pienaar, bekend as sterk vaderlander en volksman, maar met weinig aanvoeling
vir die nuwe poësie van
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Dertig wat juis in Jan se jare op Stellenbosch begin verskyn het. Pienaar het dié
poësie as onnasionaal en die geding met God by die Louws as onchristelik afgemaak
en in herdrukke van sy bloemlesing Digters uit Suid-Afrika geen plek vir hulle werk
ingeruim nie. Wanneer N.P. van Wyk Louw se bundel Die halwe kring in 1937
verskyn, word dit deur die knap jong Nederlander, H.A. Mulder, bestempel as 'n
bundel wat sy plek inneem ‘aan die top van die Afrikaanse poësie’ én ‘in die ry van
die groot bundels Nederlandse liriek as hul gelyke’.29 Daarteenoor praat Pienaar in
sy resensie van die bundel in Die Burger van 18 Desember 1937 van die ‘metafisiese
abstraksies wat die leser hoofpyn veroorsaak’, 'n uitlating wat van Uys Krige in Die
Brandwag van 7 Oktober 1938 die reaksie ontlok dat as Pienaar ‘weer 'n digbundel
wil bestorm, hy dit moet doen gewapen met 'n flessie asperien’. Dit is 'n uitspraak
wat nie by Jan, in dié jare reeds kranige leser van koerante en tydskrifte, sou
verbygegaan het nie, ook nie dié van Elisabeth Eybers wat die anti-Engelse gesindheid
in Pienaar se Werda (1938) in 'n resensie bestempel het as die ‘voortdurende en
stelselmatige eksploitasie van die kudde-instink’.30 Hoewel in hierdie stadium, soos
ook later steeds, self 'n sterk voelende Afrikaner, het Jan reeds onopsigtelik begin
reageer op die eng keurslyf waarin politici en volksredenaars Afrikanerskap, veral
tydens die landswye Voortrekkereeufees, wou indwing. Hy het trouens gevind dat
die meeste van sy medestudente die retoriek van hierdie mense konformerend en
kritiekloos aanvaar, maar as romantikus, wat besig was om hom in die weelde van
woorde te verdiep, het hy nog nie sterk genoeg gevoel om hom demonstratief daarteen
te verset nie. Onderliggend aan sy reaksie was sy rebellie teen die Calvinistiese geloof
en die benouende en behoudende nasionale beginsels wat hy op Riethuiskraal moes
verduur. E.C. Pienaar was vir hom 'n verlengstuk van sy vader se eng opvattinge.
Daarom het Pienaar se retoriek hom dwars in die krop gesteek en kon hy vir Hollands
II net 'n 5-predikaat verwerf. In die eksamen slaag hy darem met 'n 6.
Telkens, wanneer die universiteitsreses aanbreek, is Jan weer per trein terug na
Riethuiskraal waar hy gewoonlik die vakansie deurgebring het. In sy roman Die pad
na mekaar (1947) beskryf hy so 'n reis wanneer sy karakter Herman per trein oor die
Hottentotshollandberge verby Caledon ry tot by Saaiplaas waar hy die bus vir Stilbaai
haal. ‘Meestal’, gaan hy voort, ‘is daar bossies of droë heide langs die wit kalkpad,
met hier en daar 'n suikerbos of rooipitjieboom; soms gaan hulle oor lang gelyktes
waar net
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renosterbossies groei.’ Dié wêreld is die vertroude landskap van sy jeug: ‘Die plasies
wat hul verbygaan is klein en kaal; skaaptroppe wei mistroostig op die kort gras
tussen die bossies en klein graanlandjies lê op kort afstande van die huise met
rietdakke. “Die ryk boere woon langs die rivier of berg se kant-toe,” roep die
bestuurder deur die gedreun na hom. 'n Endjie verder staan 'n stofverwaaide winkel
by 'n paar bloekombome, en daar word stilgehou om 'n possak af en 'n hok vol
protesterende hoenders op te laai.’31
In 1939, wanneer Jan met sy derde jaar besig is, begin sy broer Louw ook met sy
studie op Stellenbosch. Hy was twee jaar jonger as Jan, is beskou as die slimste maar
mees teruggetrokke van die broers en sou later in die Namib as geoloog werk. In die
afgeleë landstreke wat hy bo die stede verkies het, sou hy met die jare 'n uitgebreide
kennis van die natuur en wilde diere opbou, maar by tye kon hy oor persoonlike
belewenisse praat wat aan die ongelooflike gegrens het. So het hy by geleentheid
aan Gideon Joubert, later skrywer van Die groot gedagte (1997) en saam met hom
student op Stellenbosch, vertel van sy ontmoeting met 'n renoster, hoe hulle vir
mekaar staan en kyk, hoe hy vir die renoster sê: ‘Sjee!’ en hoe die renoster
weghardloop. Omdat dit bekend is dat 'n renoster nie goed kan sien nie, het Joubert
die waarheid van die verhaal betwyfel.32 Louw was 'n selfstandige denker wat daarvan
oortuig was dat die mens 'n soort korsmos of misgewas is wat die aarde se oppervlak
oorwoeker totdat ons mekaar versmoor en uitroei.33 In die Namib het hy onder die
indruk gekom van die wonder en volmaaktheid van die sandkorrel wat uiteindelik,
as alles op aarde sou vergaan, sou bly bestaan. Jan steun op Louw se opvatting hieroor
as hy in sy jeugboek Die seeboek van die Sonderkossers (1975), in antwoord op die
vraag wat die onsterflikste ding op aarde is, die groepie avonturiers laat ‘kyk na die
fyn korrels sand wat almal tesame sandvaal lyk, en tog elkeen met talle ander innerlike
kleure glim’,34 en die karakter Daniel laat sê: ‘Kyk hoe rond is dit deur die see
geslyp...So rond en omring soos dit nou is deur 'n onsigbare velletjie water, kan selfs
die woesste branders dit nie verder vrywe nie. Nou is dit so te sê onverwoesbaar.’35
Omdat Louw daarvan oortuig was dat Afrikaans nie foneties genoeg gespel word
nie, ontwikkel hy die sandkorrelskryftaal wat 'n mens aan die ultra-fonetiese spelwyse
van S.J. du Toit herinner en waarin hy 'n prosastuk in Sestiger sou publiseer.36 In
‘My broer Louw’,37 een van sy beste stukke kortprosa, gee Jan later 'n geestige maar
liefdevolle beeld van

J.C. Kannemeyer, Jan Rabie. Prosapionier en politieke padwyser

61
sy enigsins eksentrieke broer en jeugmaat. Met die jare sou al die broers op
Stellenbosch studeer, almal, soos Jan en Louw, inwoners van Wilgenhof. Hans, die
platjie onder die kinders, het 'n landboukursus gevolg en kon die vreemdste goed
aanvang, van paddas oopsny tot trekkers regmaak. Later het hy in Kenia
grondboontjies gaan plant. Carel, soos Jan lief vir musiek, bekwaam hom as elektriese
ingenieur, terwyl At siviele ingenieur word en later aan die departement van
waterwese verbonde is. Martha, die oudste suster, het haar as onderwyseres bekwaam,
terwyl Sannie, die laatlammetjie, gaan verpleeg het.
Jan en Louw,38 van vroeg af 'n tweemanskap, sou hul hegte verhouding ook as
studente voortsit en by meer as een geleentheid tydens vakansies op staptogte gaan.
In die somervakansie van 1939-1940 stap hulle met twee groot rugsakke van
Riethuiskraal na Albertinia en van Mosselbaai al met die kus langs tot by Jeffreysbaai.
Met die terugkeer loop hulle deur die Langkloof terug huis toe.39 In sy roman Die
pad na mekaar (1947) vind hierdie reis neerslag as Jan in die tweede hoofstuk beskryf
hoe die karakter Herman, terwyl hy derdejaarstudent op Stellenbosch was, op 'n keer
tydens 'n Desembervakansie 'n staptoer saam met sy broer - toe 'n eerstejaarstudent
- langs die kus onderneem, 'n gegewe wat, onder meer met Jan en Louw se
ouderdomsverskil en hulle belangstellings, baie met die werklikheid korrespondeer.
Albei karakters is jonk, gesond, vol geesdrif en 'n bietjie trots op die toer wat hulle
aangepak het. Hulle loop met rugsakke van stranddorpie tot stranddorpie, heeltemal
bruingebrand en gelukkig. ‘Snags’, so beskryf Jan hierdie tog,
het hulle onder die wye hemel geslaap en in soel nagte op 'n plek waar
water was en bome om teen die sterre te staan, of teen 'n duin met die
seegebrom rustig naby, selfs vergeet om vuur te maak of om tent op te
slaan, en asemloos wakker gelê om so in diep, droomlose slaap te val.
Bedags het hulle die paaie en voetpaadjies oor die rante en vlaktes, of die
lang kurwes van die kus gevolg; blou en wit dae was dit, eenvoudig en
gesond.40
Op die terugreis stap hulle deur die binneland om 'n herhaling van dieselfde roete
te vermy, en teen skemeraand kom hulle af op 'n rivier in 'n diep kloof, gemodelleer
op die vallei van die Kafferkuilsrivier met sy ‘kristalhelder dwarsstroompies, huise
op steil kweekerfies, groen boorde en
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tuine’41 en met die skuite wat op die water vaar. Hoewel die landskap vir die duur
van die roman doelbewus vaag gehou word, het dit duidelik raakpunte met Jan en
Louw se jeugwêreld.
So 'n staptog was 'n verademing ná 'n inspannende akademiese kwartaal en 'n
opskerping van die sintuie vir jongmense wat hulle dae met boeke moes deurbring.
Maar aan die einde van die vakansie het Jan en Louw met vreugde die trein gehaal
vir die terugreis na Stellenbosch.

III
Wanneer Jan in 1937 op Stellenbosch aankom, is die later bekende digter en
letterkundige Ernst van Heerden redakteur van Die Stellenbosse Student, 'n tydskrif
wat in daardie tyd een keer per maand verskyn het en waarin naas nuus oor allerlei
aktiwiteite op die kampus ook skeppende werk van studente gepubliseer is. Onder
die skrywende jongmense op Stellenbosch was daar in hierdie jare die enigsins ouer
Hans Holleman, later hoogleraar in Leiden, wat onder die pseudoniem Holmer
Johannsen skrywer was van Gety (1938), waarmee hy tot die rigting van die Nuwe
Saaklikheid in die prosa bydra. In 1944 sou hy met Die onterfdes 'n roman lewer wat
'n kruising is tussen Jochem van Bruggen se humorrealisme en Jan van Melle se
soberheid en atmosfeerskepping. In 1940 sou van die eerste verse van G.A.
Watermeyer en Barend J. Toerien in Die Stellenbosse Student verskyn.
Van Heerden, wat druk besig was met sy M.A. en weldra vir verdere studie na
Nederland sou vertrek, was in 1937 net waarnemende redakteur. In dieselfde jaar
word die nuwe redaksie saamgestel. Daarop dien W.A. de Klerk, wat in 1942 as
dramaturg sou debuteer en later sowel op dié gebied as met romans en reisverslae
sou beïndruk. Die Stellenbosse studentelewe vorm die agtergrond vir sy romantiese
Komedie onder die eike (1955). Saam met hom in die redaksie is F.A. Venter, later
skrywer van Swart pelgrim en die Trek-tetralogie, en Audrey Swart, wat met die
hoofredakteur, Andries Blignault, in die huwelik sou tree en groot bekendheid met
haar essays en haar reklame vir die Afrikaanse boek sou verwerf. Audrey Blignault
en De Klerk vorm saam met vyf ander die ‘Go to Hell Club’, 'n soort vroeë voorloper
van al die anti-establishment-groepe onder Afrikaners. Ander skrywende studente
was die dramaturg Gerhard J.
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Beukes, die briljante joernalis Dirk Kamfer, van wie postuum 'n bloemlesing koeranten tydskrifstukke onder die titel Die elfde uur (1962) sou verskyn, en Topsy Smith,
skepper van die Trompie- en Saartjie-jeugverhale.42 'n Bietjie eenkant van hulle was
die regstudent Etienne Leroux wat van sy klere verkoop het om meisies uit te neem.43
Wanneer Jan Rabie op Stellenbosch aankom, is hy steeds aan die teken en verlief
op musiek. Sommige middae gaan luister hy in die Conserve na die simfonieë en
konserte van Mozart en Beethoven op plate en skilder hy natuurtonele langs die
Eersterivier. Deur sy studie van Hollands begin hy egter nou ook intensief te lees
aan die Nederlandse poësie. Hy kom onder die indruk van die sonnette van Willem
Kloos, wat met 'n reël soos ‘Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten’44 en die
kosmiese selfvergroting van die ek ander inhoude as die Calvinisme van sy jeugwêreld
op Riethuiskraal aan hom openbaar, al sou die verlatenheid van A. Roland Holst,
wie se verse hy uit Dirk Coster se bloemlesing Nieuwe geluiden leer ken, sterker tot
hom spreek:
... een oud verhaal, dat ik nog weet
van haar en mij...aan liefde en dood en dromen ...
ons allen op het noodlot meegenomen
van de sombere planeet.45

Ook reeds in sy eerste jaar maak hy kennis met die poësie van T.S. Eliot wie se
magtige bundel The waste land van 1922 met sy gevoel van totale verlorenheid, so
anders as die musiek en beelding van digters soos Wordsworth en Keats, hom diep
beïndruk:
Unreal City,
Under the brown fog of a winter dawn,
A crowd flowed over London Bridge, so many,
I had not thought death had undone so many.46

Dit is egter, so kort ná die verwoesting van die Eerste Wêreldoorlog, die verse van
Rupert Brooke, die romantiese Engelse digter wat op die slagveld aan
bloedvergiftiging sterf, waaraan hy hom in hierdie stadium die meeste verwant voel:
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If I should die, think only this of me:
That there's some corner of a foreign field
That is for ever England.47

Ook die gewilde gedig van John McCrae, die Kanadese dokter wat dood en
verminking daagliks tydens die oorlog beleef het, sou sy romantiese psige voed:
In Flanders Fields, the poppies grow
Between the crosses, row on row
That mark our places; and in the sky
The lark, still bravely singing, fly
Scarce heard amongst the guns below.48

Maar veral die eerste bundels van Dertig - Die ryke dwaas van W.E.G. Louw,
Alleenspraak en Die halwe kring van N.P. van Wyk Louw, Kentering van Uys Krige
en Belydenis in die skemering van Elisabeth Eybers - en Hettie Smit se
belydenisroman Sy kom met die sekelmaan - sou hom diep beïndruk en daarvan
oortuig dat 'n literatuur in Afrikaans aan die ontwikkel is wat nie agterstaan by dié
in ander tale nie. In hierdie stadium van Jan se ontwikkeling spreek die fyn
verwoording en versmusiek van W.E.G. Louw tot hom:
Stil sleep die ure en stuif die motreën buite;
die druppels tril droewig teen die ruite;
drup-drup eentonig op gewel en dak
en hang swaar-blink aan die kaal amandeltak49 [,]

terwyl hy in die romantiese fase en Weltschmerz wat hy nou beleef, 'n verwantskap
voel met Van Wyk Louw se weemoed om die skoonheid wat te midde van die aardse
dinge vergaan:
Bo oor blydskap en liefde
wat hierdie wêreld ken,
sal ons in roerlose straling
die ewige skoonheid ken,
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die skoonheid wat ons 'n oomblik
sien flikker en vergaan
tussen die donker dinge
waardeur ons lewes gaan.50

Aangevuur en geïnspireer deur wat hy nou deur sy kennismaking met die literatuur
ontdek én wat hy van medestudente in Die Stellenbosse Student lees, begin Jan voel
dat hy met die kwas nie soveel kan uitrig as met die woord nie. Met die woord, meen
hy, kan hy die fynste nuanses van betekenis denkbaar suggereer en soveel verder
reik. Vir 'n gedig, so sou hy dit jare later in sy onderhoud met Johan van Jaarsveld
stel,51 is daar derduisende woorde tot sy beskikking, terwyl 'n palet met net agt kleure
kan werk. Dit is 'n uitspraak wat, hoe prikkelend ook al, 'n onregverdige en onlogiese
afspeel van een kunsvorm teenoor 'n ander is, maar dit illustreer die hartstog waarmee
Jan nou een medium vir 'n ander verruil. In Wilgenhof sou hy begin bekend staan as
die ‘valetjie’ wat om die hoek versies sit en rym of hulle langs die Eersterivier gaan
uitkraam,52 al sal 'n mens die gesonde, pragtig geboude jongman met sy donker hare
en bruin, smeulende oë nie juis as vaal beskryf nie! Wanneer hy tydens vakansies
op Riethuiskraal is, so herinner Carel Rabie hom jare later, was Jan dikwels op soek
na 'n spesifieke woord vir 'n spesifieke stemming. Op 'n reënerige dag kon hy
byvoorbeeld op en af in die gang deur die huis loop en die woord ‘triestig, triestig,
triestig’, wat vir hom die presiese gevoelswaarde van die weer oordra, liefkosend
herhaal.53 So 'n herinnering van Carel Rabie illustreer met watter oorgawe Jan hom
aan die wonder van die woord begin oorgee het.
Omdat hy as tipiese romantikus gemeen het dat die woord hom in sy onvoltooidheid
as mens kon help, begin Jan dan nou gedigte skryf, meestal, soos hy dit self later sou
stel, ‘sentimentele dwalinkies’ vol klinkende ryme (eik - lyk, verlange - wange), vol
bewondering vir die prag, nie die mag, van die woord - dikwels liefdesverse, omdat
hy, die ‘skamerige klongetjie’ wat hy was, dit darem begin waag het om meisies
langer as twee sekondes aan te kyk.54 Intussen het W.A. de Klerk aan die begin van
1939 die redakteurskap van Die Stellenbosse Student van Andries Blignault oorgeneem
en gemerk dat daar 'n hele versameling verse is wat deur Jan Rabie ingestuur en nog
nie gepubliseer is nie. De Klerk neem dan Jan se eerste verse op en help hom daarmee
om sy eerste treë op die weg van die lite-
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ratuur te gee.55 Vanaf Oktober 1940 sal die naam van Jan S. Rabie trouens ook as lid
van die subredaksie van Die Stellenbosse Student verskyn.
Jan se eerste gepubliseerde gedig56 verskyn in Die Stellenbosse Student van Mei
1939 en dra die titel ‘My eerlik wil’:
Vry van doelloosheid en bande
sal ek trag om soos die rots te staan
waarteen die troebel seegolf skuim en nie
soos klei in tomelose hande.
Met eerlik wil van daad
om reg te leef en in die sweet
van eie spier en seker wil
te weet dat alle twyfel jou verlaat.
En as 'n ander suiwer dag oorslaan
in skemerlig se grys, sal ek
met donker glans van aandlig in my oë
na die vrede van jou welkom gaan.

Dié gedig illustreer die verdienstes maar terselfdertyd ook die ernstige tekortkominge
wat in die komende jare kenmerkend van Jan se gedigte sal bly. Enkele kere bereik
hy deur die segging 'n besondere effek, soos met ‘die sweet / van eie spier’ en veral
met die funksieverwisseling van 'n woord, soos in ‘die vrede van jou welkom’, waar
die byvoeglike naamwoord ‘welkom’ 'n selfstandige naamwoord word. Meermale
maak hy egter gebruik van 'n boekwoord soos ‘trag’ wat argaïsties aandoen, laat hy
die byvoeglike naamwoord onverboë (soos met ‘eerlik’ in die titel en reël 5), waar
die e-uitgang natuurliker sou gewees het, of sit hy 'n e by (‘tomelose’) wat 'n verdagte
indruk maak. 'n Mens vra jou af of hy met hierdie onverboë vorm bloot aan die
uiterlike metrum gehoorsaam is en of hy 'n sekere geladenheid in sy vers wil bereik
en daarmee wil aansluit by Van Wyk Louw se gebruik, soos in ‘eensaam lye’ uit ‘O
wye en droewe land’.57 Tog kom die willekeurige e-uitgang van die byvoeglike
naamwoord, soos trouens ook by Jan, veelvuldiger in die vroeë poësie van Van Wyk
Louw en veral W.E.G. Louw voor.
Wat egter in hierdie stadium die meeste in Jan se verse, soos ook in hier-
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die eerste gepubliseerde gedig, hinder, is die feitlik volslae beeldloosheid. Behalwe
die ‘rots’ en die ‘seegolf’ en die vergelyking in die vierde reël van strofe 1 word die
versugting om 'n ideale lewe, vry van doelloosheid en met 'n rotsvaste daadkrag,
uitsluitlik bewerend verder gevoer, nie beeldend gevoed nie. Daarom dat onder
hierdie vroeë verse die kort ‘Reënboogkleure’ so opval. In dié vers slaag Jan daarin
om die helder flitsende waarneming vir die hele duur van die gedig vol te hou en die
beeld verder met alliterasies en 'n mooi verbinding van kruis- en paarrym te versterk.
Dat Jan self met dié vers ingenome was, blyk uit die feit dat hy dit ná publikasie in
Die Stellenbosse Student van Junie 1939 ook aan die redaksie van Die Huisgenoot
stuur, wat dit in hul uitgawe van 21 Julie 1939 opneem:
Ek het die spuitfontein se glans
in skitterdruppels van kristal
waar reënboogkleure dans
en huiwer voor dit val teen helderblou sien skater
voor dit plas in donker water.

Die verse wat Jan in 1939 en 1940 publiseer, verskyn allereers in Die Stellenbosse
Student. Vir hierdie publikasies het hy egter geen vergoeding ontvang nie, al wen
hy darem met 'n gedig in die uitgawe van April - Mei 1940 'n prysgeld van sewe
sjielings en 'n sikspens. Omdat hy sy sakgeld wou aanvul, stuur Jan toenemend verse
vir Die Huisgenoot, ook omdat dit 'n tydskrif was wat groot aansien geniet en
gaandeweg bekend geraak het as ‘die arm man se universiteit’ waarmee sowel leek
as vakkundige tevrede was.58 Omdat hy egter baie gedigte beskikbaar gehad het en
Die Huisgenoot nie alles kon akkommodeer nie, maak hy voorleggings aan haas alle
blaaie wat ook maar enigsins bereid was om in dié tyd van beperkte
publikasiemoontlikhede gedigte vir opname te oorweeg. Naas Die Brandwag, die
noordelike opposisie van Die Huisgenoot, stuur hy ook bydraes in vir Die
Landbouweekblad.59 By Die Landbouweekblad sou hy trouens, soos by Die
Huisgenoot, 'n halfkroon per gedig betaal word. 'n Mens is verbaas dat Die
Landbouweekblad gedigte opneem, maar in hierdie jare wou dié tydskrif met Die
Huisgenoot kompeteer en het die redaksie sy inhoud vir lesers aantreklik probeer
maak deur byvoorbeeld C.M. van den Heever se Langs die grootpad en Die ruiter
in die nag van Mikro as vervolgverhale te laat verskyn.60 Gedigte, veral oor landelike
temas, was dus welkom.
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Hoewel Jan in hierdie jare dikwels die agrariese landskap in sy gedigte betrek, val
die aksent egter meer op die mens wat met sy ‘blinde smart’ alleen in die kosmiese
ruimte staan, wat oor die wese van God mymer en wat ‘koorsig’ soek na iemand om
die ‘doodse somberheid’61 met hom te deel. Soms voel hy dat hy doelloos van dag
tot nag gespoel word,62 terwyl hy ander kere weer die behaaglikheid van die natuur
ná die reën beleef63 of in die ‘sagte vrede’ van 'n nuwe dag byna soos 'n kind voel
met 'n ‘jong / en helder lewe’,64 iets wat hom in 'n feitlik mistieke aanvoeling laat
vra of hy 'n nederige onderdeel van die heelal is (‘Is ek 'n grassaad in die veld,/ En
U die bloue lug daarbo?’)65 en laat bid vir die geleentheid om voluit te leef (hier met
'n volgehoue see-beelding) totdat die ‘souterige smaak’ op sy lippe hom laat ‘wegsink
in die woelige see’.66 Telkens word 'n natuurgevoeligheid verbind met die strewe van
die jeugdig-manhaftige enkeling wat ‘die hoogste punt [wil] beklim’, wil ‘instap teen
son na daardie blouste kim’,67 in wie die ‘hoë / wil’ leef ‘om sterk te wees’.68 Die
soekende ek wat oor ‘die grense van die jare’ wil reik ‘tot daar waar woorde nie kan
kom’ ('n mens bemerk hier 'n aansluiting by Van Wyk Louw se ‘Grense’),69 moet
uiteindelik uit die ‘wilde gehyg’ en die ‘smeking’ agterkom dat ‘hy wat hier na baie
vra / sal altyd groter sy verlange dra’.70 Die strewe na suiwerheid, na ‘die krag om
alles wat gestorwe was / eerlik uit sy lewe weg te stuur’,71 beïndruk 'n mens, al vind
jy dikwels dat die strewe nie helder uitgesê of verwoord word nie en die tipiese
romantiese vaagheid jou onbevredig laat.
In enkele verse is daar nou sprake van 'n geliefde wat saam met hom in die son
‘vragend oor die rante staar’ en in wie die lewe ook klop, al is die weg vorentoe
onduidelik:
Hier deur ons spoel die ligte wyn
Wat jong bloed is,
En voor ons lê die lewe klein
En vol geheimenis.72

Met die bysyn van die geliefde weet hy in ‘Totdat’73 dat die liefde in hom sal groei
en verdiep, al sal hy haar met die aanbreek van die winter weer moet afstaan. Soms
word die liefde versluier deur die pyn van die leegte en die eensaamheid, soos in
‘Gryse môre’, wat 'n studie van grysheid in die kleine is:
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Grys is haar oë van pyn
En grys die môre om ons heen;
Laag lê die skuim en die mis
En die water is grys soos met reën.
O God, die môre is leeg
En ons somer soos wolke daarheen;
Wit branders jaag yl teen die kus
En ons harte is grys en alleen.74

Toenemend maak Jan ook gebruik van die tipiese clichés en modewoorde van Dertig
(geheimenis, silwer dae) en die willekeurige e-uitgang van die adjektief (fyne vlinder,
roue winde, bleke skyn, late naglans, lange strate), hinderlikhede wat saam met die
argaïsmes en boekwoorde vir ons vandag 'n ouderwetse gestileerdheid aan sy gedigte
gee. Enkele kere haper daar in die verse iets aan die sinsbou of word 'n troebel
voorstelling nog verder vertroebel deur 'n onduidelike en lomp sinsbou, soos in ‘Die
vlam’ en ‘Gebore’, albei in Die Landbouweekblad van 4 September 1940. Soms
bereik hy egter 'n sekere bekoorlikheid deur die regstreekse aanspreking van 'n
geliefde en die stromende vaart wat die enjamberende reëls gee, soos in ‘Verwagting’:
Kom saam met my vanaand
Na waar die stilte lewend is
Dat al jou woorde weer soos water
Kan sink in my geheuenis;
Hier op die klein vlak van die straat
Waarom die bome swygend staan Dat jy en ek met hierdie mooi ou lied
Van ons liefde saam kan gaan.
Want jeug is soos 'n volle somerdag
Waarteen die berge wenkend roep Waar lewe net verwagting is
Van oor die daggrens wonders soek.
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Kyk lief, jy het al saans gesien
Hoe skadus om die heuwels draai,
Nou het 'n ver en heilig wind
Ons met hul skemervreug deurwaai.
Soos nou die wind die blare roer
Hoog bo ons in die akkerlaan So gaan ons twee, ons donker bloed
In stil verwagting saam.75

Bekyk 'n mens egter hierdie gedig noukeurig, sluit dit in 'n groot mate aan by Van
Wyk Louw se ‘Kom vannag in my drome’:
Kom vannag in my drome
as dit donker is en stil;
reik my jou hand deur die drome,
en ons sal dwaal waar ons wil.
Kom, in die sterreduister
sal ek jou siel erken;
soos elke nag in die duister
sal ek jou oë ken.76

Dit is nie 'n geval van regstreekse navolging nie, maar eerder dat 'n mens orals in die
gedig die tipiese woordklank en soms ook die tipiese woordkeuse en ritme van Van
Wyk Louw en soms ook W.E.G. Louw bemerk. Die Louws se verse, en ‘Kom vannag
in my drome’ in die besonder, was vir Jan hier die swewende model. 'n Mens sien
dit ook in 'n gedig soos ‘Is alles dan so klein, O Heer’77 wat met sy inset aan ‘Kyk
hier's my hande, o Heer’ uit Van Wyk Louw se ‘Gedagtes, liedere en gebede van 'n
soldaat’ laat dink.78 Die roering van die blare in die tweede strofe van dié gedig
herinner aan W.E.G. Louw.79
Uit enkele bydraes tot Die Stellenbosse Student in 1939 en 1940 leer 'n mens ook
Jan Rabie as prosateur ken. In 'n polemiese stuk met die titel ‘Is ons middelmatig?’
in die uitgawe van April - Mei 1940 blyk sy nonkonformisme en onafhanklikheid
van gees reeds uit die eerste sin: ‘Elke mens lewe op sy eie manier en het dus geen
reg om 'n ander te veroordeel of te kritiseer nie.’ Van die paar verhale wat Jan in
hierdie jare skryf, is die mins
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bevredigende die romanties-literêre skets van 'n meisie wat deur haar werkgewer
ontslaan word (‘Soos dié van gister’, April - Mei 1940) en die soort kunsprosa wat
hy in ‘Verlore koninkryk’ (Augustus 1940) en ‘Aarde en wind’ (Lente 1940) skryf,
al kan laasgenoemde stuk deur die tema van die onverenigbaarheid van man en vrou
as die verre voorloper van ‘Die padda en die maan’ in Een-en-twintig gesien word.
Veel aantrekliker is die boerse beeldspraak wat soms in Jan se studentikose stukke
uitslaan, soos ‘Die Wilgenhoffers stroom bak toe soos 'n klomp hoenders vir wie jy
kiep-kiep geskree het’ (‘Studente-dagboek’, Maart 1940). ‘Gardi’, wat hy in Die
Stellenbosse Student van Oktober 1940 publiseer, speel af op 'n bergplato in
Middel-Spanje en handel oor 'n kloosterling wat by die ontmoeting van 'n vrolike en
opgewekte meisie bewus word daarvan dat die lewe langs hom verbystroom. Sy
rusteloosheid dwing hom na die vreemde waar hy die meisie weer ontmoet. Deur
iets diep binne-in hom kan hulle nie by mekaar bly nie, al het sy die hele tyd net vir
hom geleef. Haar lyk word in die rivier gevind. Gekonfronteer met die rustelose hel
van sy die gees, wil Gardi sy eie lewe neem, maar dan besef hy dat hy sy eie lot nie
kan vooruitloop nie en is hy gedoem om steeds te swerf. Hoewel te uitgesponne is
dié stuk Jan se omvangrykste stuk prosa uit dié vroeë jare, tipies romanties en sterk
onder die invloed van Arthur van Schendel se Een zwerver verliefd wat hy nou lees
en bewonder80 en wat ook op persoonlike vlak 'n seminale teks vir hom word. Van
Schendel se Tamalone-figuur - ‘een schooier, onverschillig zelfs voor zijn eigen
gevoelens’,81 wat by wyse van spreke al sy besittings in 'n rugsak kon pak en,
voortgestu deur sy eie onrus, op sy eie en alleen deur die wêreld kon dool - word vir
Jan die groot romantiese ideaal.
‘O, die berge’ (Junie 1940, ook opgeneem in Die Landbouweekblad van 24 Julie
1940) is die verhaal van 'n man wat in so 'n mate in sy werk as skilder opgaan dat sy
verhouding met 'n meisie noodgedwonge daaronder moet ly. Die verhaal is nie sonder
moontlikhede nie en die kunswerk as medeminnares, wat die kloof tussen die twee
geliefdes bring, bied moontlikhede, maar die ontknoping is onbevredigend en
teatraal-onwerklik. ‘Om voor te lewe’ (Die Landbouweekblad, 31 Julie 1940) is met
die spanningsverhouding tussen vader en seun 'n voorloper vir Jan se roman Geen
somer, maar die patriargfiguur word hier deur die beroerte van 'n eertydse geliefde
versag tot toegeeflikheid en mildheid. ‘Skaduwees by bome’ (Die Landbouweekblad,
28 Augustus 1940) is die eerste verhaal van Jan waarin
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die rasseprobleem gestalte vind. Dit handel oor 'n mediese dokter wat uitvind dat sy
meisie gekleurde bloed het, nie vir die verhouding kans sien nie en haar versaak.
Rabie hanteer die probleem hier egter grenseloos naïef en die slot veryl in 'n
romantiese waas.
Die onverenigbaarheid in die liefde is die hooftema in enkele van Jan Rabie se
vroeë studenteverse, maar hulle toon steeds die gebreke van sy ander werk uit dié
tyd. In ‘Sonder jou’82 is daar sprake van die onvermoë om die geliefde te bereik en
deel van sy lewe te maak. Die eerste strofe lui as volg:
Net jy kan lewe bring, net jy,
Maar altyd is jy ver, ja ver van my.
Graag wil ek vreugde om my vou
Soos water sag die eie rimpels hou;
Maar oor die golfslag van my wil
Waai hier die winde ysig-kil Steeds bly die lewe leeg en grou,
Allenig sonder jou, ag, sonder jou.

Die afgemete paarrym toon 'n sekere eenselwigheid en bevat geen rymverrassing
nie. Wat die binding betref, is daar 'n mate van skakeling tussen ‘rimpels’ en
‘golfslag’, maar die eksplisiete ‘van my wil’ by ‘golfslag’ verbleek die beeld, terwyl
‘ysig-kil’ en ‘leeg en grou’ na blote versvulsel lyk.
Sterker word die verlange na 'n geliefde, nou met 'n sekere verwantskap aan Hettie
Smit se ‘dear imaginary friend’ in Sy kom met die sekelmaan, verwoord in 'n gedig
wat in Die Stellenbosse Student van Junie 1940 verskyn:
Ek kon jou soveel liefde gee
As jy net wou bestaan,
Maar jy's 'n droom net soos die see
Of jare hiervandaan.
En eensaam soms groei smart in my
Soos 'n viool se sang
Tot jy in droom 'n waarheid kry Omdat ek so verlang.
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Dan staar ek vér uit oor die see
Waar alle drome gaan,
Om jou die mooiste beeld te gee
Omdat jy nie bestaan.

‘Glimlag met my’,83 wat ook spreek van 'n geskeidenheid tussen die ek en die geliefde,
is die eerste gedig van Rabie wat deur die wisselende lengte van die versreël en die
afwesigheid van rym iets van die vrye vers toon, al voel 'n mens nou dat die gedig
te min bindmiddele bevat en na die amorfe neig. Só belangrik het Jan self egter dié
gedig geag dat hy dit ook na Die Huisgenoot stuur. Dáár verskyn dit in die uitgawe
van 18 Oktober 1940:
Glimlag met my
verlaas voor ek sal gaan;
Ja glimlag met my
want die blare val stil
in die jare tussen ons,
en die vrugte hang dood
aan die boom van die nag.
Die wind fluister en roer
baie sag deur die blou see van jou hare;
Groot voëls draai hoog,
baie ver in die stille musiek van hul vaart,
en ons twee is stil
met die stilte
van driftige water Voor ek sal gaan
glimlag met my
en bly teen die aand;
so wil ek jou sien
nog vrilaas want die wind roer in die stof
tussen ons -
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Die beswaar teen Jan Rabie se poësie in die jare 1939-1940 is nie in die eerste plek
beïnvloeding van ander digters nie, want vir 'n jong digter is hy nogal betreklik
onafhanklik van modelle. Die beswaar lê eerder in die versifikasie, die talle stoplappe
en rymdwang, die gebruik van verslete woorde en die beeldarmoede. 'n Mens moet
egter onthou dat Jan op skool waarskynlik geen enkele gedig geskryf het nie en eers
op universiteit, ná sy eksperimente met die skilderkuns, werklik in die literatuur as
kunsuiting vir homself begin belangstel het. In vergelyking met Die ryke dwaas van
W.E.G. Louw, waarin verse opgeneem word wat van die digter se sestiende tot
twintigste jaar geskryf is, het Jan dus nie so 'n lang aanloop as digter gehad nie. Sy
vroeë verse as student toon dan ook al die mankemente van iemand wat nog onbeholpe
met die woord omgaan, al wek enkele reëls tog die vermoede dat uit hierdie baaierd
iets kan ontwikkel. Die ontwikkeling sal egter verrassend in 'n ander rigting wees as
wat hierdie lomp aanloop voorspel.

IV
Terwyl Jan in 1939 aan sy hoofvakke, geografie en geskiedenis, vir die B.A. werk,
maar genoeg tyd vir allerlei pret en ontspanning op die rustige Stellenbosch inruim,
was die wêreldgebeure in Europa meedoënloos aan die afstuur op 'n tweede
wêreldoorlog. Brittanje en Frankryk was teësinnig bereid om, ter wille van vrede en
omdat hulle onseker was oor die gereedheidsgrondslag van hulle eie leërs, Hitler en
Mussolini se wandade te duld, terwyl hulle met die Spaanse Burgeroorlog nouliks
ingemeng het. Wanneer Hitler egter Pole binneval, kom Brittanje en Frankryk hul
belofte teenoor dié land na en verklaar hulle op 3 September 1939 oorlog teen
Duitsland.84
In Suid-Afrika was die Suid-Afrikaanse Parlement toevallig in Kaapstad byeen.
Op 'n kabinetsvergadering stel die premier, generaal J.B.M. Hertzog, voor dat
Suid-Afrika 'n neutrale posisie inneem en nie in 'n ‘Europese’ oorlog ingesleep word
waaraan hy geen aandeel hoef te hê nie. Toe generaal J.C. Smuts, die adjunkpremier,
aan die woord kom, spreek hy dit as sy oortuiging uit dat die komende stryd tussen
Brittanje en Duitsland nie bloot 'n Europese aangeleentheid is nie, maar dat ook die
vryheid en onafhanklikheid van Suid-Afrika in die lig van Hitler se brute
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skending van ander lande se soewereiniteit op die spel is. Dit is derhalwe in die land
se belang om hom saam met die ander Statebondslande by Brittanje te skaar en die
Nazi-aggressie teen te gaan.
In die Volksraad vra Hertzog op Maandag, 4 September, dat die land neutraal
moet bly, terwyl Smuts in 'n amendement hierop voorstel dat die Unie sy betrekkinge
met Duitsland verbreek en tot die oorlog toetree. In die nag van 4 September, terwyl
Duitse troepe reeds oor die Poolse vlaktes na die hoofstad Warschau in aantog was,
besluit die Volksraad met 80 stemme teen 67 ten gunste van Smuts se amendement.
Aangesien 'n alternatiewe regering onder Smuts onmiddellik beskikbaar sou wees,
weier die goewerneur-generaal Hertzog se aanbeveling om die Parlement te ontbind
en 'n verkiesing uit te skryf. Smuts word gevra om 'n nuwe kabinet saam te stel en
op 6 September 1939 verklaar die nuwe regering oorlog en verbreek hy sy
diplomatieke betrekkinge met Duitsland.
Op Stellenbosch, waar Jan reeds met sy voorbereiding vir die eindeksamen begin
het, was die regeringsverandering en Suid-Afrika se toetrede tot die oorlog groot
nuus. Op Donderdag, 7 September 1939, sou prof. E.C. Pienaar 'n klas by die
derdejaars hê. Omdat hulle geweet het wat te wagte was, het al wat leef en beef van studente uit ingenieurswese, die regte, die natuurwetenskappe, die teologie en
selfs liggaamlike opvoeding - opgeruk na die Ou Hollandse Saal om te hoor hoe dié
vurige vaderlander en volksredenaar gaan reageer. Jan was ook by. Prof. Pienaar het
ingekom, gemerk wat hy voor hom het en 'n keer of wat met sy hand oor sy netjiese
kapsel golwende wit hare gestreel. Toe het hy losgetrek en die stryd van die Afrikaner
omtrent voor die koms van Van Riebeeck gaan haal en dit deur al die opdraandes en
afdraandes tot die smaad en verraad van Smuts die vorige dag gevoer.85 Op twee
monstervergaderings enkele dae later het die behoudende studente met bruisende
geesdrif en 'n buitengewone bywoning Hertzog se standpunt ondersteun en sonder
sukses by die regering op neutraliteit aangedring.86 In die Ned. Geref. kerk, waarin
Jan in hierdie jare nog by tye dienste bywoon, bid van die dominees vir Hitler se
oorwinning.87
Die uitbreek van die oorlog het in die eerste jare weinig verandering gebring aan
die rustige lewe op Stellenbosch. In elk geval het dit nie die reeds vasgestelde rooster
vir die eindeksamens beïnvloed nie. In November 1939 lê Jan die eksamen in sy
twee hoofvakke af. Met sy volgehoue belangstelling is sy uitslag in geografie besonder
goed. Hy gaan skryf op 'n klas-
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predikaat van 6, maar in die eksamen stoot hy dit op na 'n 8. Hoewel hy geskiedenis,
soos geografie, ook op 'n 6 gaan skryf, behaal hy in die eksamen net 'n 5. Geskiedenis
was kennelik nie sy eerste aanleg nie.88
Daarmee kom sy voorgraadse opleiding tot 'n einde. Omdat sy vader op 'n karige
salaris nou twee seuns op Stellenbosch moes onderhou en nog drie in die veertigerjare
sou volg, besluit Jan om voorlopig nie met verdere studie in geografie voort te gaan
nie, óók omdat hy, ten spyte van sy steeds volgehoue belangstelling in dié vak,
toenemend meer in die letterkunde geïnteresseerd begin raak. Met Hollands net op
tweedejaarsvlak was verdere studie op dié gebied egter vir hom uitgeslote. Omdat
sy ouers met die ander seuns nog finansiële verpligtinge sou hê, moes hy sy
studieskuld aan sy vader begin terugbetaal sodra hy self begin te verdien. Hoewel
hy nie 'n besondere belangstelling in die onderwys as beroep gehad het nie, besluit
hy om in 1940 vir die Sekondêre Onderwysdiploma in te skryf, 'n betrekking as
onderwyser te aanvaar en met 'n deel van sy salaris op 'n maandelikse basis sy skuld
te delg.
In 1940 begin Jan dus met die onderwyskursus wat vir hom 'n jaar lank een stuk
tydsverkwisting is, met belaglike vakke soos hoe om op die swartbord te skryf en
hoe om onderrig te gee, dikwels met dosente wat self maar bra vervelig voor 'n klas
was en van die metodiek van onderwys geen snars geweet het nie.
Voordat Jan dié kursus kon voltooi, vind daar op Stellenbosch iets plaas wat later
'n sterk invloed en 'n lang nawerking by hom sou hê.89 Vir die duur van die Tweede
Wêreldoorlog het die burgemeester van Kaapstad opdrag gegee dat daar daagliks
om 12:00 twee minute stilte op die strate van die stad gehandhaaf moes word om vir
'n oorwinning van die Geallieerdes te bid. Op 27 Julie 1940 is Schalk Pienaar, later
bekende joernalis en redakteur van sowel die Sondagkoerant Die Beeld as die dagblad
Beeld, met 'n groep studente na Kaapstad om die opdrag in Adderleystraat doelbewus
te verontagsaam. Toe die beuel blaas, het van die manne aangehou stap, die aanleiding
tot 'n groot straatbakleiery en optrede van soldate en polisie. Enkele van die studente
is aangehou, maar 'n kort rukkie later weer losgelaat. Op gepaste plekke het hulle 'n
bier of twee gaan drink en onder mekaar oor hulle prestasies begin spog. Dieselfde
aand wou Pienaar en sy vriende, manhaftig en taamlik gekoring, op die hoek van
Plein- en Andringastraat, die enigste plek op Stellenbosch waar die aandkoerant
indertyd te koop was, die Cape Argus kry om oor hulle heldedade van die
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dag te lees. Volgens een van die studente het 'n bruin man in die lang ry wagtendes
ingedruk en 'n meisie opsy geskuif. 'n Bakleiery het ontstaan en van die studente het
groot skade aangerig aan die eiendom van bruin mense wat in daardie stadium
wonings gehad het in die omgewing van waar Merrimanlaan vandag geleë is.
Sommige studente is in die huise om radio's en meubels stukkend te skop - iets wat
baie van die bruin mense jare lank baie verbitterd gelaat het.
In die verhaal ‘Stellenbosch, my vallei’ gee Jan sy weergawe van die gebeure,
terwyl hy in die ry op die laatuitgawe van die koerant staan en wag:
My bure begin plotseling maal en vloekend een kant toe beur. In groen
akwarium-lig drifswaai wit en bruin gesigte. Hees vlaag krete en vuishoue
op. Sekondes later toe ons al hardloop, begryp ek 'n Kleurling het 'n wit
meisie opsy gestamp om eerste by die kraamvenster te kan kom. Blitssnel
hyg die nagstraat vol van ons verontwaardigde agtervolging. Hier en daar
spring 'n twintig, dertig op na 'n akkerboom se takke om slaangoed te kry,
skeur soos sprinkaanswerms repe lower in 'n oogwenk kaal. Op 'n
dwarsstraat rinkel die lampligte uit en begroet 'n reën klippe ons vanuit
die donker. 'n Handjievol polisie los skote in die lug. Ons lag en jou. Skielik
is ons honderde, 'n duisend, 'n wolwetrop wat blindelings jag. Ons
stormloop in die donker, ons harte bons, bons, ons is helde wat ons lewens
jubelend blootstel aan die noodsaak van ons gemeenskaplike woede.90
Die volgende dag, so vertel Jan in sy verhaal, word die stryd hervat as 'n nuwe
gerug hulle bereik:
In Sondagsklere storm ons in die sonlig, 'n wit en jeugdige gespuis 'n
duisend sterk. En weer eens plunder ons sprinkaan-afsigtelik die akkerbome
kaal, weer eens begroet die ysterdors van 'n klippereën ons op die grens
van die armoediger strate. Ver na vore waar muisklein klonkies
kruiwavragte klippe tors, swerm dit swart. Hierdie keer blink meslemme,
doem bylstele by ons op. Die waaghalsigstes kruip skerpskuttergewyse
op dakke langs. Telkens word een bewusteloos en bebloed na agter gedra.
Skreeuend maal ons.91
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En saam met die massa neem Jan deel aan die geweld, al moet 'n mens in sy weergawe
plek inruim vir die literêre effek wat hy wil bereik:
Toe het ek saamgelag, saamgestorm. Soos die ander, 'n jong seun in
Sondagsklere met 'n haatvertrekte, hygende mond. Oor klippestapels, deur
verlate strate waar ons ons meerderwaardigheid met klippe in elke
vensterruit betoon het. Al wat nie kruiperig binne in hul huise gebly het
nie, het ons vir hul aanmatiging vergeld. Hiér wit arms wat 'n Kleurlingvrou
terugstamp deur 'n oop deur, 'n byl wat lig en val oor die trots van die huis,
'n radiostel, terwyl 'n grap met voetbalstewels kners: ‘Nou het jy twee!’;
dáár voete wat 'n bruin gesig skop tot die rooi bloed spat.92
Jan roep hierdie voorval op wanneer hy in 1954, veertien jaar later, besig is om
een van die bergpieke in Frankryk uit te klim en vanuit 'n berghut hoog in die Alpe
op die sneeu in die vallei onder hom neerkyk. Dan herinner hy hom 'n ander vallei,
die dorp van sy studentedae, vol akkerbome, water en son. 'n Ontsettende angs,
verlatenheid en ontreddering sak op hom toe. Is dit 'n angs omdat hy indertyd deelagtig
was aan 'n stuk onmenslikheid, 'n verlatenheid oor die aantasting van medemense
wat hom lewenslank sou bybly?
‘Stellenbosch, my vallei’ gee geen antwoord hierop nie. In 1940 was Jan nog nie
bewus van hoe so 'n voorval menslike verhoudinge vir 'n geslag of twee, vir 'n hele
leeftyd, kon versteur nie. 'n Sosiale bewussyn was nog nie by hom aan die werk nie
en waarskynlik het hy, beïnvloed deur die omgewing waarin hy hom bevind het, dit
alles gesien as studentepret. Die voorval het dus in dié stadium geen merkbare
uitwerking op hom gehad nie. Maar in sy onderbewuste was die onreg en
onmenslikheid van dit alles wel dormant, gereed om op die regte tydstip uit die slaap
gewek te word.
Aan die einde van 1940 lê Jan sy eksamen vir die onderwysdiploma suksesvol af.
Hy was nou gereed vir die onderwys. Hoewel hy bereid was om sy beroep met
oorgawe en toewyding te beoefen, was dit terselfdertyd sy voorneme om elke
beskikbare tydjie wat hy kon inruim, aan sy eintlike hartstog, die skeppende literatuur,
toe te wy. Begin Desember is hy terug op Riethuiskraal vir 'n welverdiende rus by
die see en by die rivier van sy jeug.
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Hoofstuk IV
Onderwyser en ‘jeugsondes’
I
Omdat hy al sy studieskuld aan sy vader moes terugbetaal sodat die jonger kinders
ook verder kon gaan leer, het Jan Rabie reeds teen die einde van 1940 na 'n
onderwyspos begin rondkyk.
Daar was egter nie baie betrekkings beskikbaar nie. Onderwysers was in dié tyd
volop en skoolkomitees het voorkeur gegee aan persone wat al 'n paar jaar
ondervinding gehad het, nie aan so 'n bog snuiter1 soos Jan wat in daardie stadium
nog nie eens mondig was nie. Soos met sy aankoms op Stellenbosch, toe hy deur een
en almal tydens die doop geboelie is, was hy nou weer die slagoffer van die jongste
in sy klas te wees. Met die stygende ekonomiese probleme wat die langdurige Tweede
Wêreldoorlog meegebring het, sou die posisie met poste in die onderwys ook nie
gou verlig word nie.
Jan was dus aangewys op die minder aanloklike vakatures by laer skole op plase
in Kaapland, wat in dié jare gereeld in die uitgawes van die Onderwysgaset
geadverteer is. Dié betrekkings was meestal net vir 'n kwartaal of twee waar iemand
met verlof was of waar die skool gewag het op 'n meer ervare persoon wat permanent
aangestel is maar die pos nog nie, weens verpligtinge in sy vorige betrekking, kon
aanvaar nie. Soos in sy eerste lewensjare het dié situasie van Jan 'n nomade gemaak,
want telkens moes hy weer van woon- en werkplek verskuif.
Wanneer 'n mens probeer nagaan waar Jan orals in die jare 1941 - Maart 1948
gewoon en gewerk het, stuit jy op die ‘toegevalle tonnel’2 van sy geheue waaroor hy
in die essay oor die wêreld van sy jeug praat en die gebrekkige onthouvermoë3 waaroor
hy - in vergelyking met dié van sy latere vriend Uys Krige - beskik het. Omdat hy
nie poste by hoër skole kon kry nie, moes hy in die ‘Riversdal- en
Swellendam-distrikte, Jamestown en Knysna’4 betrekkings by laer skole vul. Daarna
is hy 'n jaar lank verbonde aan 'n onderwyskollege vir swart studente in die Oos-Kaap.
Met 'n bietjie skryfgeld in sy sak het hy die skoolhouery gelos, vir sy M.A. na
Stellenbosch teruggegaan, Natal drie maande lank oorkruis om in opdrag
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'n boek oor die tuinprovinsie te skryf en ‘drie jaar lank in Johannesburg gaan woon’.5
Die gegewens wat Jan hier verstrek, is oor die algemeen korrek, maar ook tergend
vaag, want die volgorde is nie chronologies nie en in die meeste gevalle verskaf hy
nie datums nie. Omdat die meeste van die klein skooltjies waaraan hy verbonde was,
al lankal nie meer bestaan nie en gegewens oor Jan se verwisseling van poste, behalwe
enkele skamele stukkies besonderhede in sy dokumentasie, verlore gegaan het, is dit
besonder moeilik om sy bewegings met sekerheid te agterhaal.6 'n Mens het ook die
vermoede dat hy vir die eerste kwartaal van 1941 glad nie werk kon kry nie en dat
sy vader as bekende onderwysman op die Overbergse platteland, bekommerd oor
Jan se toekoms, vir sy oudste seun by die Onderwysdepartement vir poste bemiddel
het.
Indien Jan dan wel, soos hy in sy outobiografie beweer, in die Swellendamse
distrik onderwys gegee het, was dit in 1941. Met dié betrekking, waaroor daar geen
verdere besonderhede bestaan nie, was hy terug in die tipiese golwende landskap
van die Overberg en teenaan die Langeberge wat hy ook as skoolkind op Riversdal
leer ken het. Deur sy studie van geskiedenis op Stellenbosch sou Jan geweet het dat
Swellendam in 1795 die toneel van politieke onrus was toe die inwoners in hul verset
teen die Kaapse owerheid 'n kortstondige onafhanklike republiek uitgeroep het.
Moontlik het hy ook geweet dat die burgers se halfhartige optrede om hul land later
daardie jaar teen die Britse inval te verdedig, die aanleiding was tot die eerste gedig
waarin taalhistorici in die van Nederlands afwykende taalgebruik die eerste proewe
van Afrikaans bespeur het: die anonieme ‘Lied ter eere van de Swellendamsche en
diverse andere helden bij de bloedige actie aan Muisenburg in dato 7 Aug. 1795’.
Dit is egter onwaarskynlik dat Jan in hierdie stadium sou geweet het dat sy latere
vriend en geesgenoot, Uys Krige, op 4 Februarie 1910 op Bontebokskloof gebore
is, 'n pragtige plaas met baie melkhoutbome aan die voet van die Langeberge en
ongeveer twintig kilometer van Swellendam.
In die Swellendamse distrik was Jan tot hoogstens eind Augustus, want van
September 1941 tot Mei 1942 was hy, volgens inligting wat hy by 'n ongepubliseerde
manuskrip verse verskaf, verbonde aan 'n plaasskooltjie naby Ruigtevlei tussen die
Wildernis en Sedgefield. Met dié verskuiwing was hy in die onmiddellike nabyheid
van Rondevlei waar hy die eerste paar maande van sy lewe deurgebring het, voordat
sy vader vir verdere
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studie met die gesin Stellenbosch toe is. Hier was hy dus weer by die skitterwit
strande in die skilderagtigste deel van die Tuinroete wat hy as baba hoogstens in sy
onbewuste kon opgeneem het, maar wat hy nou, steeds as buitemens, verknog aan
die natuur, ten volle kon leer ken. Saam met die skoolseuns kon hy sokker speel en
in die namiddag kon hy in die vleie tussen die biesies en riete of by die see gaan
visvang en swem. Ruigtevlei was buitendien 'n goeie teelaarde vir sy geografiese
belangstelling.
In die laaste kwartaal van 1942 het Jan op Langfontein waargeneem vir 'n
onderwyser wat met siekteverlof was. Dit was 'n plaasskooltjie wes van
Gouritsriviermond, feitlik teenaan die see en nie ver van Riethuiskraal nie waar sy
vader steeds skoolhoof was. Jan het in 'n buitekamer ingewoon by mnr. Daan Botha,
grootvader van Dirk Oosthuizen wat later op verskillende plekke
bemarkingsbestuurder van Sanlam was en stadsraadslid op Stellenbosch. Dirk was
toe elf jaar oud en in standerd IV. In latere jare kon hy die kwartaal by Jan in die
klas as sy aangenaamste tyd op laer skool onthou. Jan het in kinders belanggestel,
baie vir hulle gedoen en vir hulle vertel van dinge en plekke waarvan hulle toe nog
niks geweet het nie, soos hoe dit is om aan 'n universiteit te studeer en op Stellenbosch
in 'n koshuis in te woon. Meestal het hy, anders as ander onderwysers, aan die begin
van 'n skooldag sy baadjie uitgetrek en só 'n aangename, ontspanne atmosfeer in die
klas geskep. Die kinders het gevoel hulle wil met hom saamwerk. Elke middag ná
skool het hy afgesit see toe om te gaan swem of visvang, en dikwels is van die kinders
op die plaas met hul bewonderde onderwyser saam.7
Waarskynlik het Jan ná die kwartaal op Langfontein 'n tyd lank voltyds geskryf,
maar in die wintermaande van 1943 gee hy onderwys op Jamestown in die Oos-Kaap
waar hy aan die hoër skool verbonde is. Steeds het hy egter sy seunsagtige, speelsiek
onnutsigheid tussen die groter kinders behou. In die skilderagtige omgewing van die
Stormberge het hy, as deel van die aktiwiteite van die Voortrekkerbeweging, die
seuns op skattejagte veld toe gestuur, met ingewikkelde kaarte as leidraad. In die
koue bergwêreld van die Stormberge het hy altyd sy truie met die V-hals na agter en
die ronde hals na voor gedra, iets wat hom so 'n bietjie na 'n Engelse predikant laat
lyk het. Met die eerste sneeuval is Jan in die nag teen die rantjies uit om in die kapok
te baljaar.8 Die skrywer Hennie Aucamp - toe nog in standerd II op Jamestown - kon
later sê dat hy sy eerste romantiese beeld van hoe 'n skrywer moet lyk, van Jan gekry
het. In die paar maande
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op Jamestown het Jan op almal 'n groot indruk gemaak en niemand het vergeet dat
hy daar was nie, selfs al was nie almal altyd ingenome met hom nie. Jare later kon
Anna Calitz, wat saam met hom skoolgehou en geloseer het, vertel hoe mislik sy
geword het as Jan sy ontbyteier sommer in sy pap geroer en so geëet het. Soms het
hy saam met haar na Mozartopnames geluister, maar nooit aangebied om haar swaar
tas te dra nie. Op 'n dag toe hy weer saam met haar is, het sy eenvoudig vir hom gesê:
‘Omdat jy so onbeskof is, mag jy nie saam na die musiek luister nie!’
Hoewel hy in Sestigers in woord en beeld nie 'n datum verskaf nie, moet dit in
1944 gewees het dat Jan 'n jaar lank aan 'n onderwyskollege te Clarkesbury naby
Umtata in die Transkei verbonde was. As kind in die geslote wêreld van Riethuiskraal
was die naaste bruin mense meer as tien kilometer van hulle af en was swart mense
so te sê onbekend. Omdat hy haas geen kennis van die Xhosas gehad het nie en
nuuskierig oor hulle was, het hy die geleentheid op Clarkesbury aangegryp. Daar
gee hy klas in Afrikaans en aardrykskunde.9 Iets van Jan se ervarings in die Transkei
vind neerslag in die verhaal ‘Enkosi kakhulu’ wat in Die Naweek van 29 Augustus
1946 verskyn. Eintlik is dit meer 'n relaas oor 'n spesifieke voorval as 'n verhaal. 'n
Bejaarde swart man wag 'n hele dag lank op 'n bus wat hom na die hospitaal in Umtata
sal neem waar sy vrou uiters siek lê, maar omdat hy nie die regte kleingeld het nie,
laat die ongevoelige bestuurder die bus sonder hom vertrek. 'n Mens bespeur in die
weergawe van dié gebeurtenis 'n groeiende bewussyn by Jan vir die probleme
waarmee swart mense in hul daaglikse lewe te make het en vir die botte en ruwe
optrede waaraan blankes hulle soms in hulle optrede teenoor dié mense skuldig maak.
Daarby gee Jan die Transkeise landskap met sy ‘rustig-groen rante, elkeen met sy
versameling paddastoelhutte’, die ‘heuphoë grasstele’ en die weiende beeste en skape
fyn weer.
Reeds op Langfontein het Jan gevoel dat hy verder wil studeer, maar dat hy hom
by voorkeur nou in die letterkunde wou bekwaam. Omdat hy Engels net op
eerstejaarsvlak en Hollands op tweedejaarsvlak voltooi het, was nagraadse studie in
die letterkunde egter vir hom uitgeslote by die Universiteit van Stellenbosch. Daarom
skryf hy in die jare 1943-1944 in by die nie-residensiële Universiteit van Suid-Afrika
en voltooi hy Engels II en Hollands III.10 Hierdie verdere kwalifikasies, en die feit
dat hy nou 'n bietjie geld opgegaar het, stel Jan in staat om in 1945 na Stellenbosch
terug te keer en die M.A. te voltooi. Ná 'n kort tydjie op Stellenbosch en
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Simonstad ná afloop van sy studie vertrek hy in Augustus 1946 na Johannesburg
waar hy voltyds skryf. Dat hy egter drie jaar daar gewoon het, soos hy in sy
outobiografiese geskrif te kenne gee, is heeltemal onjuis. Waarskynlik was hy altesame
nie langer as 'n jaar in Johannesburg nie, want in Maart 1947, toe koning George VI
van Brittanje saam met sy gesin op besoek aan Suid-Afrika was, is Jan besig om
Natal met die oog op 'n reisboek te deurkruis. Hy is by wanneer die Zoeloes op
Dinsdag, 18 Maart, 'n vertoning van hul tradisionele koningsdans voor die Britse
besoekers op Eshowe lewer.11 In die tweede semester van 1947 neem hy as onderwyser
op Riethuiskraal waar in die plek van sy vader wat met siekteverlof was. Aan die
einde van die jaar is hy terug in Johannesburg.
Die tydelike betrekkings as rondtrekkende onderwyser het vir Jan die voordeel
ingehou dat hy verskillende dele van die land goed kon leer ken. En omdat hy soms
'n kwartaal lank of langer - uit eie keuse of weens die tekort aan vakatures - sonder
'n pos was, het dit hom die kans gegee om baie te skryf, 'n geleentheid wat hy nie
onbenut gelaat het nie.

II
Reeds in 1939 op Stellenbosch, ongeveer 'n jaar en 'n half nadat sy eerste gedig in
Die Stellenbosse Student gepubliseer is, stel Jan manmoedig 'n eerste bundel verse
saam waaraan hy die titel Bewuste stryd gee. 'n Jaar later skryf hy die datum 18
November 1940 by 'n tweede versameling waarin hy dié gedigte uit die eerste bundel
oorhou wat nog tot hom gespreek het en waarin hy van sy nuwe verse opneem. Daar
was egter geen sprake dat 'n uitgewer dié week, dikwels abstrakte en vaag romantiese
verse sou publiseer nie. Daarom ook dat hy dié manuskripte vir homself hou. In sy
eerste jare as onderwyser gaan Jan steeds voort om verse aan blaaie soos Die
Huisgenoot en Die Landbouweekblad te stuur.
Merkwaardig, omdat dié tematiek, behalwe dan by Uys Krige, haas volledig in
Afrikaans ontbreek, is die gedig ‘Haat’12 waarin die Tweede Wêreldoorlog figureer:
Hul praat van oorlog - die rooi
vlamloop van bloed na die hoof;
is alle egte liefde dan net hoon
vir die vuur en die drifgang van die roof?
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Dié gedig is een van die min aanduidings in Jan se werk dat die Tweede Wêreldoorlog
nie ongemerk by hom verbygegaan het nie. Anders as sy latere vriend Uys Krige,
wat tydens sy verblyf in Frankryk en Spanje in die jare 1931-1935 die aanlope tot
die oorlog in die magswellus van die Fascistiese diktators kon waarneem en met van
die uitgeweke Duitse skrywers in Sanary-sur-Mer kon gesels, was Jan in die
geïsoleerde wêreld van die Overberg klaarblyklik onbewus daarvan dat Hitler se
optrede nie alleen die wêreldvrede nie, maar alle norme van beskawing en kultuur
in gevaar stel. Die gedig spreek hom slegs uit teen die haat wat orals heers en gee
geen aanduiding van waar Jan se simpatie lê nie. Moontlik was hy in dié jare apaties
wat internasionale politieke aangeleenthede betref en was sy latere sterk oortuigings
en beginsels op die gebied van die politiek nog nie genuanseer genoeg om in 'n gedig
verwoord te word nie. Hoewel sy vader sterk anti-Engels gesind was, is daar geen
sprake daarvan dat Jan of enige lid van sy gesin, soos 'n minderheidsgroep onder die
Afrikaners, pro-Duitse simpatieë gehad het nie. Eers later in die veertigerjare sou hy
gevoeliger word vir kwessies van dié aard.
‘Haat’ is deur die strofeverdeling en rym op pad om 'n sonnet te word, maar die
kategoriese verwagting van wat 'n sonnet behoort te wees, word verydel deur die
metriese onrustigheid en die slotreëls wat met die woorde ‘stroom’ en ‘oor’ buite
die rympatroon val. In vergelyking met dié wat hy as voorgraadse student op
Stellenbosch geskryf het, is heelparty gedigte van Jan uit die veertigerjare losser van
bou en bespeur 'n mens iets van 'n eksperiment in die rigting van die vrye vers, al
buit hy die moontlikhede daarvan nie uit nie. Steeds word sy poësie, soos vroeër,
ontsier deur 'n metriese dreun, argaïstiese woordgebruik, rymdwang, eksplisiete
beelding, naïewe toepassings en 'n sinsbou wat soms teen die Afrikaanse grammatika
ingaan; net enkele kere beïndruk hy met 'n mooi beeld of woordgebruik, soos
‘lemoen-geel Maart’ in ‘Herfsblare’.13 Dit is egter 'n poësie met weinig verrassings
en tematies is daar ook min vernuwing. Die meeste gedigte is vervul met 'n
somberheid, hoewel hy soms, soos in ‘Somer’,14 'n gedig wy aan die vreugde wat hy
in die natuur vind en die wens uitspreek ‘dat alles vir ewig / so vraagloos en helder
kan bly’. Sommige verse gee mooi stemminge, sommige stel vrae oor lewe en dood
en in enkeles bely hy sy uiterste eensaamheid, soos in ‘Want jy sal alleen bly’:
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Alleen sal jy bly
Omdat jy anders gemaak is as al die mense;
Alleen in die skemere tent
Van jou eie, heimlike wense En jou eensaamheid
Sal 'n kring van blink spiese
Maar ook van agteraf haat om jou dra ...15

'n Tema wat reeds in die Stellenbosse fase van Jan se ontwikkeling sy verskyning
gemaak het, naamlik die onmag om as gevolg van die onrus van die eie hart volkome
lief te hê, kom nou terug. Nêrens word dit duideliker verwoord as in die laaste twee
strofes van ‘Ver is die rus’16 nie - 'n vers wat egter, ondanks die plek-plek mooi
verwoording, in 'n tersineskema sonder enige bindingsfunksie hoegenaamd ‘ingeklee’
word:
My hart klop in die pyn van afskeid, lief,
En nooit kan ek een lied volkomentlik,
En nooit jou liefde myne maak.
Want in die skaduwees van alle dinge klop my hart,
En in die skemer waai die onrus rond
Wat my vir ewig swerwer maak.

In die loop van 1942 verminder Jan se voorleggings van gedigte aan tydskrifte
aanmerklik. Eers teen die einde van 1944 sal hierdie stroompie weer sterker begin
vloei. Die rede hiervoor is dat Jan 'n hoër waardering vir die prosa begin ontwikkel
het. Die poësie het vir hom langsamerhand 'n luukse vir die persoon met 'n fyn kunssin
geword, 'n vorm wat met die baie slim woorde werk,17 terwyl die prosa van destyds
'n doodgewone reguit storie vereis het. Wanneer 'n mens so baie romantiese gediggies
soos hy geskryf het, ontwikkel daar die behoefte om met jou voete plat op die grond
te staan en 'n storie te vertel.
Miskien kan hierdie wending na die prosa dus toegeskryf word aan die drang om
te vertel. Die stukke wat Jan in die jare 1941-1945 in tydskrifte soos Die Huisgenoot,
Die Naweek en Die Huisvrou publiseer, is almal die tipiese tydskrifverhale van die
tyd. ‘Weerontmoeting’18 handel oor twee jongmense, Pierre en Lenie, wie se jong
liefde nie kon ontluik nie en wat
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mekaar weer vyf jaar later ontmoet wanneer Pierre op die punt staan om met 'n ander
meisie te trou. Nou besef Lenie dat sy hom steeds liefhet, maar Pierre wys haar af.
Sy, wat voorkeur gee aan 'n lewe in die stad, staan tussen hom en sy liefde vir die
plaas wat hy nou al soveel jare bewerk en waaraan hy verknog is. Die newemotief
in dié verhaal, naamlik die onvermoë tot oorgawe in die liefde, was reeds in Jan se
studenteverse aanwesig, en hier word dit binne die konteks van die verhaal betrek
as Lenie se broer, die verteller in die verhaal, iets van haar afwysing van vyf jaar
tevore vertel. In so 'n vroeë stadium in die lewe, sê hy, ‘is alle jong mense skaam om
openlik te praat oor dinge wat na aan die hart lê’. Dit is 'n skroomvalligheid wat Jan
self in hierdie jare in oortreffende mate in sy verhouding tot mense van die ander
geslag beleef.
Ook drie ander verhale wat van Jan in dié tyd verskyn, toon die tipiese kenmerke
van die tydskrifverhaal. Uit die vertelling van 'n ou vroutjie tydens 'n rit na Pretoria
oor die toewyding aan haar sieklike man kom Martie in ‘Vroutjie in swart’19 tot die
besef van hoe sy teenoor haar geliefde Hans, wat die motor bestuur, moet optree. Dit
is 'n boeiende gegewe, maar Rabie laat die verhaal eindig waar die jong paartjie,
nadat hulle die ou vroutjie afgelaai het, in die motor in mekaar se arms vlieg. Vir die
werklike ontknoping sien hy, waarskynlik as gevolg van dieselfde skroom, nog nie
kans nie. ‘Die blou huis’20 het in die tradisie van die spook- of spanningsverhaal 'n
pakkende inset as 'n groep vriende in 'n strandhuis intrek en van iets onheilspellends
bewus word wat hulle daaglikse lewe beïnvloed. Tydens 'n bootrit vertel die skipper
hulle dan die droewige geskiedenis: van hoe die ryk eienaar van dié pragtige woning
sy geliefde tydens 'n storm op see verloor het en hoe hy uiteindelik, gedryf deur
selfverwyt, in 'n inrigting vir kranksinniges beland. Wanneer die besoekers na die
hawe wil terugkeer, beland hulle nou self in 'n storm wat amper hulle lewens eis.
Hierdie verwikkeling bring dan die nodige katarsis, want daarna is hulle ontslae van
die onheilspellende wat hul lewens tydens die vakansie binnegedring het. Ongelukkig
is daar geen logiese verbinding tussen hierdie katarsis en die eienaar se lot nie, sodat
die verhaal die nodige eenheid mis. 'n Baie ligte verhaal is ‘Romeo en Juliet’.21 Drie
vriende besluit dat een van hulle, aangewys deur 'n loting, die taak sal hê om met die
beeldskone nuwe onderwyseres op die dorp kontak te maak. Hy doen dit in terme
van Shakespeare se liefdesdrama deur die rol van Romeo te speel, terwyl sy in die
spel meespeel en Juliet word. In die restau-
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rant, waar hulle ná 'n wandeling gaan eet, stel hy voor dat hulle hul werklike identiteit
openbaar. Met die noem van hulle volle tipies Afrikaanse doopname word die
romantiese spel verbreek en eindig alles in 'n lawwe lagbui. Meer as 'n stukkie
stuitigheid is die verhaal egter nie.
Jan publiseer in die vroeë jare veertig net enkele verhale in tydskrifte, omdat hy
saam met die skoolhouery ook met groter projekte besig is: sy twee eerste romans.
Moontlik het die Voortrekkereeufees van 1938 hom sy eerste tema gebied, want later
sou hy sê dat Nog skyn die sterre, soos hy sy debuutroman noem, die ‘neerslag [is]
van my Afrikaanse bewussyn’22 wat hom in dié jare by die Groot Trek laat begin het.
Die verhaal neem 'n aanvang in die jaar 1834 met die vrystelling van die slawe en
volg die lotgevalle van 'n groep Trekkers wat as gevolg van die probleme op die
onrustige oosgrens die ou Kolonie verlaat, noordwaarts trek en by die samevloeiing
van Rietspruit en die Caledon vir 'n tydelike verblyf uitspan. Uiteindelik besluit hulle
om oor die Drakensberge na die ooskus te trek, maar roep die Republiek Natalia wat hulle intussen, ná die moorde by Weenen en die Slag van Bloedrivier, gestig het
- vaarwel toe wanneer die Britte dit annekseer. Die roman eindig met die trek
Transvaal toe, die ‘bedoelde land’ waarvan sy medestudent op Stellenbosch, F.A.
Venter, later in sy Trek-tetralogie sou praat.
Rabie maak in Nog skyn die sterre dus gebruik van die historiese verloop van die
Trek, maar die bekende leiersfigure, soos Retief en Potgieter, en die belangrike
gebeure van die tyd verskyn hoogstens op die periferie. Die hoofkarakters in die
roman is fiktiewe figure en die verhaal van 'n romantiese liefdesdriehoek word met
die historiese verloop vervleg. Met die hoof- en talle newetemas en die herhaalde
verskuiwings van die figure beweeg die roman broksgewys van een toneel na die
ander, waarmee dit struktureel by die episodiese ouer Afrikaanse verhaalkuns aansluit.
Tussendeur blyk uit talle van die beskrywings, soos die siening van die son as ‘'n
swygende, wit meester’ wat ongenadig die reisiger ‘toestraal’,23 die dag as ‘'n wit
belofte’24 en ‘die silwer fluitroepe van tallose voëls’25, dat hier by tye 'n digter aan
die woord is. Tog voel 'n mens dat al dié beskrywings, soos ook baie van die episodes
en uitweidings, nie essensieel vir die verhaalgang is nie en dat die toeval soms, soos
tydens die aanval op Johannes waar Petrus hom net betyds red,26 'n te groot rol speel.
Baie tonele, soos die vloed-toneel,27 het eintlik geen funksie ten opsigte van die geheel
nie en werk verbrokkelend in op die roman. Soms is daar ook
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hinderlike stukke didaktiek wat die verhaalgang verder versteur,28 en telkens verval
Rabie in mooiskrywery, veral as dit kom by liefdestonele wat hy kennelik steeds nie
kan hanteer nie. Wat 'n mens egter tref, is hoe Rabie by tye die Trek-idioom mooi
in sy verhaal inspan, soos ‘Ons rol swepe oop oor twee dae’.29 Ook die tipiese lewe
van die Trekkers, met hul gebruike en resepte, vind neerslag in die roman. Van sy
slaaf Augus leer Petrus byvoorbeeld om 'n brandende stomp in die koffie te gooi om
die moer gouer te laat sak en die drank 'n voller geur te gee.30
Dat die roman egter meer wil wees as 'n liefdesverhaal teen die agtergrond van
die Groot Trek, word duidelik uit die stukkies besinning oor die Afrikanervolk wat
telkens in die loop van die verhaal ingevleg word. Dat die verteller, wat 'n mens hier
met Rabie kan gelykstel, 'n hoë dunk van sy volk het, blyk uit sy oortuiging dat dit
‘seker maar een maal in duisend jaar [gebeur] dat die ratte van die tyd so 'n volk
uitdraai’.31 As besondere kwaliteite van die Afrikaner noem hy dan sy eenvoud,
kinderlikheid en direktheid in al sy uitgangspunte tot die lewe.32 Hy is hier nog vervul
met die gevestigde nasionale waardes van die Afrikaner, maar dit word reeds op 'n
wyse geformuleer wat, deur die afwyking van die tradisionele Calvinisme, daaraan
'n moderne aanskyn gee. As hy sy bewondering vir die Afrikaners se eerlikheid in
hul verhouding tot die ewigheid uitspreek, formuleer hy dit as dié ‘ewigheid wat
hulle God genoem het en nou met 'n vraaglose opregtheid hier in Sy huis kom
vereer’,33 'n stelwyse wat in 'n tyd van Voortrekkerfeeste en opstuwende nasionalisme
verrassend aandoen. En wanneer hulle vryheid hulle ontneem word, is hierdie klein
volkie bereid om weer te trek en alles op te offer ter wille van 'n grootse ideaal.
Cornelius de Beer sê:
‘Ons moet Transvaal-toe trek. Dit gaan ons doen, so seker as wat ons
hier swaarkry onder die hoë God se hand. Ons gaan 'n tweede Trek begin,
'n beter Trek. Ons sal die waens weer inspan, die osse weer aankeer en
ons plase weer oorlaat aan die wildernis en die ongedierte om vir ons 'n
vry land te gaan uitsoek.’
Daar is op hierdie oomblik iets profeties in sy houding, en dit is asof 'n
nuwe besieling van hom uitstraal en sy toehoorders saamsnoer - één van
sin en één van wil. Dit is reg, só dink hulle. Trek! En in die verhewenheid
van hierdie oomblik, gebore uit lyding en smart en die dood van 'n geliefde,
het hulle opgestaan met opgewekte ge-
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bare en deurmekaar begin praat, maar met 'n glans op die gesigte; ruwe
werksmense, met bloed en sweet aan hul growwe klere; doodgewone
mense, maar met 'n helder lig in hul oë en 'n grootse ideaal in hul harte.
Want só is op hierdie oomblik in Natal vir Suid-Afrika die daaropvolgende
eeu gebore ...34
En aan die einde word die titel van die roman geaktiveer in die visioen waar die
hooffiguur Johannes, in die duister vertroos deur die lig van die sterre, hoopvol wag
op die daeraad, 'n slot wat 'n vergelyking uitlok met dié van J. van Melle se Bart Nel
waar die hooffiguur, ten spyte van al die ellende, ‘algaande na die ruim lig’35 onderweg
is:
Die velde was in duisternis gehul toe Johannes oor die onderdeur staar,
en daar was geen horison nie. Maar daar was nog sterre aan die hemel.
Tallose helder sterre om te troos deur die donker ure tot die dag sou kom.36
Wat 'n mens egter opval, is dat Rabie se nasionalisme in Nog skyn die sterre taamlik
tradisioneel en konvensioneel is en dat hy in hierdie fase van sy lewe in 'n groot mate
onkrities staan teenoor die Afrikaner wat, gestimuleer deur die simboliese Ossewatrek
van 1938, in die veertigerjare 'n opwellende nasionalisme beleef en nie altyd vry was
van 'n geheul en 'n flirtasie met Nazi-ideologieë nie. Dit is moeilik om die latere
selfbevryde Jan Rabie hier te bespeur, behalwe dan in die preokkupasie met die
wording van 'n volk waaroor dié roman, ten spyte van die liefdesintriges en
uitweidings, wesentlik handel. Dat hy in Nog skyn die sterre juis die Groot Trek as
dié sentrale moment in ons volkswording uitlig, is des te meer merkwaardig in die
lig van sy latere voorkeur vir 'n ander, vroeër fase: dié tydperk in die geskiedenis
van die Boland toe mense van Europese herkoms met Afrikane en Oosterlinge
vermeng en tot 'n nuwe volk aan die suidpunt van Afrika begin groei het. In die plek
van die ossewa sou eerder die skip vir hom die simbool van die Afrikaner word, al
bespeur 'n mens in so 'n voorkeur 'n bietjie aweregse, treiterende moedwil.37
In die besonder val dit 'n mens op dat hy in dié roman geen empatie met die swart
mense openbaar nie. Wanneer Kobus Snyman die Engelsman John Andrews met 'n
karwarts twee maal deur die gesig slaan, lok dit 'n reaksie van Johannes uit: ‘'n
Witman maak nie só met sy vyand as hy
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hom in sy mag het nie. Dit is 'n Kaffer se manier, nie 'n witman s'n nie.’38 Die ‘Kaffers’
word beskou as wreed en primitief, al moet 'n mens toegee dat Rabie daarmee die
siening van die gemiddelde Voortrekker weergee, nie noodwendig sy eie beskouing
nie. Tog bou hy in sy roman geen behoorlike korrektief op hierdie en dergelike
situasies in nie.
Dat Jan later self ongelukkig gevoel het oor hierdie eerste roman, blyk uit 'n
aantekening in een van sy dagboeke. In die lente van 1971 lees hy sy hele oeuvre vir
die eerste keer deur. By Nog skyn die sterre teken hy aan: ‘Ware verkrampte
volksaamdink-boek, Voortrekkers roei Kaffers en wild denkloos uit.’ In die kritiese
waardering wat saam met die outobiografie in Sestigers in woord en beeld: Jan Rabie
opgeneem word, sê J.C. Coetzee dat dit verreweg Rabie se ‘konvensioneelste’ roman
is. Hy gaan voort: ‘Van die latere Rabie, die vernuwer, die geskiedenis-ómskrywer,
die blootlegger van eie volk se onregplegings, is hier geen teken nie. [...] Die verhaal
het 'n soort draaiboek-beweeglikheid, maar bevat heelwat onfunksionele elemente
soos dekoratiewe natuur en doellose persoonsverhoudings. Geen van die karakters
leef outonoom nie, allermins die historiese.’39
Maar met die publikasie in 1943 was Jan in die sewende hemel. Hy is op Jamestown
wanneer sy eerste boek verskyn, 'n gebeurtenis wat hom, soos Hennie Aucamp dit
stel, ‘wonderlik “anders”’40 in die gemeenskap gemaak het. Die verskyning is gepas
gevier met tee, cream crackers en kaas.41 Van Jamestown stuur hy in September 1943
'n eksemplaar met die volgende inskripsie: ‘Aan Pappie en Mammie - As alles eers
verby is weet jy dat dit nie die ideaal is wat belangrik is nie, maar net die feit dat jy
een gehad het.’ En as 'n naskrif voeg hy by: ‘Ons mense probeer mos darem almal
- al is die resultaat gebrekkig.’42 En voorin die boek druk die idealistiese Jan 'n opdrag
af: ‘Opgedra aan die nederiges in hierdie lewe - omdat hulle so min is.’
Die enigste noemenswaardige bespreking wat van die roman verskyn, is die resensie
in Ons Eie Boek, die letterkundige kwartaalblad wat Jan se Stellenbosse professor,
F.E.J. Malherbe, van 1935 af redigeer.43 Dit is geskryf deur sy medestudent Gerhard
J. Beukes, 'n nogal geniepsige stuk as 'n mens die tydsomstandighede in ag neem.
‘Dit skyn byna onmoontlik’, begin Beukes sy bespreking, ‘dat 'n roman wat daardie
dramatiesgelaaide tydperk in ons bestaan, die Voortrek, tot tema het, geskryf kan
word op so 'n wyse dat dit ten spyte van 'n eerlike poging tot meelewing, gelees kan
word sonder enige ontroering.’ Sy belangrikste beswaar is dat
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daar te veel episodes in die roman is wat nie met die hoofhandeling verband hou nie.
Daarby word ‘die sobere historiese gegewens...van die eerste bladsy af te veel
gedekoreer deur soutlose en doellose natuurbeskrywings in 'n bewuste poging om
die roman op te hef tot sekere verlangde literêre waardes.’
Hierdie negatiewe ontvangs van sy debuutroman het Jan egter nie gekeer nie.
Wanneer Beukes se resensie verskyn, is Jan se tweede roman, Geen somer, wat hy
‘aan Vader en Moeder’ opdra, reeds op die pers. Dit verskyn in die loop van 1944
en belewe in 1946 'n tweede druk. Dit sou die enigste van sy romans uit die
veertigerjare wees waarvoor hy later self waardering gehad het. Geen somer, skryf
hy, is, in teenstelling tot Nog skyn die sterre, ‘darem eg in soverre dit Riethuiskraal
se landskap met kennis en liefde beskryf; terwyl die verhaal gaan om 'n seun wat
hom aan 'n sterk vader ontworstel’,44 al voel hy in 'n aantekening in een van sy
dagboeke dat die strenge patriargale vader die emosionele vrywording van die seun
te veel oorheers. Wanneer 'n mens iets weet van Jan se jeugjare, val die
outobiografiese lading van die roman op, al sal dit heeltemal misleidend wees om
dit in alle opsigte as 'n verhaal van sy lewe te lees. Die omgewing van Riethuiskraal
kom in breë trekke ooreen met die wêreld van sy jeug; selfs plekke soos Melkbosch
en karakters wat hy as kind geken het, soos Bêrend Beker en die Kleynhans- en
Volschenk-gesin, is name wat werklik bestaan het, soos ook Susanna le Roux die
outentieke naam van sy moeder was. Daarteenoor is daar talle versluierings, soos
Stilbaai wat hier Bloubaai heet, Riversdal wat in Poorten verander is en die
Kafferkuilsrivier wat tot Kuilsrivier verkort word. Volgens ouderdom moet die seuns
Hendrik en Flippie met Jan en sy broer Louw onderskeidelik korrespondeer, maar
vir gebruik in sy boek ruil Jan die rolle om sodat hy die jonger broer word. Die
newemotief van Hendrik, wat op Mart, 'n meisie uit 'n ander stand as die Rensburgs,
verlief raak, korrespondeer met iets uit die verlede, maar dit is weer 'n geval van 'n
omkeer van die rolle, want in werklikheid was dit Jan se suster Martha wat op 'n
bywonerseun verlief was. Dit roep 'n stadium in die geskiedenis van die Afrikaner
op toe verskil in klasse nog baie sterk gevoel is.
Met die verwoesting van die vallei deur die vloed en Stefaans se ‘onbeteuelde
begeerte’45 om die plaas wat hy verloor het, weer te besit, neem die verhaal egter 'n
loop wat nie na Jan se vader herlei kan word nie, al is klein besonderhede in die gang
van die verhaal tog gegrond op werklike
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gebeurtenisse. As hy tydens die vloed vertel van die ‘verkluimde bobbejaan’46 wat
op 'n stomp op die rivier afgespoel kom, weet die ingeligte leser uit die vermelding
van dieselfde voorval in sy regstreekse outobiografiese ‘Rivier van my jeug’ in Klein
koninkryk47 dat dit werklik gebeur het. Daarteenoor is die wedywering tussen Hendrik
en Freek tydens die koringsny,48 'n tweegeveg of duel met die sekel in plaas van die
tradisionele swaard of pistool, 'n bekende gegewe wat met soortgelyke tonele by
skrywers soos D.F. Malherbe, Jochem van Bruggen, C.M. van den Heever en Boerneef
in Afrikaans reeds 'n klein literêre tradisie geword het en dus nie regstreeks op 'n
persoonlike ervaring hoef te berus nie. Later sal G.A. Watermeyer met sy gedig
‘Oestyd’ hierdie tradisie voortsit en verfyn. Die uitbeelding van die Stefaans-figuur
sluit ook aan by 'n lang tradisie in die Afrikaanse prosa en drama van die uitbeelding
van die patriargfiguur, hoewel dié soort karakter in die Afrikaanse letterkunde nie
altyd soos in Geen somer pejoratief in sy oorheersende funksie voorgestel word nie.
By Jochem van Bruggen byvoorbeeld is die patriarg in werke soos ‘Bywoners’ (in
die bundel Op veld en rande, 1920) en die Ampie-trilogie (1924-1942) 'n milde
leenheer wat die maatskaplike nood van sy vasalle wil verlig en hulle geestelik wil
opvoed, iets wat glad nie by Rabie voorkom nie. Geen somer sluit eerder met die
figuur van Stefaans regstreeks aan by C.M. van den Heever se Droogte (1930) en
Laat vrugte (1939). Veral die figuur van oom Sybrand in Laat vrugte, die
oorheersende vader wat sy boerdery selfs ten koste van familietwis wil uitbrei, was
Rabie se literêre model, terwyl iets van die romantiese verhouding tussen Henning
en Johanna in die jeugliefde van Hendrik en Mart neerslag vind. Met die rubrisering
van die roman in drie geledinge, agtereenvolgens aangedui as ‘Herfs’, ‘Winter’ en
‘Lente’, toon Geen somer ook iets van Van den Heever se kringloop van die seisoene.
Hierdie verwantskap met Van den Heever beteken geensins dat Rabie se roman
'n stuk afgeleide literatuur is nie. Daarvoor steun die verhaal te sterk op Jan se eie
problematiese verhouding met sy vader en was die roman sy manier om met 'n stuk
persoonlike verlede ‘af te reken’ en hom van sy vader se oorheersing te ontworstel.
Carel Rabie het by geleentheid met sy broer Jan gepraat oor sy skryfwerk en hom
gevra of hy wis dat hy hul vader in Geen somer ‘beskrywe’ het. Jan se antwoord was
dat hy dit tydens die skryf van die boek nie besef het nie. Vir Carel was dit 'n
interessante illustrasie van hoe die onderbe-
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wuste, sonder dat die skrywer dit self besef, in die kunswerk tot uitdrukking kom.49
Tog sê Jan in sy onderhoud met Johan van Jaarsveld dat sy vader as 'n donker Nemesis
agter die grootwordjare op Riethuiskraal staan en dat Geen somer handel oor die
opstand van 'n jongman teen sy vader, iets wat dikwels by mense van sy geslag
Afrikaners voorgekom het en dus, soos hy dit enigsins vaag stel, ‘ook 'n aspek van
die Afrikaner se siel is’.50 Hy gaan voort (en 'n mens merk in dié aanhaling die styl
van iemand wat tydens 'n radio-onderhoud nie altyd in volsinne praat nie en plek-plek
sy grammatika verwaarloos): ‘Ek het dit nie direk teen hom bedoel nie, maar miskien
moes ek dit doen om my vryheid, om vir 'n jongman om werklik homself te kan
wees, veral as hy streng ouers het. Hy moet hom in 'n mate vry veg...En my vader
het vir my gesê: “Jan, die Here se seën rus nie op hierdie boek nie, want jy het vir
my daarin aangeval.” Maar ek het dit seker onbewus so bedoel, maar ek was baie
ontsteld oor dié sin van hom.’
Geen somer verloop plek-plek rommelrig, die gebeure spring 'n bietjie rond en
soms vleg Rabie sekere tonele in wat te wydlopig word en nie heg met die res van
die roman skakel nie. 'n Voorbeeld hiervan is oom Gertjie se relaas in die tradisie
van die groot liegstories oor die man wat 'n tier met 'n vislyn wou gaan vang,51 op
sigself 'n fraai verhaal wat egter niks met die hoofhandeling te make het nie. Nog 'n
voorbeeld is die passasie oor die ‘sterre-ure’ wat as intermezzo nie alleen die
verhaalgang verbreek nie, maar deur die intrede van 'n ek-spreker en die volgehoue
aanspreking van die ‘nag’ as dramatiese hoorder buite die aanbod van die roman val
en buitendien 'n voorbeeld van mooiskrywery is. Hierdie intermezzo begin as volg:
Net soos my venster oopstaan op jou, o nag, net so staan my hart in die
sterre-ure oop op die onrus wat hy heeldag in sy stilste plekkies weggebêre
het. Net soos my venster weerloos is teen die duisternis, net so is ek
weerloos teen jou, o nag, as jy in my hart begin praat.
Ek het in die aand van my werk gekom, en ek was moeg en ek het rus by
jou kom soek. Ek het gemeen jy is rus en in jou arms sluimer alles.
Wyd oor die vallei brand die klein liggies waar huise is, waar mense is,
en vensters wat oopstaan op jou.52
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Ten spyte van hierdie besware toon Geen somer 'n groot vooruitgang op Nog skyn
die sterre, iets wat P.C. Schoonees, skrywer van die omvattende Die prosa van die
Tweede Afrikaanse beweging, ook in sy resensie in Ons Eie Boek53 waardeer. Hy
vind dat die skrywer in die tekening van die jeugtonele ‘'n mooi talent’ openbaar en
dat sy uitbeelding van die hooffiguur ‘fors en strak’ is. 'n Mens twyfel, volgens hom,
egter aan die menslikheid van Stefaans Rensburg wat in ‘sy ongenaakbare stugheid
en sy dolle werkywer...meer die beliggaming van 'n idee as 'n lewende wese [is]. Hy
is bomenslik in die felheid van sy haat, en word onmenslik deur die verterende drang
om die erfplaas te besit.’ Tog vind Schoonees dat dié
boeiende roman...baie gunstig [vergelyk] met die tallose middelmatige
verhale wat tans in eindelose reekse verskyn. Die skrywer se aanvoeling
van die groot lewenskragte is dikwels treffend en eg, terwyl sy segging
soms verrassend-oorspronklik is. Dat hy wel deeglik in staat is om ook
die fyner menslike roersels uit te beeld word bewys deur die simpatieke
figuur van die lydsame San wat so sterk is in haar begrypende liefde dat
sy uiteindelik die oorwinning behaal oor haar verstokte en ontaarde man.
'n Reaksie wat Jan in hierdie tyd moes gewaardeer het, is die resensie van D.J.
Opperman in Die Huisgenoot van 2 Februarie 1945. Van Opperman, indertyd
onderwyser aan die Hoërskool Voortrekker in Pietermaritzburg, maar reeds as digter
en kritikus met sy bydraes tot Die Huisgenoot bekend, sou binne enkele maande ná
dié resensie Heilige beeste verskyn, een van die sterkste eerste bundels in die
geskiedenis van die Afrikaanse poësie. Opperman skryf:
By die vader is daar die hartstog om die verlore plaas van die Marais's
terug te wen, maar die seun raak verlief op een van die dogters. Dit is die
dramatiese gegewe vir Geen somer waarin Flip se ontwikkelingsgang en
die plaaslewe langs die Kuilsrivier geteken word. Ons leer Flip en sy broer
Hendrik ken veral ten opsigte van kinderpret, die liefde vir Lorraine en
Mart, en die arbeid op die plaas. Die uitbeelding van hierdie jongmense
en die sienings van die landstreek tref deur die idilliese. Pragtig is hfst. 18
van ‘Herfs’, roerend die beskrywing van die moeder in haar ingetoënheid,
en soms sterk die tekening van
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Stefaans; soos byvoorbeeld die versoeking om die miedens aan die brand
te steek.
Rabie se hele strewe, meen hy, is dinamiese beelding. Hy wil dade ‘vinnig en
saaklik’ teken, die verteltrant is haastig, iets wat 'n sekere ‘wydskildering en forsheid’
meebring. Ongelukkig, vind hy, is daar ‘'n opeenhoping van gebeurtenisse,
geweldtonele, uitbeelding wat neig om die mens as te eensydig of skurkagtig te
sien...Dit, saam met die komende beloftes van onheil ..., die handige verwydering
van die erfgenaam deur 'n perdeongeluk, en Cecile Marais deur die griep, herinner
te veel aan die ou avontuurroman.’ Die groot hoeveelheid boustof is vir hom nog nie
fyn genoeg geselekteer en georden nie, daar is nog onnodige karakters, en stilistiese
onsuiwerhede bederf Rabie se andersins heldere segging. Tog vind hy die roman 'n
groot vooruitgang op Nog skyn die sterre en is daar vir hom ‘iets fris en gesonds’ in
Geen somer.
Jan sou, ná die verskyning van dié resensie, 'n groot waardering vir Opperman as
kritikus ontwikkel, wat ná hul persoonlike ontmoeting tot verdere samewerking sou
lei.

III
Met 'n hele aantal gedigte, verhale in tydskrifte en twee romans op sy naam besluit
Jan aan die begin van 1945, wanneer die Tweede Wêreldoorlog met die bombardement
van Duitse stede sy einde nader, om na Stellenbosch terug te keer en verder te studeer.
Omdat hy tydens sy jare as onderwyser Hollands III aan die Universiteit van
Suid-Afrika verwerf het, kon hy vir die M.A. in Hollands inskryf. Soos vroeër, maar
nou heelwat ouer as die ander studente, het hy weer 'n kamer in Wilgenhof.
Destyds het daar op Stellenbosch nog nie, soos vandag, 'n honneurskursus as
voorvereiste vir die M.A. bestaan nie en is daar vir die soort Magister waaraan Jan
voorkeur gegee het, geen verhandeling vereis nie, net kursusse en werkstukke. Jan
volg kursusse in die Afrikaanse letterkunde en Nederlandse prosa by die stoere,
konserwatiewe E.C. Pienaar by wie hy 'n uitgebreide opstel oor die Vlaamse
romanskrywer Stijn Streuvels inlewer.54 By die entoesiastiese Fransie Malherbe woon
hy 'n kursus in die Nederlandse poësie by wat vir hom veel meer verteerbaar was.
By die
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streng vakman A.C. Bouman kry hy naas 'n kursus in die Middelnederlandse taalen letterkunde die geleentheid om, by wyse van spesiale vergunning, 'n kursus in
moderne Deens in plaas van die uitgestorwe Goties te volg.55 By die ‘ironiese’56
Willem Kempen - met sy Oom Taalwag-artikels, waarin hy die taalgebruik en styl
van Afrikaanse skrywers ontleed, gereelde medewerker aan Ons Eie Boek - volg hy
'n kursus in Afrikaanse grammatika. Die kwasterige Kempen het daarvan gehou om
sy nekspiere te oefen, terwyl hy op sy lastige vrae die antwoorde van sy dikwels
verdwaasde studente afgewag het.
Saam met Jan op Stellenbosch was mense soos Ina Rousseau, H.W. Truter, Berta
Smit en Christopher Heywood. Al vier sou, soos hy, later op die gebied van die
literatuur bekend word. Ina Rousseau sou ontwikkel tot 'n digteres wat met 'n besonder
subtiele klankstruktuur en ‘vloeiende’ skakels tussen beelde daarin slaag om iets
fyns, kwiksilweragtigs in haar poësie te bereik, terwyl Truter in 'n enkele bundel
mymerverse (Kleinhoewe, 1972) oor die uitsigloosheid van die menslike bestaan en
'n verlore liefde skryf en Smit in enkele romans met 'n swoele simboliek iets van die
Christen se stryd in hierdie wêreld gee. Heywood, later professor in Brittanje en
Japan, sou as akademikus opstelle aan die Engelse literatuur van die negentiende en
twintigste eeu wy en in Aspects of South African literature (1976) die werk van Alan
Paton, Mazisi Kunene, Nadine Gordimer en Oswald Mtshali aan 'n internasionale
publiek bekend stel. Victor Holloway, Gideon Joubert, Jack Steyn, al drie later as
joernaliste werksaam, was met skryfsels in Die Stellenbosse Student besig om hul
vaardighede op die gebied van die skryfkuns te toets. Joubert sou veel later, in 1997,
met Die groot gedagte 'n boek oor die kosmos lewer. Hulle almal was bevriend met
Jan en soms het hulle saam met hom in die bekende Stellenbosse eetplekke van
destyds - die Eike, die Uitspan en die Suikerbossie - 'n koppie koffie gedrink, 'n
broodjie geëet en by tye wilde dinge gepraat. Met sy woeste kuif en donker oë, ver
van mekaar in sy breë gesig, was Jan 'n intelligente, ernstige man, lief om geesdriftig
te argumenteer oor sake, al het hulle ook tydens die diskussies baie gelag en pret
gehad. Oor naweke het Jan, as die weer daarna was, saam met een of twee vriende
die Pieke gaan uitklim of in Jonkershoek gaan stap. Met sy pragtige, sportiewe
liggaam was hy vir baie van die meisies aantreklik. Sy spesiale vriendin in dié tyd
was Azetta van der Merwe wat later model in Londen sou word. Sy was ontsettend
skraal en pynigend mooi, baie gewild onder die
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1. Die Suid-Afrikaanse weergawe van die Rabie-familiewapen. Hierin word die Europese rawe vervang
met twee Kaapse kraaie wat trots voor hulle sit en uitkyk, simbool van 'n edel inbors en standvastige
karakter. Die ankers op die wapen is 'n aanduiding van hulpvaardigheid teenoor ander in tye van nood.
(Foto: Sannie van Heerden)

2. J.S. Rabie (1848-1945), grootvader van die skrywer, wat by tye by die Rabie-gesin kom inwoon
en die kinders soms hardhandig met 'n los riem afgeransel het. (Foto: Marjorie Wallace)

J.C. Kannemeyer, Jan Rabie. Prosapionier en politieke padwyser

3. Johannes Wilhelm Rabie en Susanna le Roux, ouers van die skrywer. (Foto: Liesl Rabie)
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4. 'n Byeenkoms in 1984 by geleentheid van die eenhonderd en dertigste bestaansjaar van die Klein
Drakenstein-skool waar Jan Rabie 'n deel van sy kleutertyd deurgebring het. Sy vrou, Marjorie Wallace,
het dié byeenkoms in 'n hele paar skilderye vasgelê. (Versameling Margot Luyt; foto: Amanda Botha)
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5. 'n Voorbeeld van die natuurtonele wat vader Rabie as afleiding geteken het: geykte kleinkuns in
die tradisie van die Engelse Pre-Rafaeliete. (Foto: J.S. Gericke-biblioteek)

J.C. Kannemeyer, Jan Rabie. Prosapionier en politieke padwyser

*4

6. Die woonhuis op die plaas Riethuiskraal langs die Kafferkuilsrivier (die Goukou, veertien kilometer
van Stilbaai), waar die Rabie-gesin hulle in 1926 vestig. Later sou Jan Rabie skryf: ‘Die rivier van
my jeug haal nog asem in die kronkels van my drome; die getye van daardie liefde stu nog steeds
deur my skryfwerk, onverloorbaar myne.’ (Foto: Sannie van Heerden)

7. Die ‘groot platformding’ naby hul huis, die pont wat met 'n kabel oor die water beweeg het en die
enigste verbinding tussen die twee kante van die rivier was. Hierdie pont het tot omstreeks 1969 bly
voortbestaan. (Foto: Marjorie Wallace)

8. Die ‘nuwe’ skool op Riethuiskraal waarin Jan in 1947 vir sy vader as onderwyser waargeneem het.
(Foto: Sannie van Heerden)
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9. Van die Rabie-kinders saam met hul moeder. Van links na regs: Jan, Louw, Bettie en Martha. (Foto:
Marjorie Wallace)

10. Vader Rabie met 'n paar van sy ‘dooie diere’, sy trofeë as grootwildjagter. (Foto: Sannie van
Heerden)
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11. ‘Waar staan die hel verligte huis, waar gee/ die pad sy wit draai na die hart?’ Jan by die pad na
Riethuiskraal, volgens sy broer Carel die agtergrond vir die gedig ‘Blinde tog’ wat D.J. Opperman
en F.J. le Roux in 1946 in Stiebeuel opneem. (Foto: Liesl Rabie)

12. As eerstejaarstudent in die koshuis Wilgenhof in 1937 moes Jan tydens die dopery homself as
Charlie Chaplin voorstel. Daarvoor moes hy hom klee in 'n swaelstertmanel en groot skoene verkeerd
om aangetrek, en met 'n strikdas, keil en 'n snorretjie van swart politoer. (Foto: Jan Rabie)
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13. Vier van die Rabie-broers in 1939, die jaar waarin Jan die B.A. aan die Universiteit van Stellenbosch
behaal. Van links na regs: Hans, Carel, Jan en Louw. (Foto: Marjorie Wallace)
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14. Jan in 1939 as redaksielid van Die Stellenbosse Student, waarin van sy eerste gedigte en prosastukke
verskyn. Agter links staan die latere joernalis Schalk Pienaar, in die middel sit N.J. de W. Pansegrouw,
die hoofredakteur, en in die tweede ry heel regs sit J.G. van der Horst, later direkteur van Ou Mutual
en kanselier van die Universiteit van Stellenbosch. Jan Rabie sit voor regs. (Foto: J.S.
Gericke-biblioteek)

15. Jan as lid van die bestuur van die Berg- en Toerklub in 1940. Jan sit regs voor en W.A. de Klerk
links voor. (Foto: J.S. Gericke-biblioteek)
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16. In 1945 is Jan weer lid van die redaksie van Die Stellenbosse Student wanneer hy vir die M.A.
na Stellenbosch terugkeer. Heel links agter staan Victor Holloway, later kunsredakteur van Die Burger,
terwyl Jan tweede van regs staan. In die middel voor sit die redakteur, Jan de Villiers, later professor
in teologie aan die Universiteit van Stellenbosch. (Foto: J.S. Gerickebiblioteek)

17. Jan Rabie, Gideon Joubert en Ina Rousseau in 1945 saam op Stellenbosch. (Foto: J.S.
Gerickebiblioteek)
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18. ‘'n Ware afbeelding van my fisiognomie’ - die ‘kiekie’ wat Peter Blum, vir wie Jan in 1946 in
Johannesburg ontmoet, in September 1955 aan die Nasionale Boekhandel stuur vir reklamedoeleindes
by die verskyning van sy Steenbok tot poolsee. (Foto: Wat het geword van Peter Blum?)

19. In 1946 maak Jan kennis met Elsa Joubert, wat toe aan Die Huisgenoot verbonde was. Wanneer
sy op 8 Maart 1948, 'n paar weke voor Jan, met die City of London vir 'n vaart langs die ooskus van
Afrika na Europa vertrek, neem Jan van haar afskeid in die Tafelbaaise hawe en neem hy 'n foto van
haar op die dek. (Foto: Paryse dagboek)
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20. Jan aan boord van die Indrapoera, waarmee hy op 4 April 1948 na Europa vertrek. (Foto: Paryse
dagboek)
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21. Tydens die vaart raak Jan smoorverlief op die sjarmante Marion Pollock saam met wie hy ná sy
aankoms dae lank in Londen rondloop en later België en Nederland besoek. (Foto: Paryse dagboek)

22. In Parys leer Jan in 'n ommesientjie Frans lees en praat en verdiep hy hom in die Franse letterkunde.
Tydens sy jare in Parys lees hy sistematies feitlik die hele gebied van die Franse letterkunde, sowel
die klassieke skrywers as die eksponente van die avant-garde. Gereeld gaan fynkam hy die
boekkraampies langs die Seine vir winskopies, net om hulle, klaar gelees, vir ander te gaan omruil.
(Foto: J.C. Kannemeyer)
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23. Kort ná Jan se aankoms in Parys kom die pianiste Betsie van Rooyen, sy vriendin uit Johannesburg,
kuier. Hier staan sy by 'n boekkraampie langs die Seine. (Foto: Paryse dagboek)

24. Ginette, die Franse meisie vir wie Jan in Parys leer ken en met wie hy 'n kortstondige verhouding
het. (Foto: Paryse dagboek)
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25. Jan woon aanvanklik in 26 Rue Servandoni in die Quartier Latin vlakby die Luxembourgtuine
maar vestig hom meer as 'n jaar later in 'n dakkamer op die sewende verdieping van die Avenue
Parmentier, naby die metro-stop St Ambroise aan die regteroewer van die Seine. (Foto: J.C.
Kannemeyer)

26. Omdat Jan in Parys brandarm is, kan hy gewoonlik net een koffietjie op 'n keer in een van die
beroemde literêre kafees van Montpamasse drink, maar dit verhinder hom nie om 'n hele aand daar
met vriende te sit en gesels nie. Hy besoek verskeie van dié kafees, soos: La Rotonde,
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27. Le Sélect,

28. en La Coupole dikwels, maar sy voorkeur gaan uit na
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29. Le Dôme, waar Ernest Hemingway in die twintigerjare sy kortverhale gesit en voorlees het vir
enigiemand wat wou luister.

30. Soms drink hy ook koffie in die Café de Flore, in die Saint-Germain-des-Prés-buurt, wat Jean-Paul
Sartre sy tuiste gemaak het,
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31. maar hy kom meer dikwels in die Aux Deux Magots en die Brasserie Lipp in dieselfde buurt,
waar die eksistensialistiese kliek, die akoliete van Sartre, vergader. (Foto's: 26-30 J.C. Kannemeyer;
31 Alain Baudry)
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32. Elke Sondagmiddag, wanneer hy gratis toegang gehad het, gaan Jan na die Louvre om sistematies
die werk van 'n bepaalde skilder of die werk van 'n spesifieke periode noukeurig te bestudeer. 'n
Skildery wat hom besonder tref, is Jeroen Bosch se Skip van die malles. Hy vind dit ‘'n orgasme van
oorgawe aan dit waarvan Freud se onderbewuste net droom’. (Charles de Tolnay, Hieronymus Bosch,
Londen, Methuen, 1966)
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33. Jan word ook meegevoer deur Rafael se Jeanne d'Aragon. ‘Bestaan daar’, vra hy in sy dagboek,
‘'n skoner skildery, met meer trots en jeug en luukse, 'n nakender himne aan die aarde?’ (Konrad
Oberhuber, Raphael: The paintings, München, Prestel, 1999)
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34. Henri Michaux, die Frans-Belgiese skrywer wat 'n groot invloed op Jan se Een-en-twintig uitoefen.
(Moderne encyclopedie der wereldliteratuur, V, Hilversum, Paul Brand/ C. De Boer, 1970.)

35. Peter Abrahams, die swart Suid-Afrikaanse skrywer wat in dieselfde woonstelblok as Jan in die
Quartier Latin woon. Uit hul gesprekke ontstaan Jan se belangwekkende ‘Droogte’ in Een-en-twintig.
(Foto: NELM; Jürgen Schadeberg)
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36. In November 1948 ontmoet Jan ‘'n Skotse skilderessie’, Marjorie Wallace, met wie hy 'n hegte
verhouding begin. Hier sit hulle op 'n bank in die Luxembourg-tuin. (Foto: Marjorie Wallace)
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37. Jan en Marjorie op een van hul veelvuldige somerreise om die son in die Mediterreense suide van
Europa te gaan opsoek. (Foto: Marjorie Wallace)

38. Die ingang tot 35 Rue de la Tombe Issoire in die Paryse Montparnasse-buurt, Marjorie se ateljee
en woonplek waar Jan ook weldra intrek. (Foto: J.C. Kannemeyer)
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39. In 1948 en weer in 1954 klim Jan Mont Blanc in die Franse Alpe, maar albei kere word hy as
gevolg van sneeustorms verhinder om die piek te bereik. ‘Le Boer a le mieux résisté!’ (Die Boer het
die meeste weerstand gebied!) sê die Franse koerante, met 'n foto van Jan daarby. (Foto: Liesl Rabie)

40. Jan met sy rugsak teen Mont Blanc (Foto: J.S. Gericke-biblioteek)
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41. Van Jan en Marjorie se beste vriende in Parys is die Nederlandse en Vlaamse Cobra-skilders en
die groep digters en skrywers wat later as die Vijftigers bekend sou staan. Soms woon hulle van die
veelvuldige feeste en gesellighede van Simon Vinkenoog by, terwyl Rudy Kousbroek in 1953 Marjorie
se buurman in die Rue de la Tombe Issoire word. Hier verskyn Marjorie en Jan saam met Simon
Vinkenoog (agter lesende) met Bert Schierbeek (links) en Rudy Kousbroek (regs). (Foto: Ethel
Portnoy)
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42. Twee Suid-Afrikaanse skrywers wat, ná Elsa Joubert, Jan in Parys besoek, is die digter Jannie
Coetzee (voor links) en die dramaturg Bartho Smit (voor regs), vir wie Jan reeds in 1946 in
Johannesburg leer ken het en wat later as uitgewer Mens-alleen en ander werke van Rabie sou publiseer.
Saam met Jan (regs) op die foto staan Rudy Kousbroek. (Foto: Ethel Portnoy)
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43. Jan in 1954 voor 'n muurskildery van Lucebert in Parys. (Foto: Marjorie Wallace)

44. Uys Krige ‘oorwinter oorvloediglik as causeur’ drie maande lank by Jan en Marjorie in die winter
van 1952-1953. ‘Die mees geliefde, die menslikste van Suid-Afrikaanse skrywers’, noem Jan hom
later in Buidel. (Foto: Marjorie Wallace)
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45. Eers toe Uys weg was, kon Marjorie hom uitbeeld as narrefiguur. (Foto: Marjorie Wallace)
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46. Op 4 Januarie 1955, kort voor sy vertrek terug na Suid-Afrika, trou Jan en Marjorie voor die Britse
konsul in 'n besneeude Parys. Jan het Bartho se ou bruin pak klere aan, terwyl Marjorie Bartho se
vrou, die toneelspeelster Kita Redelinghuys, se skoene dra. Hier is Jan en Jannie Coetzee onderweg
na die troue. (Foto: Rudy Kousbroek)

47. Die huwelikseremonie. Marjorie se moeder kyk suspisieus toe. Is dié Boer die regte man vir haar
dogter? (Foto: Rudy Kousbroek)
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studente. Saam het sy en Jan dikwels gaan dans,57 al het Jan steeds in sy verhouding
tot meisies sy aarseling en skroomvalligheid behou en was daar van werklike intimiteit
geen sprake nie. Jan was basies 'n alleenloper en introvert, iemand wat sy eie ding
gedoen het, nie een van die massa of die kletsbekke nie. Baie van die studente het
daarvan gehou om op 'n Sondagmiddag te gaan luister wanneer dr. Con de Villiers,
professor in Dierkunde, vertaler uit die Skandinawiese tale en later skrywer van die
Overbergse sketse, uit sy groot versameling plate van sangers uit die Goue Eeu van
die opera vir studente voorspeel. Maar Jan, en ook Ina Rousseau, het niks gehou van
opera nie en was nie deel van Con se koterie nie. Albei se voorkeur het uitgegaan na
kamermusiek en veral die simfonieë en konserte van komponiste soos Bach, Mozart,
Beethoven en Haydn. Baie keer het Jan plate vooruit bespreek en alleen in een van
die klankdigte kamers van die Konservatorium daarna gaan luister. Soms het hy Ina
genooi om saam te kom. 'n Notatjie in haar kamer sou iets sê soos: ‘2 nm. By
Conserve. Eroica. Donners goeie opname. Kom luister saam.’ En altyd was dit vir
Ina 'n vreugde om saam met hom só die musiek te ervaar.58 Wat haar in die besonder
van Jan getref het, was sy basiese goedheid, sy onkreukbaarheid. Hy wou graag in
elke persoon slegs die goeie raaksien en hy was geneig om mense te idealiseer. Dit
het haar telkens opgeval met hoeveel respek hy byvoorbeeld kelners - ongeag hulle
kleur - behandel het.59 Daar was iets van die onskuldige en die kind in hom. En vir
mense wat Nog skyn die sterre met sy betreklike ongevoeligheid teenoor mense van
kleur geken het, was dit duidelik dat daar by Jan 'n groeiende sosiale bewussyn oor
die onreg in sy eie land aan die ontwikkel was.
Soos vroeër was Jan nou weer in die subredaksie van Die Stellenbosse Student en
publiseer hy baie gedigte en prosastukke in dié blad. Anders as tydens sy eerste
periode op Stellenbosch klink daar uit 'n gedig soos ‘Skenker’60 skielik iets van 'n
opstandigheid teen die Calvinisme van sy jeugjare op. Dit is 'n aanduiding daarvan
dat Geen somer nie net 'n ‘afrekening’ met sy vader was nie, maar ook met sekere
waardes wat hy in sy jare op Riethuiskraal en selfs later in sy eerste fase op
Stellenbosch aangehang het. Daarby is dié verset nie literêr gekleur in die trant van
sy onmiddellike voorgangers, die Louws, nie. In ‘Skenker’ praat hy van die
‘kinderagtige God / wat woon in die klein malhuis van die kop’, 'n voorspel op die
pragtige beeld van die ‘sel / agter die grense / van die vel / en die hoë / vensters van
die oë’ in S.J. Pretorius se ‘Die kranksinnige’ wat
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egter eers in 1948 in die bundel Inkeer sal verskyn.61 Ook die liefdesverse is nou
swoeler en dikwels meer eroties, terwyl die wisseling in die lengte van die versreël
vir die nodige verskeidenheid en die parallelisme in die strofebou vir die nodige
hegtheid sorg. Dit is byvoorbeeld die geval in ‘Meisie nou’:62
Die lis van jou heupe
en jou oë se snel verraad
het stiller sin
dan die heilige breek van die daeraad.
Die peins van jou hande
en jou loop se môre-verhaal
bring wilder kramp
dan 'n stukkende stad waarin vlamme maal.
En jou borste, jou mond en jy
as jy heeltemal malkop is,
is die witte son
wat my juigende ruk uit die duisternis.

Dat Jan in hierdie tyd waarskynlik die poësie van die Nederlandse digter H. Marsman
by Fransie Malherbe bestudeer en goed leer ken het, blyk uit meer as een gedig. In
1943, toe Nederlandse boeke in Suid-Afrika as gevolg van die Duitse besetting haas
nie verkrygbaar was nie, verskyn 'n keuse uit Marsman se poësie en prosa in die
reeks Nederlandse Boekerij by die firma J.L. van Schaik met 'n kundige inleiding
deur N.P. van Wyk Louw. Moontlik het Rabie hierdie bloemlesing reeds tydens sy
jare as onderwyser gelees. 'n Gedig soos ‘Vir jou’,63 met sy voorstelling van die vrou
met haar ‘wrede klein mond’ en haar hande koel om die minnaar se hoof, is tipies
Marsman, terwyl ook ‘Die rooi perde van Frans Marc’,64 die eerste gedig van Rabie
waarin die invloed van die skilderkuns merkbaar is, in die bruising, die hartstog en
die kosmiese selfvergroting iets van die Nederlandse digter opvang, al word die gedig
deur die eksplisiete beelding ontsier:
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Ons sal ons hoon uitspoeg oor die aarde,
'n kreet uitspoeg oor die aarde,
en jaag oor die rotse van swartblou gif,
vir die laaste maal jaag uit die aarde Ons sal die perde van Frans Marc vang
en jaag, jaag, jaag, jaag
uit die aarde.

In hierdie tyd publiseer Jan ook twee vertalings, die eerstes van vele later: Stephen
Spender se ‘Ultima ratio regum’65 en W.H. Auden se ‘Musée des Beaux Arts’. 'n
Mens merk hier reeds 'n sekere bedrewenheid met die oorsetting van Auden, al het
Rabie nie goed geweet hoe om ‘there always must be / Children’ bevredigend te
vertaal nie. By Auden lui dit:
About suffering they were never wrong,
The Old Masters: how well they understood
Its human position; how it takes place
While someone else is eating or opening a window or just walking dully along;
How, when the aged are reverently, passionately waiting
For the miraculous birth, there always must be
Children who did not specially want it to happen, skating
On a pond at the edge of the wood:
They never forgot
That even the dreadful martyrdom must run its course
Anyhow in a corner, some untidy spot
Where the dogs go on with their doggy life and the torturer's horse
Scratches its innocent behind on a tree.
In Brueghel's Icarus, for instance: how everything turns away
Quite leisurely from the disaster; the ploughman may
Have heard the splash, the forsaken cry,
But for him it was not an important failure; the sun shone
As it had to on the white legs disappearing into the green
Water; and the expensive delicate ship that must have seen
Something amazing, a boy falling out of the sky,
Had somewhere to get to and sailed calmly on.66
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By Rabie word dit:
Omtrent lyding was hul nooit verkeerd,
Die Ou Meesters: hoe goed het hul verstaan
Sy menslike posisie; hoe dit plaasvind
Terwyl iemand anders eet of 'n venster oopmaak
Of doodgewoon dof aanloop;
Hoe, as die gryses eerbiedig, hartstogtelik wag
Vir die wond're geboorte, daar altyd moet wees
Kinders wat dit nie eintlik begeer nie, skaatsend
Op 'n dam aan die grens van die woud.
Hul het nooit vergeet
Dat selfs die gevreesde martelaarskap sy koers moet gaan
Sommerso in 'n hoekie, enige vuil plek
Waar die honde hul hondelewe lewe
En die pyniger se perd
Sy onskuldige agterend skuur teen 'n boom.
Soos in Brueghel se Icaros, hoe draai alles heeltemal
Tydsaam weg van die ongeluk, die ploegman mag
Die plons gehoor het, die verlate skreeu,
Maar vir hom was dit geen belangrike mislukking;
Die son het geskyn
Soos dit moes op die wit bene verdwynend in die groen
Water; en die dure en fyne skip wat iets verbasend
Moes gesien het, 'n seun wat val uit die lug,
Moes elders heen gaan en het kalmweg aangeseil.67

Met sy terugkeer na Stellenbosch was Jan, veel meer as vroeër, opstandig, 'n stroomop
denker wat nie gehuiwer het om die heilige koeie van die Afrikaner aan te durf nie.
Ook die Stellenbosse studentegemeenskap wou hy wakker skud. In 'n stuk wat hy
‘Stellenbosche gewete’68 noem, beskuldig hy sy medestudente van vlakheid,
doelloosheid en kleinburgerlikheid. Honend wys hy hulle op die eng politieke en
godsdienstige weg wat hulle as volgelinge van God en Malan (indertyd die leier van
die opposisie en die Nasionale Party) bewandel: ‘Asof God paaie gemaak het vir die
onmeetlike vryheid van die heelal-siel; asof Malan paaie mág maak!’ Hy
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laak die neiging om ‘persone te klassifiseer in vir die benepe burger-brein begrypbare
indelings’. Die deursnee Stellenbosser is vir hom ‘so onoorspronklik soos 'n
renosterbossie en so vlak soos 'n Vrystaatse soutpan’. In baie opsigte is hierdie stuk
'n bietjie verward omdat hy na verskillende kante wild slaan, maar dit gee 'n
aanduiding van wat in die onstuimige Jan, nou vier en twintig jaar oud, aan die woel
was. Daarby illustreer dit sy moed en die onverskrokke wyse waarop hy bereid was
om teen gevestigde opvattinge en waardes in te gaan.
In enkele stukke wat van Jan in die loop van 1945 in Die Stellenbosse Student
verskyn, probeer hy 'n soort kunsprosa skryf, soos ‘Kafees’69 en ‘Geboorte in droom’.70
Dit is egter, in die tradisie van die Engelse ‘on something on nothing’-essay, 'n
bewustelike wil tot literatuur en van sy swakste werk. Besonder mooi is egter ‘Teer
verhaal’,71 wat hy later goed genoeg ag vir publikasie in Die Naweek waar dit in die
uitgawe van 23 Mei 1946 verskyn. 'n Jong visser, só eenvoudig dat van die ander
vissers hom as simpel beskou, raak verlief op die dogter van 'n onderwyser en bring
elke nag in die geheim vir haar 'n vis as geskenk. Wanneer sy hom egter een nag
betrap en uit medelye 'n soen gee, hardloop hy in angs weg en verdwyn van die
vissersdorpie waar hy woon. Die hele verhaal het iets van 'n sprokie in die trant van
De kleine Johannes van Frederik van Eeden, terwyl die slot, waar verskillende
moontlikhede vir wat van die visserseun kon geword het, in die sfeer van die
romantiek bly: ‘Miskien het hy koning van 'n vreemde land geword, miskien is hy
nou 'n skuitbaas met 'n rooi baard, in 'n strandplek waar elke man 'n fabelagtige visser
is.’ Ook ‘Skugter liefde’,72 later in Die Naweek van 22 November 1945, bly in die
sfeer van die romantiek. Dit is die verhaal van die herontmoeting van twee mense
wat, ná 'n aarselende uitreik na mekaar tydens hulle skooljare, mekaar weer ontmoet,
maar steeds moeite het om, by hulle ingeboude skroomvalligheid verby, by mekaar
uit te kom.
Terwyl Jan met sy M.A.-studie besig was, het hy uiteraard minder tyd vir sy
skeppende werk gehad. Daarom is die enigste ander prosa wat hy in dié tyd publiseer,
die verhaal ‘Die skêr’,73 die taamlik ligte en lawwe storie van 'n man en meisie wat,
agtereenvolgens uit jaloesie en wraaksug, mekaar se hare afsny, sodat hulle hulle
tydens hul strandvakansie tot die hotel moet beperk, iets wat darem 'n gelukkige
afloop het. Van die gedigte wat Jan na Die Naweek stuur, is ‘En droom ...’74 en
‘Variasie op 'n herfstema’75 van sy swakste gepubliseerde poësie. Teenoor die vae
romantiese
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verse van vroeër probeer hy nou meer kripties en kompak skryf, maar sy poging om
van die romantiese weekheid weg te kom, lei tot 'n gedrongenheid waarin die logika
deur die spronge meer as wenslik ontbreek. In dié stadium het Jan egter reeds oor
een gedig beskik wat bo al die romantiese vaaghede van vroeër uitstaan. Dit is ‘Die
vriend’ wat in Die Huisgenoot van 3 September 1943 verskyn en wat hy na alle
waarskynlikheid reeds in sy tyd as onderwyser op Jamestown geskryf het. In die
afgesonderdheid van die Stormberge lees Jan nou verder aan die poësie van A. Roland
Holst en T.S. Eliot en maak hy kennis met die werk van Oscar Wilde en die Naughty
Nineties, terwyl hy ook in die geskrifte van die psigoloë Sigmund Freud en C.G.
Jung verdiep raak. Dit is uit hierdie sfeer dat ‘Die vriend’ ontstaan:
‘Vriendskap is nie meer
as sigarette rook en pantserlose woorde hê,’
vertel hy en beskryf
die hart en noem
begeertes en nuanses uit 'n boek van Freud.
Ek glimlag net en druip my hand
af na die brons-asbak
waar naakte man en vrou
steeds bo die kladpapiere soen.
Hy grinnik ru: ‘Ook jy het niks vir my.’
En harder sweer hy dat die woord
sy glans verloor het soos die eeu sy God
en nie meer bloed en name bind Toe het hy stug gefluistersê:
‘Sien, Troje het 'n dom verhaal geword.’
Maar ek het woede in sy hand sien beef
toe hy die deur
uitskuifel en vooroor gebuig
die straat vol wind,
papier en piesangskille binnegaan.
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Die gedig roep deur sy verwantskap met Wilde en sy tydgenote duidelik die wêreld
van die dandy en die dekadent, met die sfeer van homoërotiek, op, terwyl 'n reël soos
‘Sien, Troje het 'n dom verhaal geword’ uit Roland Holst kon gekom het. In die
slotstrofe herken 'n mens iets van Eliot se ‘Preludes’:
The winter evening settles down
With smell of steaks in passageways.
Six o'clock.
The burnt-out ends of smoky days.
And now a gusty shower wraps
The grimy scraps
Of withered leaves about your feet
And newspapers from vacant lots.76

Die gedig handel oor 'n poging tot kommunikasie, 'n mens wat in sy eensaamheid
na 'n ander mens uitreik en met openhartige gesprekke (‘pantserlose woorde’) kontak
probeer maak, maar wat uiteindelik in onmag besef dat ook dié ‘vriend’ niks vir hom
het nie, dat die poging tot kontak futiel was (‘'n dom verhaal’, soos die hele beleg
van Troje). Aan die slot vertrek hy. Dit is nie bekend of ‘Die vriend’ op 'n spesifieke
persoon slaan nie, maar sekere heenwysings, veral die naakfigure van die tweede
strofe, laat 'n mens dink aan die skilderye, tekeninge en verhale van Johannes
Meintjes. Meintjes, drie jaar jonger as Jan, woon in hierdie jare afwisselend in
Kaapstad en Stellenbosch, maar besoek ook van tyd tot tyd die distrik Molteno, naby
Jamestown, waar die Meintjes-familie 'n plaas besit. In die Stellenbosse skilder
Siegfried Hahn het hulle 'n gemeenskaplike vriend gehad. 'n Paar jaar later sal Jan
se latere vriend Peter Blum in 'n brief entoesiasties skryf oor die verhale van Meintjes
wat in Die Huisgenoot verskyn, in hulle aktualiteit en koelbloedige wreedheid so
anders en verfrissend ná die plaasromantiek en die stadsweemoed wat die prosa van
dié tyd oorheers.77 'n Mens kan aanvaar dat Rabie Blum se geesdrif vir Meintjes se
verhale gedeel het.
Terwyl Jan hom in 1945 vir sy eksamens voorberei, peusel hy steeds aan gedigte,
al moet hy nou die meeste van sy tyd aan sy studie bestee. Hy stel weer 'n keurbundel
van sy gedigte saam, nou 'n keuse uit wat hy in die jare 1938-1945 geskryf het. Hy
noem dit Sommer maar sing en verdeel die
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gedigte in twee rubrieke: ‘Van die nag’ en ‘Van die dag’. Maar ook dié versameling
met sy hopelose indeling en titel vorder nie tot by 'n uitgewer nie.

IV
In November 1945 lê Jan die eksamen vir die M.A. suksesvol af en daarmee kom sy
akademiese jaar op Stellenbosch tot 'n einde. Hy was nou begerig om voltyds te skryf
en het geen sin meer gehad om na die onderwys terug te keer nie. Om voor 'n klas
te staan, het hom begin verveel, veral as hy kinders van dinge soos aardrykskunde,
geskiedenis en letterkunde moet leer terwyl hulle belangstelling elders lê. Wanneer
hy byvoorbeeld met hulle oor die romantiek praat, kon hy in die verlede merk hoe
'n paar meisies se oë ‘skaapagtig’ begin glinster en het hy ‘met verveling vermoed
watter maanagtige beelde voor hulle oë swewe’.78 Hy wou alleen wees, nie gebonde
aan tydskedules of ander mense nie. En veral wou hy, as iemand wat van jongs af
daagliks met die buitelewe in aanraking was, hom op 'n plek vestig waar hy kon gaan
swem en lang ente stap.
Daarom kry Jan aan die begin van Desember vir hom 'n kamer in Simonstad.
Omdat hy nou uit sy geskrifte 'n bestaan moes maak, begin hy verwoed skrywe. Aan
die begin is hy nog besig met gedigte, maar weldra konsentreer hy veral op kortverhale
en 'n nuwe roman wat hy Vertrou op môre noem en wat hy volgens afspraak vir die
Môrester-Biblioteek, 'n boekskema van die Afrikaanse Pers-Boekhandel, sou lewer.
Dit word die tipiese soort liefdesroman wat die intekenaars op die boekskemas in
hierdie tyd as hulle maandelikse aflewering ontvang. Die gebeure speel af in Kaapstad
en Rabie werk mooi met die geheimsinnige verlede van Helené Rens wat nie 'n ‘oop’
verhouding met Jan le Roux, die verteller in die verhaal, durf hê nie. Eers later word
hierdie stuk verlede onthul. Die brand aan die einde van die roman moet dien as 'n
soort suiwering in die tradisie van Emily Brontë se Wuthering heights, maar dit word
weinig meer as 'n stukkie melodrama. Ten spyte van onnodige uitweidings en tonele
wat nie by die hoofgebeure inskakel nie, is Vertrou op môre egter 'n vlot geskrewe
ligte roman, sonder enige literêre pretensie. Wat 'n mens opval, is hoe Rabie nog
verder as in Geen somer in dié roman tot geestelike onafhanklikheid ontwikkel het.
Wanneer die verteller in Vertrou op môre die plaas - duidelik gemodelleer

J.C. Kannemeyer, Jan Rabie. Prosapionier en politieke padwyser

105
op Riethuiskraal - besoek, verneem hy van 'n skandaal in die buurt: 'n bywonersdogter
het met 'n man omgegaan en sit nou met 'n babatjie opgeskeep. In die verteller se
reaksie hierop blyk duidelik 'n rebellie teen die Calvinisme van Rabie se jeug: ‘'n
Man mag net 'n vrou ten volle liefhê ná 'n ander man 'n paar seremoniële woorde
daaroor gesê het; was die seremonie nie daar nie, is dit 'n saak van skande. Die liefde
is nie belangrik nie, die seremonie is; dit is nie die een man wat met haar moet
saamwoon nie, dit is die hele gemeenskap. So is ons geleer om te dink.’79
Omdat hy nou baie bydraes regstreeks aan tydskrifte lewer, gaan Jan sommige
oggende met die trein in na Kaapstad om die kantore van Die Naweek by die
Unie-Volkspers en Die Huisgenoot in Keeromstraat te besoek. Die Huisgenoot is
destyds as die beste weekblad in Afrikaans beskou. Markus Viljoen, die redakteur,
het met sy behartiging van die blad vir sowel die gemiddelde as die meer ontwikkelde
leser probeer sorg en deur die hoë peil van die belangrikste prosaskrywers en digters
na sy blad gelok. Dit was dus vir Jan 'n eer om van sy werk in Die Huisgenoot te
sien, al het hy ter wille van die inkomste ander tydskrifte nie versmaai nie.
In die redaksiekantore van Die Huisgenoot maak Jan nou kennis met die jong Elsa
Joubert wat pas daar as vroueredaktrise begin werk het. Sy het geweet Jan was op
Stellenbosch bevriend met haar neef Gideon Joubert, dat hy reeds 'n paar romans
gepubliseer het en nou voltyds aan die skryf was. Omdat sy nuuskierig was na sy
nuwe werk, gee hy haar die manuskrip van Vertrou op môre wat hy in 'n baie kort
tydjie voltooi het. Wanneer hy haar in haar kamer in Mowbray kom opsoek, spreek
sy haar bedenkinge oor die manuskrip uit. Moet hy regtig so 'n ligte roman publiseer?
Hulle gaan stap 'n ent en by die posbussie op die hoek van Rhodeslaan en Hoofweg
gaan Jan staan, manuskrip in die hand. ‘Moet ek hom pos of moet ek nie?’ vra hy.
Elsa huiwer. Jan plak die koevert met die manuskrip binne-in toe, rig hom kamma
tot die posbus: ‘Dè, vat hom’, en skuif die koevert in. ‘Daar loop jy!’ sê hy wanneer
hulle terugdraai na Elsa se kamer.80
Deur Elsa maak Jan nou kennis met die digter D.J. Opperman wat ook aan die
begin van 1946 by Die Huisgenoot begin werk het en vir die beoordeling van verhale
en gedigte verantwoordelik was. Jan lê van sy verhale voor en word een van
Opperman se drukste medewerkers. Met ‘Simpel Sefie’,81 'n karakter in die tradisie
van die ‘village idiot’, lewer hy 'n verhaal teen die agtergrond van die
Anglo-Boereoorlog, terwyl die liefdesgeskiedenis van ‘Wildeboer’82 teen dieselfde
agtergrond aan die slot tot le-
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gende verdig. ‘Sigaret-rook’83 is gebaseer op 'n driehoeksverhouding wat op 'n
motorongeluk uitloop. ‘Liefde’84 handel oor die romantiese verhouding tussen twee
skoolkinders wat as gevolg van hul ouers se verbod nie by mekaar kan uitkom nie
en wie se boodskappe oorgedra word deur 'n vriendin wat algaande tot intrigant
ontwikkel: die werklike meisie wie se liefde nie beantwoord word nie.85
Hoewel Opperman dankbaar was vir die kortverhale, het sy belangstelling as digter
in die eerste plek uitgegaan na die poësie en het hy na geleenthede gesoek om iets
vir jong digters te doen. In 'n dagboek wat hy in 1946 hou, skryf hy dat jong digters
wat nog nie gebundel het nie, 'n lang tydperk van onsekerheid deurgaan of oorhaastig
debuteer. Hy meen daar moet voorlopige publikasies wees om jong digters te help
deur kritiek te lewer en te sif en om deur plasing 'n mate van erkenning te gee.
Opperman vra Fred le Roux, sy kollega by Die Huisgenoot, se medewerking en saam
nooi hulle twintig jong digters om verse vir opname in 'n bundel voor te lê waaraan
hulle op voorstel van Jan Greshoff die titel Stiebeuel gee.86 Rabie is een van die
veertien digters van wie bydraes aanvaar word. Aan Opperman en Le Roux sê hy hy
weet van die jong, skaam, teruggetrokke Ina Rousseau op Stellenbosch vir wie hy
reken hy sou kon aanpor om ook verse in te stuur.87 Tydens 'n gesprek oor 'n koppie
koffie word Opperman en Le Roux deur Rabie voorgestel aan H.W. Truter van wie
ook gedigte opgeneem word.88 Binne enkele weke ontvang die twee samestellers
verder gedigte van G.A. Watermeyer, Bartho Smit, Sheila Cussons en Barend J.
Toerien van wie almal gedigte in Stiebeuel sou verskyn en wat almal later bekende
name in die Afrikaanse letterkunde sou word. Rabie se eie gedigte was vir Opperman
in hierdie stadium nog baie ongelyk, al was daar vir hom mooi reëls wat op 'n eie
verssoort wys. Hy het gevoel Rabie moet eers die romantiese res in hom uitskryf
voordat hy groter werk aanpak.89
Wanneer Stiebeuel later in 1946 gepubliseer word, verskyn daar drie gedigte van
Jan in. Opperman en Le Roux neem ‘Die vriend’ uit 1943 op. 'n Gedig wat Jan nooit
in 'n tydskrif publiseer nie, maar wat, volgens 'n aantekening in een van sy skryfboeke
uit April 1943 dateer, is ‘Simfonie’ wat hy eers ‘Maestro’ wou noem. Daarin spreek
Rabie sy groot verering vir die meesters van die klassieke musiek uit. Dit is amper
asof 'n mens in dié gedig Beethoven as die skepper van die magtige derde, vyfde of
negende simfonie herken:90
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Hy is 'n stugge vreemdeling eers,
dan spreek
hy elke woord vir my.
Dan staan sy groot stem bo my
en slaan,
en ek is klein -.
Hy gryp my in my hart
soos vuur sou vat,
en ek verlang na smart -.
Hy pluk die sorge uit my ek
en smyt
hul teen 'n veertig winde om te dans!
Nou snik hy saam met my en bid
dat eenmaal tog
die wit wals van viole weer moet kom.
Waarom 't hy my verlaat soos 'n voël?
Want ek is sonder vlerke
en woorde skommel in die straat.

Opperman en Le Roux kies ook 'n derde gedig van Jan wat oorspronklik in Die
Huisgenoot van 21 Desember 1945 gepubliseer word. Dit is ‘Blinde tog’, die enigste
gedig van Jan wat Opperman later in die eerste uitgawes van sy bloemlesing Groot
verseboek sou opneem, al het hy dit, toe hy sien Jan word 'n ‘prosaman’ en hy ‘verraai’
die saak van die poësie, uit latere uitgawes weggelaat:91
Voete loop op duister see
van skaduwees en wee
van agteloos vergooide sigaret.
Praat is leeg gebrand en net
die lampe flikker nog.
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O donker ongewenste tog
oor hierdie blinde en verdwaalde see.
Wat moet ons nog aan bang vertroue gee,
aan needrigheid en swakke skynlag voor
die kimme van ons vreugde snel sal gloor?
Tot nuwe horison?...'n Berg van bloue vuur
brand strenge wette in een uur.
O blinde tog oor donker see.
Waar staan die hel verligte huis, waar gee
die pad sy wit draai na die hart?

Opvallend is dat Rabie in dié gedig, in teenstelling tot die betreklik vrye gang van
‘Die vriend’, na die gebonde paarrym terugkeer (en dit selfs in een geval oor die
strofe-einde kontinueer), al breek die rymlose slotreël uit dié skema los - iets wat
klankmatig die onrus in die gemoed van die spreker suggereer. Die gedig praat van
die lewe as 'n onseker tog en vaart in die duister, met 'n uitreik na die ‘hel verligte
huis’ wat iets van 'n sekerheid en tuiskoms wil voorstel. Die wêreld van Simonstad
vind neerslag in die ‘blinde en verdwaalde see’, al word dit doelbewus nie nader
gelokaliseer nie. In vergelyking met sy vroeëre romantiese verse het 'n mens met die
afgekapte reëls van ‘Blinde tog’ 'n veel meer lapidêre poësie wat weer aan die
afgemetenheid van Eliot se ‘Preludes’ herinner. Mooi is die subtiele skakeling tussen
die weggegooide brandende sigaret en die leë gepraat. In 'n brief sou Jan se jonger
broer Carel later sê dat wanneer 'n mens op die skoolterrein van Riethuiskraal staan
en na die kloof se kant toe kyk, sien jy die wit kalkpad 'n draai maak voordat dit in
die niet verdwyn. In 'n gesprek het Jan by geleentheid aan Carel gesê die slotreël van
die gedig verwys na hierdie pad en die ‘hel verligte huis’ dus na die ouerhuis op
Riethuiskraal.92 By geleentheid het Uys Krige gesê dat die reëls oor die ‘hel verligte
huis’ en die ‘wit draai na die hart’ vir hom een van die mooiste beelde in die
Afrikaanse poësie bevat.93 Wanneer Stiebeuel verskyn, noem Ernst van Heerden die
twee slotreëls van dié gedig 'n ‘skitterende vonds’.94 En in 'n gesprek het Hennie
Aucamp, kenner van die kabaretkuns, die opmerking gemaak dat die ‘wit draai na
die hart’ 'n beeld is uit die wêreld van die chanson.95
Terwyl hy nog in Simonstad woon en werk, skryf Jan 'n vyftal verse
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wat ná sy vertrek na Johannesburg in Die Huisgenoot van 9 Mei 1946 verskyn,
meestal gedigte oor 'n vae soeke met onhelder beelding. ‘O vriend’ uit dié groep
praat van 'n man met moeë oë en 'n sagte, smal mond, 'n armsalige mens wat by 'n
ander, net so sonder ‘wapens en vlerke’, kom skuiling soek, 'n voorstelling wat aan
dié in ‘Die vriend’ herinner. Die indrukwekkendste gedig uit dié tyd is ‘Mia’.96 Dit
is 'n vers wat Jan vir sy Simonstadse geliefde met dieselfde naam97 skryf. Opvallend
is die feit dat daar geen sweem van enige erotiek in die gedig merkbaar is nie. Daar
is geen sug om seksuele verowering nie, slegs 'n behoefte aan bemoedering:
Vou jou hare se donker laning om my
dat ons kan drywe op ons bloed tot rus,
Spoel jou oë se klare water oor my
dat van wilde verweer ons eindelik rus.
Laat jou hande se sneeu oor my slape gaan
en moeder en liefste vir my trillende lippe wees,
In erbarming van liefde en gemeensame vrees
word die eensame hart van sy koors genees.
O, en geen woorde, maar sagtheid en stilte,
Geen verklaring of vrae of skugter getas.
Laat volkome dit kom, laat sink, laat daal
soos maanlig tot vrede in dou en gras.
Niks meer as alles moet ek vra, want by jou
word my vlamme en storme simpel verstil
tot die prewel van jou sagte naam,
en wil ek niks meer dan jou oë wil.

V
Omdat hy meer van sy land en die wêreld wou sien en Simonstad en die Kaap vir
hom te rustig begin raak het, pak Jan sy goedjies en klim hy op die trein na die noorde.
In hierdie stadium van sy lewe het hy reeds in verskillende dele van Kaapland gewoon,
maar die ander drie provinsies nog
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glad nie besoek nie. Hy was nuuskierig na die onbekende. Op 'n vroeë oggend sien
hy, terwyl die Kaapse trein deur die Wes-Randse voorstede jaag, hoe die eerste rooi
lig agter die mynhope met belofte van skoonheid gloei. By Parkstasie stap hy uit in
die polsende stuk lewe van Johannesburg. Hy voel soos 'n Voortrekker wat 'n nuwe
wêrelddeel binnetrek.98
In die iets meer as 'n jaar dat hy in Johannesburg woon, lewer Jan - soos hy dit
enigsins oordrewe self stel - ‘vragte gedigte’ en baie kortverhale vir al wat tydskrif
in die land is, meestal swakkerige verse en ‘soetsappige’ en al te ‘treurige’99 stories
wat die pot aan die kook moes hou. Waarskynlik onder invloed van Opperman se
Heilige beeste en sommige van sy mededigters in Stiebeuel is sy verse nou kompakter
met die gebruik van alliterasies as klankbinding. ‘Skip’100 toon, soos 'n hele paar
vroeëre verse, steeds die nawerking van Marsman:
Dis nie genoeg om elke kus
te ken, en nêrens soet te rus.
En tog is dit die een trots boot
wat enduit vaar tot in die dood.
Die ander, kleiner skuite stryk
hul seile in 'n baai, beswyk
voor rotse van Sirene-sang.
Hul sal aan vreugde-kruise hang.
Maar jy, jou wit seil hoog gehys
vaar reeds verby hul paradys.
Daar is geen kus, geen land so skoon
dat jy dit waag om daar te woon.

Meestal word die verse egter steeds, soos vroeër, ontsier deur vae, onhelder beelding,
'n problematiese woordkeuse of 'n lomp sinsbou. Soms, soos in ‘Herfs’,101 beoefen
hy 'n soort literêre impressionisme wat enkele kere tot mooi beelding lei (‘Die lug
is 'n grys duif se veer - /die bome soos grate / aan die dun lyf van water’), sonder dat
hy die gedig egter tot 'n hegte eenheid kan snoer. 'n Mens vra jou trouens dikwels af
wat Rabie met sy willekeurige beeldspraak presies wil sê:
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Water is storm,
storm is wind
en wind is die vreug
wat ek nêrens vind. (‘Onrus’)102

In ‘Vrou’103 wil hy te kenne gee dat hy uiteindelik rus gevind het by die plek waar
die geliefde woon en dat sy ‘arbeid’ (sy skeppende werk?) daarmee 'n ‘droom’ geword
het wat ‘dryf/na die sterke en klare gebied/van 'n vrou’. Arbeid word 'n droom wat
dryf na die gebied van 'n vrou - hoe presies stel Rabie dit vir homself voor? Ook in
‘Serenada vir die ou manne’104 praat hy van 'n sekere rus wat hy gevind het, maar die
beelding bly verward soos in ‘Vrou’:
Kyk terug en onthou, en laat
ons dit eindelik nugter sê:
Soos water moet liefde en haat
vroeër of later platvloerig gaan lê.
Ons het gedink ons sou sterf
of beswym in die uur van die maan;
Geskreeu om in bloed uit te verf
die swart van 'n haatlike naam.
Bedink, ons promenadeer
deur die strate van dieselfde stad,
En glimlag bedaard en filosofeer
oor dwaasheid en dit en dat,
Kyk terug en onthou en wil
ons vrede nie anders dan so.
Alles word ryp, alles word stil.
Laat ons dit glo.

Met die publikasie van dié vers kom Jan se digterskap tot 'n vroeë einde, want hierna
sou hy, behalwe vir 'n enkele geleentheidsvers by een van Uys Krige se verjaarsdae,
nooit weer 'n enkele gedig skryf nie. As 'n mens sy poësie vanaf sy studentejare tot
1948 - 'n stuk of tagtig gepubliseerde verse in totaal - bekyk, word dit duidelik dat
Jan huiwer tussen 'n tradisionele vormvaste gedig en 'n rymlose vers met 'n vryer
struktuur. Tussen dié twee het hy egter nooit 'n eie vorm of styl vir homself gevind
nie, sodat
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sy totale poëtiese produksie tastend en onseker bly. Verse soos ‘Mia’ in die meer
gebonde vorm en ‘Die vriend’ met 'n vryer loop is van die enkele gelukkige
uitsonderings waar hy iets moois bereik, terwyl hy in die Afrikaanse poësie steeds
bekend staan vir die mooi beeld van die ‘wit draai na die hart’ in ‘Blinde tog’. Dikwels
vind 'n mens by hom spore van rymdwang, ritmiese onsuiwerhede en vreemd verslete
argaïsmes en woordverwringings wat aan 'n vroeë fase in die ontwikkeling van die
Afrikaanse poësie herinner, 'n tyd toe daar gemeen is dat 'n dergelike ‘digterlike
vryheid’ in orde is. Die grootste beswaar teen hierdie poëtiese oeuvre is egter die
beeldloosheid van so baie verse aan die een kant en die dikwels verwarde beeldspraak
aan die ander kant.105 In 'n ongepubliseerde stuk wat hy baie jare later onder die titel
‘Hoe ek begin het’ as lesing lewer en wat by sy dokumente op Stellenbosch bewaar
word, mymer Jan terug: ‘En tog: Tog dink ek nog soms dat ek dalk eerder digter
moes gebly het.’ Dit is 'n futiele tipe oefening, want as digter het Jan nooit die idioom
gevind wat van sy beste prosa 'n waardige en by tye groot bydrae tot ons literatuur
maak nie.
Met Jan se enigsins uitgerekte afskeid van die poësie begin hy veel meer verhale
vir tydskrifte stuur. In ‘Sondag op die plaas’106 keer hy terug na die wêreld van
Riethuiskraal waar daar in die seun Arno, pas terug van universiteit, iets van 'n
opstandigheid teen die Calvinisme te bespeur is. ‘Poinsettias’107 handel weer oor die
onvermoë van 'n man om sy verhouding met 'n vrou weens die gebrek aan
kommunikasie tot iets sinvols te verdiep. Dieselfde motief, nou aangebied as 'n ‘liefde
sonder hoop of weerliefde’ weens die afwesigheid van enige kontak, kom voor in
‘Naamlose brief’.108 Veel sterker, met belangrike aanduidings van Jan se psige in
hierdie jare, is ‘Die roos’,109 die verhaal van 'n skrywer wat probeer om die geluk in
sy skryfwerk te vind, nie in die vrou wat sy eensaamheid sou kan ophef nie. ‘In die
winter’, so begin hierdie verhaal,
het hy in vervoering gewerk en in die verhaal wat hy deur die koue,
druppende dae en nagte geskrywe het, het die teerheid van sy drome
gestalte gevind in die liefde van 'n jongman vir 'n skone vrou. Maar toe
die lente kom, het hy sy eensaamheid besef en toe kon hy nie meer werk
nie...[H]oe verder die lente in lewe en jubelende krag toegeneem het, het
[hy] sy eie verskriklike eensaamheid besef naas sy behoefte, sy blinde drif
om lief te hê...Terwyl die lente en die nuwe
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lewe buite toeneem en nie te ontsê was nie, het 'n aand gekom waarin hy
siek, bitter trane van hunkering na 'n vriend of 'n meisie gehuil het. Dit
was asof die hele wêreld in voltooide en geluksalige warmte verbygaan
en hom alleen laat agterbly in 'n klein, nou kamertjie.
Heeltemal anders in toon en besonder vermaaklik is ‘Oom Kaspaas kom terug’,110
die verhaal van 'n groep oewerboere wat T.O. Honiball se Oom Kaspaas en
Nefie-wedervaringe só boeiend vind dat hulle gereeld Woensdagaande van oorkant
die rivier kom om oor die enigste radio in die kontrei na die vervolgverhaal te kom
luister en later glo dat die twee karakters werklik bestaan.111 Vir Kersfees 1946 skryf
Jan twee verhale: ‘Die Kersfeesgeheim’112 oor 'n dogtertjie se verrassingsgeskenk vir
haar wewenaarvader, en ‘Die Kersfeesnag’113 wat teen die agtergrond van die Groot
Griep van 1918 afspeel. In die onbeholpenheid van 'n standerd IX-seun wat in ‘In
die begin’114 'n liefdesbrief ontvang, herken 'n mens iets van die teruggetrokke
Riversdalse skoolkind wat Jan was, terwyl ‘Vernietigers’115 oor 'n alleenkind handel
wat, tot spot van die bende lummels wat saam met hom op skool is, voor sy meisie
se venster viool speel. In ‘Die goue son’116 wil hy 'n seun wat deur sy meisie verwerp
is, in sy lyding uitbeeld, maar die simboliek aan die slot raak verward. Daarteenoor
soen die bergklimmer in ‘Wilde gras’117 wel die meisie van sy liefde en word 'n soort
vereniging aan die slot gesuggereer. Die verhaal eindig egter net met die woorde:
‘Toe het die see van vlammende gras hom na haar gevoer.’ Van die twee bymekaar
word niks vertel nie, want klaarblyklik was Jan steeds onmagtig om sulke intimiteite
op skrif te hanteer. Enkele verhale, soos ‘Mallemeule’118 oor oppervlakkige vermaak
by 'n dobbelplek en ‘Die laaste trem’119 oor dronkies in die stad se strate, gee die
neerslag van Jan se ervarings en waarnemings van Johannesburg. ‘Groter as die
dood’120 is gebaseer op 'n ware voorval uit 1855 oor die botsing tussen die boere en
die Xhosas aan die oosgrens, 'n verhaal wat nog uit die sfeer van Nog skyn die sterre
kom. Dit word in 1947 deur Sarel Marais in sy bloemlesing Twaalf Afrikaanse
kortverhale opgeneem en by die Afrikaans Pers-Boekhandel gepubliseer. Teenoor
die flouerige ‘Blou skoentjies’,121 oor 'n man wat op die blou skoentjies van 'n meisie
in plaas van op die meisie self verlief raak, handel ‘Nagvuur’ oor 'n man wat deur
brandstigting ook sy liefde wil laat ontvlam, 'n verhaal wat, hoewel nog onbeholpe,
Jan se surrealistiese ‘prosas’ van die vyftigerjare in die vooruitsig stel. Dat hy in
hierdie jare reeds
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op die gebied van die prosa aan die eksperimenteer is, blyk, ná die stukkies swak
kunsprosa wat hy in 1945 in Die Stellenbosse Student gepubliseer het, uit die drie
sketse wat in Die Brandwag van 1 November 1946 van hom verskyn: ‘Vryheid’,
wat hy 'n ‘prosagedig’ noem, ‘Lente is soos 'n laggende vrou’ en ‘Agtergrond vir
geluk’. 'n Passasie uit ‘Agtergrond vir geluk’ klink na die verre voorloper van ‘Drie
kaalkoppe eet tesame’ uit Een-en-twintig:
Terwyl hy eet, luister hy wat die Griek en sy vriende sê, sodat hy self
nie hoef te dink nie. Daar is drie mans wat vis en aartappelskyfies sit en
eet, en 'n paar ander wat om hulle staan en heftig redeneer soos hulle elke
aand gewoond is om te doen. Een groot dik man stoot sy ken uitdagend
uit na 'n skraal, bruin kêrel in sakkerige klere...Die elektriese lig maak 'n
wit dammetjie op die Griek se kaalkop.
'n Mens merk hierdie drang om op die gebied van die prosa met iets nuuts te kom,
ook in ‘Drie portrette’,122 saam met die gedig ‘Beeldhouer’ die enigste bydrae van
Jan in Vandag, die tweetalige tydskrif wat Uys Krige en Ehrhardt Planje kortstondig
in 1947 redigeer.123 Die geslaagdste van die drie sketse is ‘Portret van 'n vrou’ waarin
Rabie 'n negatiewe maar geestige beeld gee van 'n vrou oor wie hy deur sy vriend
die versekering gekry het dat sy in haar ‘twyfelagtige brein’ tog films en romans kan
verwerk. Soms voel ‘sy ook soms 'n krieweling in die buurt van haar kliere...en dan
droom [sy] van 'n baba wat snuffel [my kursivering - JCK] aan haar bors’, 'n
woordgebruik wat vir dié tyd nogal gewaagd was. In sy tekening sluit Rabie aan by
die ou tradisie om die vrou in haar afstootlikheid uit te beeld, iets wat teruggaan na
Shakespeare (‘My mistress' eyes are nothing like the sun’):124
Ten spyte van haar cretonne-bloeses en slagpaal-lipsel, ruik sy na muise
en muwwe poeier. Haar gesig is bros, melerig, 'n skurwe, gekreukelde lap,
en laat 'n mens in twyfel oor watter velsiekte haar verteer. Haar neus staan
soos 'n fort teen alle liefde; haar hare rond die verdediging met
doringdraad-krulle af. Afstootlik is haar frikkadelstem, haar gewoonte om
elke woord wat sy sê, soos ronde, vetterige korrels uit haar mond te laat
glip.
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Geen wonder nie dat hy dié vrou liefhet juis omdat sy hom tot ‘walging en medelye’
inspireer!
Maar in Johannesburg was Jan darem nie net met verhale en gedigte besig nie.
Wanneer hy op 'n aand in Augustus 1946 by die Universiteit van die Witwatersrand
'n lesing deur C. Louis Leipoldt bywoon, is Bartho Smit, ook 'n medewerker aan
Stiebeuel, in die gehoor en maak hulle kennis met mekaar.125 Nog dieselfde aand is
Bartho saam met Jan na sy kamer in Brixton om na plaatopnames te luister. Bartho
se ‘loopbaan’ as bokser het in dié tyd pas in duie gestort en hy het sy toevlug geneem
tot die digkuns wat hy met klakkelose oornames in die idioom van Dertig beoefen
het, al werk hy die belydende inslag teen met die gebruik van gestaltes en wyk hy
met 'n dikwels rare maar potsierlike beeldspraak af van die Louws se modewoorde.
Baie gou het Jan en Bartho hegte maats geword en besluit om, ter wille van
kostebesparing met die oog op 'n besoek aan Europa waaraan albei ernstig aan die
dink was, die kamer van Jan te deel. Dikwels is hulle saam na die ou Duitse Klub,
wat in 'n jeugsentrum omskep is waar jongmense vir 'n appel en 'n ei kon eet en waar
hulle naweke 'n bietjie uitbundig kon raak. Bartho het 'n half skamerige maar
terselfdertyd skelm glimlaggie gehad wat vir meisies onweerstaanbaar was.
By die Duitse Klub leer Jan en Bartho nou ook die eksotiese en skerp intelligente
Peter Blum ken. Peter was van Duits-Joodse afkoms, 'n immigrant uit Oostenryk wat
saam met sy ouers uit Europa via die hawestad Trieste ontvlug het aan die opmars
van Hitler, maar hy was vreemd geheimsinnig oor sy jeug in verskeie Alpe-lande en
oor sy vader, 'n psigiater van beroep, wat in 'n kranksinnigegestig in Johannesburg
opgeneem is. Ná sy skoolopleiding in Natal het hy op Stellenbosch van alle moontlike
vakkeuses 'n landboukursus gevolg, maar uit verveling weggedros om deeltyds by
die Duitse Klub as sekretaris te gaan werk en snags lang uitgerekte verse in Engels
te skryf wat hy preludes en fugas genoem het. Snags stap die drie vriende saam kruis
en dwars deur die stad, van die middestad deur Fordsburg tot by Aucklandpark en
Brixton. Peter het geweet waar die beste roomys in die stad gemaak word en het Jan
en Bartho met 'n ompad na dié plek in Doornfontein gelei, van waar hulle dan, ná
die ‘soet orgie’,126 verby die Berea-hoogte na Braamfontein moes loop. In daardie
jare, toe naggevare nog nie sulke bekende verskynsels was nie, het hulle onder die
straatligte rondgeswerf en die groot probleme wat 'n jongmens in 'n domonnosele
wêreld besig hou, van lamppaal tot lamppaal moeggepraat.
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Gereeld het hulle egter in Jan en Bartho se kamertjie bymekaargekom om na musiek
te luister of poësie voor te lees. Peter, wat met sy growwe bou en sy reeds aankomende
gewig nie juis soos 'n Don Juan daar uitgesien het nie, was 'n bietjie afgunstig wanneer
Bartho van die week liefdesverse, wat hy in 1949 in sy bundel Mure sou insluit, met
sy gulle mond voorlees. ‘Bartho verwar die poësie met moedersmelk’, was sy
kommentaar.127 Bartho het hulle, tot wrewel van Peter wat soms snedig op ander
mense kon reageer en vroue gelaak het, vertel hoe die muse baie nagte in sy kamer
deurbring en hoe hy bedags met stukke van sy epos oor die Vlieënde Hollander in
sy baadjiesak rondloop. Oor sy meisie, die toneelspeelster Kita Redelinghuys met
wie hy later sou trou, skryf hy by geleentheid aan Jan dat haar oë nog donker is,
‘wêrelde van aardse blyheid’ en dat hy die liefde in hom dra ‘soos 'n vrou haar kind
dra’.128 As Bartho boonop in 'n gedig wat hy ‘Vrou’ noem, skryf:
Jou bloed is veilig om my soos 'n kraal,
En bo-oor hang ons duistere geslag 'n wolk waardeur geen sterre straal;
ek rus in jou soos beeste in die nag.129 [,]

is dit vir die siniese Peter eens te erg. Bartho was vir hom besig om te ontwikkel in
wat hy 'n ‘huwelikkewaan’130 noem en later sou hy altyd van ‘Bartho
Beeste-in-die-Nag Smit’131 praat. Vir hom het Bartho met sy droewige gesig daar
uitgesien soos 'n ‘waardige ou kolliehond’ en hy het gemeen dat Kita se ‘pragtige
oë, temperament en boude’132 iets beters verdien. Self het Peter 'n uiters siniese blik
op vroue gehad. In 'n brief aan Jan uit hierdie tyd skryf hy dat ‘enige omgang met
vroumense wat op 'n huwelik uitloop of 'n gebroke hart in plaas van 'n naaiery’133
blote tydmors is.
Peter is in hierdie tyd besonder aangetrokke tot Jan en het 'n bewondering vir sy
fisieke gestalte. In 'n brief wat hy, soos dikwels in dié jare, gedeeltelik in Engels
skryf, praat hy van Jan se neiging om by tye te poseer, ‘a necessity to play up to’.
Dit is ‘that playing up to which is the characteristic of the female, and which makes
you seem effeminate at times’. Een maanligoggend om twee-uur, terwyl hulle op 'n
bank bo Brixton sit en uitkyk na die stadsligte - so vertel Jan in sy herinneringstuk
oor Blum - stel Peter voor dat hulle, omdat hulle dan alles moet beproef, wedersydse
minnaars word.134 ‘Sies, jou vark!’ was Jan se reaksie.135
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Jan was in hierdie tyd bevriend met die klavierstudent Betsie van Rooyen, wat ook
deel was van die kring waartoe hy, Bartho en Peter behoort het. Dikwels was hulle
saam in die Duitse Klub waar Betsie soms klavieruitvoerings gegee het. Wanneer
André Huguenet die rol van Hamlet in L.I. Coertze se beroerde Afrikaanse vertaling
van dié Shakespeare-drama vertolk, sit Jan in 'n aandpak langs Betsie in die voorste
ry van die His Majesty's Theatre en hou hulle die hele aand duim vas ‘dat die boggerse
André Huguenet nie dalk 'n krater van hom maak of sy woorde verkeerd opsê nie’.136
Vir Peter is die opvoering ‘absoluut goor’; die spul ‘pansies’ misbruik toneelspeel,
wat ‘nie 'n medium van selfuitdrukking’ is nie, ‘om ontslae te raak van hulle verwyfde
gebare’.137 Betsie skryf in die vyftal oorgelewerde briewe van haar aan Jan dikwels
oor werke van bekende komponiste en dit is duidelik dat musiek die raakpunt tussen
hulle is. Uit die briewe - meestal maar vaal en onvolwasse - is dit duidelik dat sy
smoorverlief op Jan is, maar dat die liefde nie beantwoord word nie. In een van die
briewe vra sy magteloos waarom hy haar nie liefhet nie. Klaarblyklik het Jan
neergesien op haar liefde vir Tsjaikofski. Wanneer hulle vriendskap, 'n verhouding
kan 'n mens dit nie noem nie, tot 'n einde kom, vra sy hom om nie sy Tsjaikofski-plate
te verpletter nie. ‘En gaan nou terug na Peter en sê vir hom: “Ja, jy was altyd reg!
Vroumens se bah!!” En eendag as julle twee ellendig en alleen ronddwaal tussen
julle nuttelose teorieë oor vroumense, (hoogste dier van die beskawing), troos maar
vir mekaar. Lewe maar by mekaar en probeer 'n voorsmakie kry van wat julle s'n
kon gewees het...Ek hoop jy vind 'n Beethoven-aanbidder eendag wat 'n sterk muur
om haarself het en moontlik sal sy jou gelukkig maak. Wie weet!!’ Peter, met sy
afkeer van vroue, was bewus daarvan dat Jan in sy verhoudings van intimiteite
wegskram en vir sy gevoel te geïnhibeerd is. Later sou hy spottend sê dat Jan in sy
verhouding met vroue net tot by die ‘voorportale’ vorder, sonder om by die binnedeure
in te gaan.138 In 'n brief van 1947 sê hy dat hy Jan aangeraai het om na Europa toe te
gaan, hoofsaaklik ‘om verlei te word - of sê julle vir so 'n onafrikaanse ding maar
“sedjoes”?’ Hy het egter sterk vermoedens ‘dat wat jy in JHB en CT en
Soebattersvlakte nie kan leer nie, jy in Parys en Londen...ook nie sal leer nie...As jy
gewillig is om 'n konyn te wees sal enige land 'n hok vir jou wees’. En in 'n passasie
uit dié brief merk 'n mens Peter se sinisme oor die politieke bestel in Suid-Afrika, 'n
sinisme wat Jan waarskynlik in hierdie stadium reeds gedeel het. ‘Dik Daan en sy
trawante’, skryf hy - 'n toespeling op D.F. Malan
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en sy Nasionaliste - ‘stel net belang in jou stembriefie. Wat help al daardie gesanik
oor wêreldkultuur en internasionalisme en die groot Europese verlede en geesteswêreld
as julle bokkers by elke verkiesing, soos selfmoordlustige lemmings geestesverlore
die see instorm, juis vir daardie Christelike Nasionaliste stem wat daarop uit is om
jul geeste aan bande te lê en jul dinkvermoë in te span tot die groter glorie van
volkswankultuur en eiegeregtige breinvervetting? Europa en seduksie oftenot - jou
plig lê hier, waar jy moet help sorg dat die land vry bly vir vry geeste.’139 Veral die
verskriklike waarheid van hierdie laaste woorde sal Jan later besef wanneer hy in
Parys woon en nie van sy verantwoordelikhede teenoor Suid-Afrika kan loskom nie.
Tydens sy tydjie saam met Peter en Bartho het Jan steeds voorkeur gegee daaraan
om sy geld op grammofoonplate in plaas van op meisies te spandeer en het hy 'n
groot versameling 78-plate van die klassieke meesters besit wat hy op 'n
opwen-draaitafel kon speel. Wanneer 'n simfonie van Beethoven of Haydn aan die
speel was, het Peter gereeld met staccato, lomp gebare gedirigeer terwyl hy op en af
luid, tot ergernis van die hospita, deur die kamer trap. Bartho het ontroerd met sy
hande voor sy oë na die musiek sit en luister en hard probeer om nie deur Peter ontstig
te word nie. Maar soms, soos by die laaste beweging van Beethoven se vyfde simfonie,
kon Bartho dit nie meer hou nie. Hy het opgespring om ook te dirigeer en saam te
dreun. Uit vrees vir die hospita wat sulke klanke nie kon waardeer nie, was Jan
dikwels verplig om die musiek af te sluit.
Wanneer Jan 'n jaar later nie meer in Johannesburg woon nie, skryf Peter aan hom
briewe waaruit 'n mens 'n indruk kry van hoe hulle gesprekke oor die musiek verloop
het. In 'n brief van 2 Julie 1947 sê Blum byvoorbeeld dat hy sowel Schubert as
Beethoven se sewende simfonieë gekoop het en dat dit interessant is vir hom om te
sien ‘hoedat Schubert dié skakel uitmaak tussen Beethoven en Tchaikovsky, net soos
Beethoven self die skakel vorm tussen Mozart en Wagner’. In 'n brief van 8 Julie
1947 sê hy verder dat hy ook Beethoven se vierde klavierkonsert en Bach se ‘Wise
virgins’ in 'n vertolking deur Walton aangekoop het, 'n vertolker wat ‘die hele
pre-Mozartiaanse musiek deur die bril van Purcell (beskou)’ en die musiek gevolglik
baie ‘onbachtig’ laat klink. Dit is uitsprake wat van 'n deeglike kennis van die musiek
getuig en 'n mens kan aanneem dat dergelike interpretasies, dikwels téén
gekanoniseerde uitsprake in, in hul gesprekke opgeduik het. Anders as die meeste
kommentators vind Blum
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Beethoven se agtste simfonie ‘nouliks ernstige musiek’, maar hy begin om Brahms
te ‘bemin’ en hy vind die Klavierkonsert in D Mineur ‘sonder 'n sweempie van 19de
eeuse paranoia’. Schubert se sewende simfonie ‘is groots in die eerste twee
bewegings’, maar ‘flop’ daarna met 'n ‘(l)awaaierige einde’. Op 19 Augustus 1947
vind hy Beethoven se vierde klavierkonsert ‘groter en wesenliker140...as die 'Keiser'’,
en hy glo dat Beethoven se ‘progressiewe paranoia’ tog iets moois in hom ‘gebreek’
het.141
Omdat Jan bydraes vir Uys Krige en Ehrhardt Planje se tydskrif Vandag wou gaan
inlewer, ontmoet hy Uys Krige by die redaksiekantore nog voor hy Johannesburg in
Maart 1947 verlaat. Soos gebruiklik met nuwe vriende het Uys dadelik begin uitvra
na ouers en grootouers se herkoms en nooiensvanne in 'n poging om vas te stel of
hy en Jan nie dalk familie van mekaar is nie. Sonder kennisgewing aan Lydia
Lindeque, met wie Uys in dié stadium nog 'n verbrokkelende huwelik probeer
handhaaf het, gaan hulle by geleentheid saam na Kasarm, die naam wat Uys aan sy
ou, karig gemeubileerde huis in Parktown-Noord gegee het. Toe hulle opdaag, gooi
die vurige Lydia woedend 'n broodkors na hulle toe, iets wat Uys met 'n ‘reënboog’
onskuldige trooswoorde beantwoord.142 Jan kon Uys later onthou as 'n kort, borrelende,
romantiese figuur met 'n wilde hane-kuif wat hom aan Napoleon laat dink het, 'n
man met wakker gebare en begeesterde woorde. Uys het hom die adres gegee van
Vincenzo Petrella, die Italiaanse kleinboer van die Sulmona-vallei wat hom tydens
die Tweede Wêreldoorlog ná sy ontsnapping uit 'n krygsgevangenekamp onderdak
verskaf het. Indien Jan, soos sy plan was, na Europa gaan, het Uys gesê, moet hy
beslis Vincenzo opsoek en die groete oordra.
Vir mense van sy geslag skrywers, so kon Jan later getuig, het Uys nuwe horisonne
aangeroep en vir Afrikaans die ‘verwonderlike suidelike vensters’143 op die
Mediterreense literature oopgegooi. Hy het gehou van die wyse waarop Uys feitlik
sonder geld of vaste inkomste in Frankryk en Spanje soos 'n troebadoer kon leef en
swerf. Heimlik het hy begin hoop dat hy binne die afsienbare toekoms dieselfde kon
doen.

VI
Maar vir eers het Jan ander planne en verpligtinge gehad. Sarel Marais, uitgewer van
die Afrikaanse Pers-Boekhandel en samesteller van Twaalf
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Afrikaanse kortverhale, waarin Jan se verhaal ‘Swart Kersfees’ opgeneem is, het by
hulle kennismaking gesien Jan is 'n energieke mens wat met ondernemingsgees graag
nuwe dinge aanpak. Met die oog op 'n reisverhaal wat vir voorskryf op skole geskik
sou wees, stel hy nou voor dat die Afrikaanse Pers-Boekhandel Jan vir 'n omvattende
reis van drie maande deur Natal betaal en dat hy ná afloop daarvan 'n boek oor sy
ervarings skryf.
Jan was ingenome met die opdrag, want dit sou hom die geleentheid gee om Natal,
wat hy nog nooit besoek het nie, goed te leer ken. Hy begin sy reis per trein vanaf
die noorde by Majuba en daal dan, afwisselend te voet en per bus, via St. Lucia af
na Durban en die suidkus tot die Oribi en van daar deur Pietermaritzburg na die
Drakensberge en Mont-aux-Sources tot by Zoeloeland. Hy slaap buite en groot ente
stap hy met sy rugsak, terwyl die subtropiese plantegroei - vir hom, gewoond aan
die betreklike barheid van die vallei naby Stilbaai waar hy grootgeword het - in sy
swoel geilte 'n oorweldigende ervaring is. Soos die waterval naby Riethuiskraal is
die gras naby die Howick vir hom ‘lank soos vrouehare’144 en wanneer hy oor die
krans kyk, moet hy 'n oomblik duiselig terugstaan. Wat hom veral bybly, is die
oorweldigende stilte van die Drakensberge: ‘'n diepgrypende stilte, 'n geluidlose
suising van stilte,... 'n verskriklike stilte soms. Dan kry jy 'n waansin om dit uit te
skreeu en die afgronde van niks te vul met die geluid van jou stem, om na die bergrand
te hardloop, ontsenu deur jou eie nietigheid, en af te klim, af, af, af na onder waar
mense en stemme en beweging om jou sal wees.’145 In vergelyking met Nog skyn die
sterre is daar nou by Rabie 'n gevoeligheid vir die komplekse rasseverhoudings in
die land en vir onregte wat hy waarneem, soos wanneer 'n man 'n pennie vir een van
die ‘bedelklonkies’ langs die trein aanbied maar dit met 'n gelag terugtrek as die
seuntjie sy hand gretig daarna uitsteek.146 ‘Laat ons nie die bietjie respek wat die
naturel nog vir ons het, ondermyn nie’,147 skryf hy. By geleentheid, wanneer hy per
bus reis, word hy ontsteld en later woedend oor 'n insident:
Net buite Mapumulo het ek opgestaan om die Indiër wat voorheen
opgestaan het om vir my plek te maak, weer 'n sitkans te gee. Hy bedank
en met 'n skewe glimlag verduidelik [hy]: ‘'n Indiër kan mos heelpad
staan.’
Ek was dadelik woedend. Waarom moet ek op tye as ek bly is en wil
geniet, weer aan die kleurprobleem herinner word?148
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Maar dan word hy vervul met hoop vir die toekoms wanneer hy tydens sy besoek
aan die Nkandhlabos die menslikheid van 'n swart man leer ken:
Mavundhla en ek het op 'n graswal gesit en in die groeiende skemering
sigarette gerook terwyl ek 'n les in Soeloe ontvang en geleer het om
‘Hambagahle’ (totsiens) uit te spreek. Ek het gesit en luister na sy lae,
langsame stem met die suiwere uitspraak van die woorde selfs as hy Engels
praat en na die sterk profiel van sy gesig teen die aandlug gekyk.
Hy had die kakiedrag en kamaste van 'n naturellekonstabel aan; net sy
maat had krale om sy enkels en polse, die vel daarteen so sag asof dit swart
gloei. Ek is soos alle blankes in die land gebore met 'n besef van die skerp
skeidingslyn tussen wit en swart, maar daardie aand in die eensame bos
was my bewondering en vertroue net so natuurlik soos die gras en bome
en verblekende lig om ons.149
Terselfdertyd besef Jan - wanneer hy St. Lucia besoek en deur die ‘tropiese,
verraderlike Afrika’, wat vir hom ‘'n kloppende koorswond agter die donker,
gekromde bome’150 is - dat hy in hierdie stadium van sy ontwikkeling as mens ‘'n
Europeaan, 'n ys-noorderling’,151 is en dat hy 'n heimwee het na sneeu en ryp,
‘kristalwit water en koel, hoë plekke en berge’.152 Met sy swerflus deur die Natalse
reis aangewakker, wou hy nou opsluit na Europa om te gaan kyk hoe die wêreld
anderkant die Suid-Afrikaanse horisonne lyk. En hy wou nie na die stoere Nederland
of die Angel-Saksiese Brittanje gaan nie, lande wat deur sy studie en sy lewe in
Suid-Afrika betreklik bekend en deur landgenote vóór hom platgereis was. Hy wou
die feit bevestig dat daar ook Romaanse bloed in ons are vloei en soos Uys Krige
voor hom die Mediterreense lande besoek. Uys was vir hom 'n rigsnoer, nie net as
digter wat die suidelike vensters van Europa vir die Afrikaanse literatuur oopgemaak
het nie, maar ook as wêreldburger. In 'n artikel in Die Brandwag van 20 September
1946 sien Jan dit reeds as die taak van die Afrikaner om nou, ná afloop van die
Tweede Wêreldoorlog, as wordende wêreldburger sy deel by te dra tot die
‘broederskap en samewerking en die redding van die mensdom’.
Maar vir die ideaal van 'n reis na Europa moes hy geld hê en Groen reise, soos hy
sy reisverslag deur Natal - wat hy in die wintermaande van 1947 voltooi - noem, sou
eers in 1950 gepubliseer word en vir hom 'n inkomste
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genereer.153 Die hoofstuk oor die Zoeloes se koningsdans voor koning George VI wat
Die Huisgenoot van 13 Junie 1947 afdruk, sou intussen darem 'n bietjie geld inbring.
Maar op 'n bestendige inkomste uit dié boek kon hy sy hoop nie vestig nie. Ten spyte
van 'n tweede druk in 1952 en al was Jan se vriendin Ina Rousseau so vriendelik om
dit in haar bespreking in Ons Eie Boek, XVII: 4, 1951 vir skole aan te beveel, sou
dit nie voorgeskryf word nie; waarskynlik was dit, in vergelyking met Uys Krige se
reissketse, te ‘Baedekeragtig’, soos Rob Antonissen dit in sy bespreking in Standpunte,
VII: 2, Desember 1952 sou bestempel.
Om verdere geld vir 'n Europese reis in die hande te kry, hou Jan ná afloop van
sy reis deur Natal in die tweede semester van 1947 skool op Riethuiskraal terwyl sy
vader met siekteverlof was en vir sy aftrede aan die einde van die jaar klaargemaak
het.154 Die gebou waarin hy kom klasgee het, was nie dieselfde as dié waarin hy sy
onderrig in die laer standerds ontvang het nie. In 1935, toe hy al in standerd IX op
Riversdal was, is 'n nuwe skoolgebou ingewy met veel beter geriewe as dié waarin
hy sy opleiding ontvang het. Dit het bestaan uit drie klaskamers, 'n portaal met hokke
waar die kinders hul baadjies, reënjasse, sambrele en persoonlike besittings kon bêre
en waar daar ook twee wasbakke met krane was. Daar was ook 'n stoor waarin
voorrade vir die skool bewaar is en waarin 'n kragopwekker met batterye geïnstalleer
is.155 Juis in hierdie tyd was sy jongste suster, Sannie, by Jan op skool. In latere jare
kon sy hom onthou as iemand wat 'n gemoedelike aanslag met die kinders gehad het,
as onderwyser minder streng as hul vader, maar wat tog, deur net met sy groot bruin
oë na jou te kyk en niks te sê nie, gesag afgedwing het.156 As deel van die programme
vir die landsdiens was hy so ondernemend om die kinders op uitstappies na die
Kango-grotte en die Kammanassie te neem en hulle op dié wyse in 'n beter kennis
van die natuur in te lei.157 Jan se jonger broer At was toe in matriek op Riversdal en
kon oor naweke op Riethuiskraal sy oudste broer beter leer ken. Jan se eerlike deernis
het vir hom geblyk uit sy besorgdheid oor die jong onderwyseres wat in die plaashuis
by hulle ingewoon het en wat, so het hy gevrees, uit pure eensaamheid in die
afgesonderdheid van Riethuiskraal op hom verlief kon raak. ‘Jan’, skryf At in 'n
bydrae tot die liber amicorum wat by die skrywer se sewentigste verjaardag in 1990
saamgestel word, ‘het ingetrek in die konsistorie van die kerksaal so 100 tree van
ons huis af. Die konsistorie was toegerus met 'n groot ouderlingstafel waarop die
doodskiste met begrafnisse gepryk het, harde
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houtstoele en katel. Op die tafel: boeke, maar vir my oë die belangrikste - Jan se
opwengrammofoon, 'n Franse Paillard, en 78-spoed plate! Saans het ek in vreugde
gehuil en gedans met die klanke van Eine kleine Nachtmusik, Andante Cantabile,
Die liefde van die Drie Lemoene, Bolero en Isoldes Liebestod. Wat 'n wêreld het ek
nie skielik in die 78-plate ontdek nie!! Ek, wat toe tweevinger gesukkel het met
Minuet in G en nou klanke hoor wat vlieg, so anders as die sentimentele ritme van
die kitaar en konsertina van die kontrei. Dit het my siel begin oopmaak tot 'n pad
van musiekontdekking.’ Dit is 'n ontdekking wat At aan Jan te danke gehad het en
waarvoor hy hom 'n lewe lank sou dankbaar bly.158
Terwyl hy op Riethuiskraal in die onderwys staan, skryf Jan 'n paar van sy beste
verhale van die tydperk vóór sy vertrek na Europa: ‘Doodgeld’ en ‘Die bed’, wat hy
albei in 1957 in sy bundel Dakkamer en agterplaas sou opneem en ‘Opsigter Dawids
en die skilder Jacopi’ wat in Die Huisgenoot van 31 Oktober 1947 verskyn. ‘Opsigter
Dawids en die skilder Jacopi’ is die goed geboude, knap verhaal, sonder simpatie of
patos maar met fyn intellektuele humor, oor 'n eenvoudige opsigter in 'n kunsmuseum
by wie die vrees vir moontlike beskadiging van 'n skildery die oorhand kry wanneer
hy 'n beroemde kunstenaar met 'n paletmessie in die hand as 'n moontlike ‘dader’
aansien. ‘Die bed’, wat met 'n vendusie-toneel by 'n tradisionele gegewe uit die ou
Afrikaanse verhaalkuns (soos in Jochem van Bruggen se Ampie) aansluit en met 'n
meer ingetoë maar nog ruwe realisme werk, speel af teen die agtergrond van die
Kafferkuilsrivier en maak mooi gebruik van tipiese Afrikaanse woorde (die dogter
wat op sewentien net mooi ‘bekwaam’ is, Groot Kerneels wat 'n ‘opskud’ gaan gee,
‘die kitaar tongel sy hoogste note agter die swiere van die konsertina aan’). Rabie
slaag daarin om die verhaal mooi op te bou, al is die slot op die rand van moralisering.
Die beste van hierdie drie verhale - en een van die hoogtepunte in die hele
Rabie-oeuvre - is ‘Doodgeld’ oor die skoenmakerboer Basie Bouwer wie se seun
Sampie in die patatlandjie langs die rivier van Jan se kinderjare werk en berig kry
dat sy ander seun in die fabriek in Kaapstad verongeluk het. Die skadevergoeding
wat Basie as gevolg hiervan ontvang, lei tot 'n periode van intense genot en
uitspattigheid met voortdurende partytjies, brasserye, kopery en besoeke aan die stad.
Dit is 'n verhaal oor 'n ruwe leefwyse met 'n sterk stuk boere-realisme. Wanneer al
die geld op is, stel Basie, in 'n byna groteske ontknoping aan die slot wat aan
Maupassant herinner, voor dat sy oorlewende seun met die laaste
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geldjies 'n treinkaartjie koop om ook in die stad te gaan werk. Jan lê hierdie
voortreflike verhaal voor aan Die Huisgenoot, maar die tydskrifredakteur, Opperman,
laat weet hom, om redes wat vandag onbegryplik en nie meer agterhaalbaar is nie,
dat dit vir die Afrikaanse mark nie aanneemlik sal wees nie.159 Reeds in 'n brief van
1947 laat Peter Blum Jan weet dat hy baie ingenome met die verhaal oor Opsigter
Dawids was. Wanneer Ernst Lindenberg ná die verskyning van Dakkamer en
agterplaas nie so beïndruk met ‘Doodgeld’ en ‘Die bed’ is nie, skryf Blum in 'n brief
van 23 Januarie 1958 dat sowel hy as sy vrou Hetta hulle ‘wonderlik komies’ gevind
het.160
Tydens Jan se termyn op Riethuiskraal verskyn Die pad na mekaar, nog 'n
skemaboek - sy vierde roman - wat hy vir die Môrester-Biblioteek van die Afrikaanse
Pers-Boekhandel lewer.161 Hoewel die verhaal in Kaapstad begin en in dié opsig by
die destydse stadsromans van Willem van der Berg en W.A. de Klerk aansluit, roep
die hoofkarakter, Herman, reminisserend sy mooiste Desembervakansie op toe hy
en sy broer, albei indertyd studente, op 'n staptoer langs die kus gegaan het.
Aanvanklik hou Rabie die milieu vaag, maar uit sekere aanduidings kan 'n mens die
Suid-Kaapse kus en later die vallei van die Kafferkuilsrivier herken, terwyl die
ingeligte leser weet dat die hele beskrywing op Jan en sy broer Louw se staptog
tydens hulle studentedae gebaseer is.162 In die tweede deel van die roman, wat Rabie
‘Blou see’ noem, is die milieu, naas die aanvanklike vaagheid, duidelik herkenbaar.
Die hoofkarakter reis per trein vanaf Kaapstad oor die Hottentots-Hollandberge verby
Caledon tot by Saaiplaas waar hy die bus kry na Stilbaai met sy pont en sy
Seesig-losieshuis. In baie opsigte is die uitbeelding van die hoofkarakter wat in die
eerste deel (‘Stad’) flink deur die strate stap, geesdriftig na die mooi dinge van die
lewe gryp, soos 'n kind na blink dinge, en wat die stryd tussen liggaam en gees sterk
in hom voel, 'n selfportret. Daarteenoor is die karakter Louw met sy koue grys oë,
sy spitse intellektuele gesig, sy dik brilglase en sy humorlose lang filosofieë en
abstraksies 'n beeld van Peter Blum - iemand wat met 'n bek vol groot woorde en
ontevrede deur die lewe beweeg, 'n proefskrif op twee pote, hoogs tevrede met
homself.163 By tye kan van die karakters in dié roman sekere ‘liberale’ idees verkondig
wat Rabie se eie oortuigings van dié jare oordra. Wanneer Toos praat van die
onbenydenswaardige posisie van die jongmens wat die Bybel van sy voorvaders
afgesweer en alles tot betreklikheid gereduseer het,164 herken 'n mens daarin die
oortuigings, of
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gebrek daaraan, waartoe Rabie op die vooraand van sy vertrek na Europa gekom het.
Dit is amper asof 'n mens in die woorde van die karakter Louw 'n eksistensialis uit
Parys hoor praat: ‘ek glo in niks nie. Ek glo net in my eie integriteit, my eie absolute
vryheid, my reg om te beskik oor my lewe, en vry en sterk, gebonde aan niks, en
daarom onbevrees in my eie dood in te gaan.’165 In die woorde van die hoofkarakter
Herman hoor ons die kunsopvattinge van die skrywer en latere Sestiger Jan Rabie:
‘al wat van 'n mens verwag word, is om met oop oë deur die lewe te gaan. Jy moet
'n eerlike reisiger wees, jy moet jou oë vir niks toemaak nie en tog getrou bly aan
jouself. Lelik of mooi, net niks verwerp nie. Miskien is dit die pad tot 'n ryk lewe,
tot liefde.’166 En in die toneel167 waar Herman by Leda toenadering soek maar deur
sy eerlikheid en onbeholpenheid gestrem word, herken 'n mens die Jan Rabie van
hierdie jare, die absolute idealis, die man wat verby die vleeslike na iets hoërs reik:
‘Ek sweer daar is vroue en mans wat nie seks alleen aanbid nie. Manne en vroue wat
die hele wêreld vir mekaar is, die sonlig, die blou op die berge, alles, alles. En daar
is liefde. Ek weet daar is liefde en ek gaan dit soek tot ek dit kry. Ek sweer, sweer.’168

VII
Kersfees 1947 vier Jan saam met sy ouers en sy broers en susters op Riethuiskraal
van waar sy ouers weldra na 'n plasie op Alexandria sou verhuis. Jan self vertrek op
26 Desember na Johannesburg waar hy die volgende dag aankom en in 'n kamer
tuisgaan wat Peter Blum vir hom bespreek het. Hy wou 'n tyd lank in Johannesburg
navorsing doen met die oog op 'n roman oor die geskiedenis van die Afrikaner. Met
sy besoek sien hy weer sy vriendin Ina Rousseau wat by haar ouers in Roodepoort
met vakansie was. Sy is teenwoordig toe 'n opsiener van 'n museum Jan kwaai berispe
omdat hy in 'n perdekoets gaan sit het om uit te vind hoe dit moes gevoel het om in
een te ry. Tydens 'n tremrit is hy ontsteld oor die lang rye en rye swart mense wat
ná drie-uur op 'n Saterdagmiddag nog steeds op vervoer na die lokasies wag. Sy bitter
woorde hieroor was: ‘Hier in Johannesburg het ek die swart man wragtig geleer
jammer kry.’169
In Februarie 1948 is Jan terug op Stellenbosch en gaan hy tuis in 'n buitekamer
wat hy gehuur het van mnr. en mev. Murdoch. Die kamer het twee deure gehad, een
na die agterplaas en een na 'n smal stegie agter in
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die eiendom. Om homself te dwing om te werk, het hy soms albei die deure gesluit
en die twee sleutels dan deur 'n reet tussen die een deur en die kosyn uitgegooi in
die steeg sodat hy slegs ‘bevry’ kon word indien daar 'n besoeker opdaag.170
Waarskynlik het Jan die historiese roman oor Johannesburg, wat hy Die stad wou
noem en waarmee hy tot p. 154 gevorder het, laat links lê en gewerk aan 'n roman
waaraan hy die titel Die begin wou gee.171 Hy was nou ontevrede met die werk wat
hy tot sover gepubliseer het en later sou hy oor sy eerste romans, in navolging van
Honoré de Balzac, praat van ‘jeugsondes begaan voor my geboorte’.172 Hy het gemeen
dié nuwe roman sou 'n nuwe begin wees. Soos die historiese roman laat hy egter ook
Die begin onvoltooid en later het hy nie meer geweet wat van die manuskrip geword
het nie.
Reeds op 3 Januarie 1948, kort ná sy aankoms in Johannesburg, skryf Jan aan dr.
Fransie Malherbe 'n brief waarin hy sê dat hy voornemens is om na Europa te gaan.
Die skepe is egter baie vol, maar hy sal plek kry indien hy 'n brief van Malherbe in
verband met sy voorgenome studie aan die skeepvaartmaatskappye kan toon.
‘Gereelde studie aan 'n universiteit gaan ek nie volg nie (vir grade ens.)’, skryf hy,
‘maar seer sekerlik 3 maande aan die Paryse universiteit om die Franse taal en
letterkunde te leer. Miskien ook elders, en natuurlik met literêre groepe in aanraking
kom. Vir my is dit verdere studie. Ek weet nie of dit vir u klink daarna nie. Die brief
bring egter geen enkele verpligting vir u mee nie.’ Hy sal bly wees indien Malherbe
kans sien om die briefie te skrywe en daarmee 'n groot guns aan hom, ‘en indirek vir
die Afrikaanse letterkunde’, te bewys. In 'n belangrike, hoewel enigsins blomryke,
passasie in die brief sê hy, aansluitend by die lae dunk wat hy nou van sy
gepubliseerde werk het: ‘Want u moet ook weet, Professor, dat ek niks dink van ons
land se prosa nie, nie respek het vir bloed en bodem wat nie natgelei of versier word
met grasievolle Franse en Italiaanse plante nie...[E]k het vlerkies nodig om die
heuning te gaan soek, en u kan my die vlerkies 'n paar maande spoediger besorg.
Eendag sal u miskien kan vertel dat ek u student was. Nou is ek 'n leerjonge wat, in
Suid-Afrika altans, nie meer leermeesters besit nie.’
Waarop Jan hier sinspeel, is die agterstand van die Afrikaanse prosa waaroor
letterkundiges reeds in die veertigerjare hul bekommernis begin uitspreek het. Nog
vóór Jan se vertrek wys Jan Greshoff in 'n artikel in Die Huisgenoot van 10 Mei 1946
daarop dat die Afrikaanse romankuns nie die Afrikaanse lewe in sy volle omvang
en in al sy skakerings en in sy mees
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verborge drifte verbeeld nie. Die Afrikaanse lewe van die verlede en hede is met
ander woorde ryker, bonter, dieper, belangriker en heftiger as die Afrikaanse
romankuns. In 'n reeks wat Die Huisgenoot vanaf 24 Oktober tot 28 November 1952,
wanneer Jan in Parys woon, sou publiseer, kla kritici pertinent oor hierdie stilstand
in ons prosa. In 'n passasie wat later baie bekend sou word, sê W.E.G. Louw in sy
bydrae dat die meeste romannetjies in die na-oorlogse Afrikaans vir 'n gewilde mark
en met variasie van enkele tematjies en volgens 'n resep gelewer word. ‘Ons enigste
hoop’, gaan hy voort, ‘is dus dié skrywers wat wel tot goeie werk in staat is, en die
nuwe skrywers wat miskien nog gebore moet word.’173 In 'n artikel in Ons Eie Boek,
XVIII: 2, 1952, wat by dié reeks aansluit, wys Rob Antonissen op die ‘skamel
skouspel’ wat die Afrikaanse prosa bied. In 'n gedeelte waarin hy baie soos die latere
André P. Brink klink, pleit Antonissen: ‘[O]ns vra net: “engagement” in die lewe;
inlewing in jou onderwerp, wat jou (móét) obsedeer, met jou héle wese, jou héle
menslikheid; suiwere inlewing; wys én met passie; en bowenal met volkome
waaragtigheid en eenvoud des harten.’ Vyf jaar later vra die SAUK 'n twaalftal
skrywers en kritici om te besin oor die vraag Wat van ons letterkunde? In hierdie
reeks, wat in brosjurevorm gepubliseer word, oorheers die klagtes oor die gehalte
van die Afrikaanse prosa. N.P. van Wyk Louw wys op die gemis aan romans wat
ons ‘groot’ en ‘groots’ kan noem, wat ‘iets van die eindelose rykdom van die
werklikheid...gee, iets van die ellende, die grootsheid en die verskrikking van die
lewe, iets van die mens in sy bietjie deug en sy groter sondigheid’. Volgens Rob
Antonissen lê die gebrek onder meer ‘in die amper volslae afwesigheid van die roman
wat die angswekkende probleme van ons bestaan in hierdie land en van ons
bestaan-sonder-meer pakkend in beeld sou bring’. Daarby is hy bekommerd oor die
geesteshouding wat tot sensuur kan lei: die ‘“taboe”-skreeuende
welvoeglikheidsprofete en kultuurleiers wat...hemel en aarde wil beweeg om daardie
afwesigheid te bestendig’.
Miskien het Jan hom later, toe die Beweging van Sestig reeds 'n voldonge feit was,
as een van die ‘ongeborenes’ gesien op wie die hoop van die Afrikaanse prosa gevestig
is en wat in sy werk ook iets van die grootsheid én veral die ellende van Suid-Afrika
onder woorde moes bring. Miskien was W.E.G.Louw se uitspraak die kiem vir sy
latere siening van sy vroeëre werke as ‘sondes van voor my geboorte’.
Hoe dan ook, Jan was bekommerd oor die stand van die Afrikaanse prosa
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en van die werk wat hy tot op datum gelewer het. Aangesien daar vir hom, soos hy
dit in sy brief aan Fransie Malherbe stel, geen leermeesters meer in Suid-Afrika was
nie, wou hy nou met alle geweld weg om hom aan die harde stene van Europa te
gaan slyp. Hy het nou reeds die groot Russiese en Franse prosateurs in vertaling
gelees en hy was versot op die kortverhale van Guy de Maupassant, maar hy wou
meer weet en meer lees. Hy was in rebellie teen die patriargie en die Calvinisme wat,
soos hy dit in sy onderhoud met Elsa Joubert stel, ‘uit die dennewoude van Europa
en die moerasse...in ons sonnige landskap [oorgeplant is]’.174 Daarom was dit van
die begin af sy voorneme om hom so gou as moontlik in Parys te vestig.
Juis in hierdie tyd sou Jan se vriendin Elsa Joubert op 'n reis langs die ooskus
vertrek en deur die warm hart van Afrika opreis na die koue van Europa. Vroeg in
Maart soek Jan haar op by haar ouers in die Paarl waar hy haar in die kombuis help
om skottelgoed te was, 'n voorsmakie van die baie los werkies wat hy uit broodnood
in Parys sou moes verrig. Op 8 Maart 1948 sien hy haar weg wanneer sy met die
City of London vir 'n vaart langs die ooskus vertrek.175 Om hom op sy verblyf in die
onherbergsame en voedselarme Europa van ná die oorlog voor te berei, koop hy 'n
voorraad kos, onder meer 'n klomp blokke sjokolade.
So breek 4 April 1948 dan aan. Met net £150 in sy sak, maar met sy reiskaartjie
betaal en met 'n kamera, tikmasjien en woordeboeke by hom, vertrek Jan met die
Indrapoera. Anders as Elsa sou hy langs die weskus van Afrika reguit na Europa
vaar.
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Hoofstuk V
'n Leerskool
I
Reeds op Saterdag, 3 April 1948, was Jan Rabie aan boord van die Indrapoera, 'n
ouerige skip van meer as 10 000 ton van die Koninklijke Maatschappij Schelde, wat
hoofsaaklik vir vaarte van die destydse Nederlands-Oos-Indië na Liverpool en
Rotterdam gebruik is. Die skip sou dieselfde dag vertrek, maar weens 'n geskil oor
belasting wat aan die hawe-ower-hede verskuldig was, verlaat hulle die Kaapse hawe
eers tussen vier- en vyfuur op Sondagmiddag, 4 April. Aanvanklik vaar hulle in
reënweer, maar daarna klaar dit op en is Jan voortdurend bewus van die oorweldigende
blou van see en lug, net afgewissel deur die albatrosse wat die skip volg.1
Saam met Jan aan boord is Peter Simmonds en die pragtige en sjarmante Marion
Pollock op wie hy baie gou tot sy ore toe verlief raak, al onttrek hy hom gou wanneer
Peter 'n vulgêre opmerking oor honde in paartyd maak. Onderliggend aan hierdie
onttrekking is weer Jan se skroom en onhandigheid wanneer dit by kontak met die
teenoorgestelde geslag kom, ‘die lafhartige vrees’, soos hy dit in sy Paryse dagboek
stel, ‘oor onvermoë en ontmaskering in kompetisie’. Was hy, ten aanskoue van Peter
en die ‘ewige driehoek’ wat hier in 'n liefdesverhouding kon ontstaan, bang dat hy
as minnaar nie sou kon presteer nie? Suggereer hy met die woord ‘onvermoë’ 'n
vrees vir impotensie wat op vorige mislukkings gegrond was? Hoe ook al, die sterk
liefde wat hy tydens die reis vir Marion voel, lei, soos telkens met sy verhoudings
in die verlede, voorlopig tot niks. Tog was hy vas van plan om, soos Peter Blum hom
reeds in 1947 aangeraai het, in Europa ‘gesedjoes’ te word. Saam met die blikkieskos
en sjokolade vir die hongerkry in die gerantsoeneerde Europa het hy hom ook seksueel
vir die besoek aan Europa voorberei, want hy neem 'n behoorlike voorraad kondome
en lubrikasie met hom mee.2 Hy was per slot van rekening nou sewe en twintig jaar
oud en dit was die hoogste tyd, so het hy gereken, om van sy maagdelikheid ontslae
te raak.
Op Woensdag, 7 April, vaar die skip oor die ewenaar en word Jan, saam
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met die intieme en enigsins onaangename rolbeweging van die skip, só meegevoer
deur die reis dat hy sy bewussyn van tyd kwytraak en 'n gevoel van verlorenheid
begin kry, iets wat almal op 'n skip, die diep see in, die een of ander tyd ervaar. Op
Saterdag, 17 April, kom hulle teen die aand se kant aan in Las Palmas, die hoofstad
van Gran Canaria. Saam met die ander passasiers besoek Jan die katedraal, doen hy
inkopies en woon hy 'n kabaret met senoritas by. Die mooiste van die danseresse
bedel sy barbaarse oorringe af.3 Vrydag, 23 April, vaar die skip by Southampton in.
Ná die doeane-klaring en die afskeid van Marion reis hy met die boottrein deur die
teer, parkagtige Engelse landskap van groen gras en slanke bome na Londen waar
hy om drie-uur die middag op die Waterloostasie uitstap.4
In die sewe dae dat hy in die Britse hoofstad bly, sien Jan die bekende
toeriste-attraksies soos Westminster-abdy, Trafalgarplein, Covent Garden en die
verskillende brûe oor die Teems. Saam met Marion, wat weer by hom aansluit, besoek
hy die Sadler's Wells Ballet vir 'n uitvoering van Michel Fokine se Les Sylphides
wat hy tegnies uitstekend met skitterende spanwerk vind. In die National Art Gallery
is El Greco, Renoir, Vermeer, Rubens en Botticelli vir hom oorweldigend, 'n ‘[d]ronk
roes van kleure en lyne’,5 terwyl hy die Rembrandts telkens as ‘donker
gekonsentreerde hartstog op een gloeiende punt’6 beleef. Ook die Tate Gallery is vir
hom indrukwekkend. Terwyl hy in die stad is, word die koninklike egpaar se
silwerbruilof gevier, maar Jan steur hom nie veel aan hierdie feestelikhede wat hy
aan versierings langs die strate bemerk nie. Van die Waterloobrug bo die Victoria
Embankment kan hy by sommige geboue die skade sien wat die Duitse
bombardemente tydens die oorlog aangerig het. Saam met Marion loop hy deur die
stad, maar hy vind Londen somber-grys, solied, aristokraties en oud. Die Engelse is
vir hom te geslote, altyd bewus van die grens van intimiteit wat nie oorgesteek mag
word nie; die vreemdeling weet nooit by die Engelsman waar vriendelikheid net uit
beskaafde maniere voortkom nie.
Op Donderdag, 29 April, het hy genoeg van Londen. Van die Victoriastasie vertrek
hy na Newhaven vir die drie en 'n halfuur lange vaart na Dieppe aan die Normandiese
kus.7 Die Franse landskap, wat hy vroeër op gekleurde reisfilms of poskaartjies kon
waarneem, het nou vir hom ‘ongelooflik waar’8 geword. Teen sewe-uur die aand
kom hy aan op die Saint Lazare-stasie in Parys. Binne 'n ommesientjie slaag hy daarin
om

J.C. Kannemeyer, Jan Rabie. Prosapionier en politieke padwyser

133
vir hom vir die nag 'n dakkamer naby die stasie te kry. Dan loop hy na die sentrum
van die stad: oor die Seine na die Place de la Concorde en die Champs Elysées.
Omdat hy hom nog nie behoorlik in Frans kan uitdruk nie, bring die kelner by die
restaurant waarby hy gaan eet, 'n hele fles in plaas van net 'n enkele glas wyn.
Noodgedwonge drink hy die hele fles leeg. Met die terugstap na sy dakkamertjie
raak hy, terwyl hy by 'n kaai na die Seine se kant toe leun, met die woorde ‘Jy's ook
maar net 'n ou riviertjie’9 ontslae van sy oortollige vog. Daarna word hy aangespreek
deur twee prostitute - sy eerste ervaring van die Paryse naglewe. In sy dakkamer
slaap hy uitstekend nadat hy onderweg nog 'n glas witwyn en 'n heerlike
Chartreuse-likeur gedrink het, uitspattighede waarvoor hy weldra geen geld meer
sou hê nie.

II
Met Jan Rabie se aankoms was Parys reeds langer as 'n honderd jaar, méér as ander
groot stede soos Londen, Berlyn of Wenen, die kultuurstad by uitstek van
Wes-Europa. Daarby was dit saam met Rome die enigste groot stad wat nie tydens
die Tweede Wêreldoorlog gebombardeer is nie, al beleef Frankryk, nadat generaal
Charles de Gaulle hom uit die voorlopige na-oorlogse regering terugtrek, 'n lang
periode van politieke onstabiliteit met tallose stakings en wisselende kabinette.
Telkens in sy dagboek sal Jan na die onverkrygbaarheid van lewensmiddele, die
onrustige politieke situasie en die ontevredenheid onder die arbeiders verwys, terwyl
met die Koue Oorlog tussen die VSA en Rusland 'n nuwe moontlikheid van geweld
in Europa aan die dreig was. 'n Dag ná sy aankoms, op Vrydag, 30 April 1948, skryf
hy in sy dagboek: ‘Geen melk, botter en min suiker en lekkers. Veral melkgeregte.
Brood gerantsoeneer...Tee sleg en duur.’10 Op Donderdag, 21 Oktober 1948, teken
hy aan: ‘Stakings orals in Frankryk, pryse styg, die toon van Amerikaanse koerante
word snydender.’11 En op Maandag, 1 November 1948, verwys hy na die afkondiging
van krygswet in Griekeland, die troepe wat die Franse stakers tot oorgawe dwing en
Israel wat die hele gebied van Galilea van die Palestyne verower.12
Die gevolg van sy lang tradisie as kultuurstad en die feit dat dit sonder groot skade
uit die oorlog gekom het, was dat Parys, nog meer as tevore,
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die intellektuele Mekka was waarheen intelligentsia en kunstenaars ná die oorlog
opgeruk het om van nuwe filosofiese strominge kennis te neem en die mees
uiteenlopende kunsvorme te beoefen. Die brandpunt van die intellektuele en literêre
lewe was die Quartier Latin aan die linkeroewer van die Seine, terwyl Montparnasse
verder suid, soos vroeër, steeds baie van die skilders en beeldhouers gehuisves het.
Die Quartier Latin was, anders as die regteroewer met sy fatsoenlike haut-bourgeois
areas, onvoorwaardelik klasloos en het in die jare ná die oorlog 'n magnetiese
aantrekkingskrag vir al wat leef en beef gehad. Studente, wanordelik en hartstogtelik,
was uitbundig en verlief in die kafees naby die universiteit aan die gesels. Jong
slimkoppe het gesit en filosofeer oor 'n koppie koffie of 'n glasie wyn, en van die
kaaie langs die Seine het die vreemdste vaarte begin, sonder dat die reisigers 'n voet
van hulle stoele en tafeltjies langs die Boulevard Saint Michel versit het. Met studente
uit alle moontlike wêrelddele was die sfeer in Parys en in die Cité Universitaire gelaai
en kosmopolities. Aan die Sorbonne is die werk van Karl Marx, Søren Kierkegaard
en Martin Heidegger bestudeer, terwyl die fenomenologie van Edmund Husserl groot
ingang gevind het. Die absurde teater van Beckett en Ionesco is naas die toneelstukke
van Federico García Lorca opgevoer, terwyl films na scenario's van Jacques Prévert,
soos Les enfants du paradis, vertoon is.13
Onder die buitelanders wat na Parys gestroom het, was 'n ‘Lost generation’
Amerikaanse skrywers, bestaande uit Elliott Stein, James Baldwin, Carson McCullers
en Alfred Chester.14 Skrywers wat hulle in hierdie jare ook in Parys vestig en vir
korter of langer periodes daar woon, was Simon Vinkenoog, Remco Campert, Rudy
Kousbroek, Hans Andreus, Lucebert, Hugo Claus, Gerrit Kouwenaar en die
kunstenaars Karel Appel en Corneille - almal digters wat later as die Nederlandse
Vijftigers en skilders wat as lede van die Cobra-groep bekend sou staan. Simon
Vinkenoog vestig hom in Maart 1950 in die stad en met sy ongeremde geesdrif is
hy die bindende krag in hierdie heterogene groep. Dit was die tyd waarin die
Nederlandse poësie en kuns hulle wou ontworstel aan die provinsialisme en op 'n
euforiese manier wou aansluiting soek by die internasionale avant-garde. Weldra
sou Jan Rabie die meeste van hierdie skrywers en kunstenaars leer ken.
Die kafees van Montparnasse was veral die vergaderplekke van skilders, terwyl
baie van die nuwe skrywers, dikwels sonder 'n frank op hulle naam
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maar met grootse idees, nou in die kafees van Saint Germain des Prés begin byeenkom
het. Veral die nuwe boeke en idees van Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Maurice
Merleau-Ponty en Simone de Beauvoir is druk gelees en bespreek. Sartre het hom
tuisgemaak in die Café Flore, gebukkend oor 'n boek en sy café-crème en croissants,
sonder om op te kyk of iemand te groet. In die nabygeleë Brasserie Lipp het die
filosofiese kliek dikwels oor 'n middagete ontmoet. De Beauvoir en Sartre se akoliete
was geklee in swart polonek-truie met swart grimering om die oë en het uitgerekte
diskussies oor die betekenis - of die totale betekenisloosheid - van die lewe gehou,
voordat hulle na die jongste Godard-film of nouvelle vague gaan kyk het.
Die ervarings tydens die Tweede Wêreldoorlog en die Duitse besetting vind
dikwels, al is dit dan meestal onopsigtelik en verhul, neerslag in die werk van Sartre,
Camus en De Beauvoir en was die onmiddellike aanleiding tot die hoogbloei van
wat weldra as die eksistensialisme bekend begin staan het: 'n soort skryf wat oor die
essensiële aard van die menslike kondisie gebroei het.
Die eksistensialisme is op die kaaie van die Seine druk bespreek deur langhaar
pseudo-filosowe en filistyne, maar oor die begrip self was daar heelwat
onduidelikheid. Dit is onmoontlik, skryf André Billy, om in die stad te gaan eet,
sonder dat 'n aantreklike jong vrou jou eenkant toe neem en op verleë, vertroulike
toon die onvermydelike vraag stel: ‘Verduidelik vir my wat is eksistensialisme.’ ‘Ek
is geen eksistensialis nie’, verklaar Albert Camus. ‘Camus is geen eksistensialis nie’,
bevestig Sartre. ‘Eksistensialisme laat hom nie verklaar nie; jy moet dit belewe’, sê
Christine Cronan in haar klein kategismus vir die leek, 'n soort stoomkursus
eksistensialisme, met oppervlakkige samevattings en verklarings van sleutelbegrippe.
Die boekie is gretig soos warm broodjies deur studente oor die toonbank gekoop,
sodat almal oor eksistensialisme kon saampraat. Vraag: Wat is eksistensialisme?
Antwoord: Die eksistensialisme is die geloof dat die mens homself vorm deur sy
handelinge. Vraag: Wie het die eksistensialisme laat herlewe en tot 'n mode gemaak?
Antwoord: Jean-Paul Sartre. Vraag: Wat beweer die huidige eksistensialisme?
Antwoord: Dat die bestaan aan die wese voorafgaan. Die woord ‘eksistensialisme’
het weldra alles deurmekaar begin aandui: 'n filosofiese stroming, 'n lewenstyl, 'n
‘godsdiens’, in 'n ruim opvatting wat oopstaan vir alles wat in die Franse samelewing
vir afwykend, marginaal, provokerend en anargisties kan deurgaan - 'n soort
smeltkroes, 'n volslae absurde brousel.15
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Hoewel hy deeglik kennis neem van die eksistensialisme en daar later in die werk
wat hy in Parys skryf, duidelike neerslag van die denke van Sartre en Camus te
bespeur is, gaan Jan nie volledig in die eksistensialisme op nie. Uit die inskrywings
wat hy in die eerste twee jaar in sy Paryse dagboek maak, is dit duidelik dat hy in
hierdie jare nog 'n groot stuk verwarring in hom saamdra. Sy dagboek is 'n smeulpot
waaruit eers later helder dinge sou kristalliseer. Hy besin wel oor die verhouding van
mens tot mens, die moralisme, die wet en die vraag oor hoe die mens voor God moet
lewe, maar by tye staan hy sterk krities teenoor die eksistensialiste. André Maurois
vind hy ‘'n parasitiese nul’,16 François Mauriac ‘sink in die gomwebbe van
katolisisme’17 en André Gide is ‘klaar aristokraties...dood’,18 terwyl Sartre ‘die
verantwoordelikheid van sy verantwoordelikheidsteorie so swaar [vind] dat hy liewers
romans skrywe om sy beursie selfstandig te maak’.19 'n Bietjie later, op 20 Januarie
1949, vind hy Sartre se joernalistiek walglik en sy wêreld beperk tot die kafees van
die Paryse linkeroewer. ‘Sartre het nog nie een karakter geskep wat iets anders as
Sartre se hoof of lende is nie’,20 skryf hy.
Maar daarteenoor is Jan opgetoë en verruk oor Parys. Hoewel die land nog swaar
gedra het aan die gevolge van die Tweede Wêreldoorlog en kos per koepons met
baie streng rantsoenerings gekoop moes word, kon hy van die begin af die stad in al
sy luime en verskeidenheid fasette deeglik leer ken. Sewe dae ná sy aankoms, op
Saterdag, 8 Mei 1948, skryf hy reeds in sy dagboek: ‘Dit is moontlik om Parys meer
lief te hê as 'n vrou.’21 In die hoogsomer van Julie teken hy aan:
Parys sal vir my onsterflik bly, al is dit net om 9:15 saans, op die
eilandpunt voor die sirkels van Pont Neuf as die dag bruin en die ligte
(groen, geel, rooi) van die nag die toneel oorneem. Of dieselfde plek waar
die fee-skuitjies slaap, as die dag breek oor die Louvre en Notre Dame,
en die ryp uitgeswelde vrug van Les Halles reeds verlep in die systraatjies.22
Wanneer die seisoen begin verander en dit herfs word, teken hy aan:
Hoe mooi is die aarde, en hoe min weet ons dit! Sal ek ooit weer 'n goue
herfs soos hierdie in Parys langs die Seine ondergaan, ooit weer so eensaam
gebrand tot skoonheid, so vervul van kleure van geluk kan wees?23
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Op Maandag, 25 Oktober, skryf hy:
Die mooiste seisoen van die jaar vir die mooiste stad van die wêreld. Goud,
bruin, rooi en oranje in die kastanjes en platane van die Luxembourg-Park,
en langs die Seine. Hoe baie bome is daar nie in Parys. Nog nooit gras so
groen, hoewel reeds bedek met skilfers van [die] dood.24
En in die lente van 1949 kan hy vir sy Stellenbosse vriend Jack Steyn, intussen
werksaam by die Nasionale Pers in Kaapstad, laat weet dat daar in Parys altyd meer
moontlikhede is as in enige ander plek in die wêreld:
Dis 'n kruispad en suiggat van idees en mense waar so hard en so
interessant en van soveel kante geskreeu word dat ek by al my gretige
inname hard moet spook om nie so oop soos 'n sif te word nie. Die kleinste
straatwandeling is 'n les in alkohol, ensiklopedia en askese. Altyd
senuweeagtige, oewerbrekende lente.
Dat hy sy hand op die pols van die jongste ontwikkelinge op die gebied van die
kuns en die literatuur hou, sien 'n mens as hy aan Steyn skryf dat hy by 'n uitstalling
van Picasso was en Gide ontmoet het, maar dat albei nou ‘uit die mode’ is, ‘[s]elfs
J.P. Sartre’:
Na Albert Camus het gekom Jean Genet (Parys se nuwe Rimbaud:
pederas, dief, digter), Georges Bataille, Pichette ens. Die nuwe jong skilders
is swak...Parys word normaal en die frank styg...Die kastanjebome begin
bloei en soms skyn die son. Ensovoorts.
Maar dat Jan hom tog nie in 'n romantiese waas aan die afwisseling van sneeu en
son en onbekommerd aan die skoonheid van Parys oorgee nie, blyk uit sy omineuse
waarneming van die internasionale politiek en die Koue Oorlog in 'n stadium toe die
Amerikaners daagliks met die Berlynse lugbrug voorrade vir die ‘besette’ stad moes
invlieg:
Oor Europa hang die muskietswerm van USA vs USSR en snags skakel
filmdoeke oor van surrealistiese Cocteau-dekors na miljoene marsjerende
stewels. Oor hierdie spinnerakke sypel die dou van ou opiumhongers: kos,
'n vrou en vermaak.
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III
Reeds op sy eerste dag in Parys al het Jan 'n koerant gekoop, op 'n kaai gaan sit en
met sy klein sakwoordeboekie Frans begin lees. Só gou was sy vordering met die
taal dat hy binne 'n week die kraampies langs die Seine gaan fynkam en vir so min
as vyf, tien of twintig sent tweedehandse boeke begin aanskaf het. Klaar gelees, het
hy hulle dikwels weer vir ander gaan omruil. Op dié wyse het hy in die jare in Parys
haas die hele Franse letterkunde sistematies van hoek tot kant deurgewerk en soos
'n spons in hom opgesuig: eers die klassieke skrywers soos Voltaire, Victor Hugo,
Emile Zola, Honoré de Balzac, Guy de Maupassant, Charles Baudelaire en Arthur
Rimbaud, en daarna die denkers en skrywers wat met sy aankoms die toon aangegee
het: Sartre, Camus, Gide, Proust, Bernanos, Michaux, Éluard en Robbe-Grillet. Ook
skrywers soos Daudet en Vercors, van wie hy later werke sou vertaal, maak 'n
besondere indruk op hom.
Skaars 'n week ná sy aankoms, op Saterdag, 8 Mei 1948, teken hy in sy dagboek
aan: ‘Die heerlikheid van boeke koop in voorskemer langs die Seine, en dan op ou
steen-trappies bokant die bedelaars en skilders, en die groen water in die skaduwee
van Notre Dame te sit en die blaaie van Rimbaud of Zola oop te sny.’25 Die Franse
skrywers wat hy só leer ken, help hom om van die beperkte plaasromantiek en lokale
realisme, wat met sy vertrek uit Suid-Afrika nog steeds die Afrikaanse prosa oorheers
het, weg te kom. Weldra sou hierdie Franse skrywers hom leer hoe om meer kompak
en meer ekonomies met die woord om te gaan en later sou hy van hulle werk in
Afrikaans vertaal. Soms kom hy ook op seldsame versamelstukke af, soos 'n boekie
wat uit 1901 dateer en wat met talle foto's 'n beeld van Paul Kruger se tiendaagse
reis deur Frankryk gee. Een van die hoofstukke handel oor die voorspellings van die
waarsegster Julia oor die kanse van 'n oorwinning vir Kruger se magte tydens die
Anglo-Boereoorlog en die moontlike ingryping van Rusland.26
Met die stamelende Frans waarmee hy in die eerste paar weke homself moes
behelp, gaan soek Jan na 'n meer bekostigbare kamer as die een naby die Saint
Lazare-stasie waar hy die eerste paar dae oornag. Sy aanvanklike adres is 26 Rue
Servandoni in die Quartier Latin, vlakby die Luxembourg-tuin. Hoewel 'n kamer in
dié skilderagtige buurt, waar dit gewemel

J.C. Kannemeyer, Jan Rabie. Prosapionier en politieke padwyser

139
het van jongmense en studente van die Sorbonne, vir hom aantreklik was en gerieflik
naby die Boulevard Raspail waar hy 'n tyd lank elke dag klasse in Frans bywoon,
kon hy dit op die lange duur nie bekostig nie en moes hy uitkyk na een van die
goedkoper kamers net onder die dakpanne van die hoë geboue. Vroeër, toe geld in
Frankryk volop was, het inwonende bediendes in so 'n dakkamer, die chambre de
bonne, gewoon, maar met die styging van die lewenskoste en die gevolglike
verdwyning van bediendes is dit deur die eienaars uitverhuur aan studente en
jongmense wat bereid was om die sewe of agt verdiepings elke dag na so 'n arendsnes
boontoe te klim. In die Quartier Latin en ook elders in sentrale Parys was sulke
kamers egter haas onbekombaar, tensy die verleë voornemende huurder regstreeks
kontak gehad het met iemand wat op die punt gestaan het om sy kamer te verlaat en
bereid was om aan die nuweling voorkeur bo andere te gee, indien hy, volgens 'n
korrupte Franse gewoonte, 'n stewige sommetjie ‘sleutelgeld’ of ‘oorneemgeld’ wou
betaal. Gelukkig vir Jan kon hy ná 'n lang soektog só 'n kamer in die hande kry en
op 3 November 1949 daar intrek.27 Vooraf moes hy 15 000 frank (destyds sowat
R300) betaal aan die vorige huurder, 'n Hongaarse kolonel en vryheidsvegter, Michel
Naghy, wat tydens die oorlog bomme daar gemaak en in dié proses die vloerteëls
lelik gevlek het. Om só 'n kamer te bekom, was 'n gelukskoot, want die huur was
maar 750 frank (sowat R15) per maand.28 Dit was geleë op die sewende verdieping
van 17 Avenue Parmentier, vlakby die Boulevard Voltaire, naby die metro-stop St.
Ambroise aan die regteroewer van die Seine. Om bo te kom, skryf Jan in sy skets
‘Dakkamer’ in sy bundel Dakkamer en agterplaas, was 'n hele onderneming:
Om jonk te wees, veronderstel blykbaar om op vlerke van armoede
vervoer te word na 'n hoë goedkoop kamer, gemeubileer met 'n arendsblik
op die straat. Asof jongmense behoefte het om vertikaal gesteriliseer te
word en soos biltonge aan die dakbalke moet hang om hul reuk so hoog
en so ver as moontlik van ouer mense se neuse te verloor.... Soms wyl ek
die sewe verdiepings na my kamer bestyg, kan ek nie los kom van die
indruk dat die trap ook booswillig bewus van die gemeenskap se bedoelinge
is nie. Dit kurktrekker jou boontoe so onhebbelik soos 'n saamgeperste
veer wat jou maan toe gaan skiet as jy net jou hand op die relings rus om
huiwerend terug te kyk.29
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Die kamer was maar drie meter by drie meter, met 'n venstertjie wat in die skuins
dak kon oopskarnier. In 'n brief wat hy op 19 November 1949 aan sy ouers skryf,
wei Jan uit oor hoe die kamer, sy klein aardse paradysie, daar uitsien:
Dit is op die 7de vloer, onder die dak van 'n gebou in die buurt van die
Bastille - 'n arbeidersbuurt.... Dit het 'n skoorsteen in die hoek. Van die
venster ingebou in die skuins dak kan ek myle oor Parys uitsien. Orals
teen die mure het ek rakke aangebring om my boeke te huisves en skilderye
van my vriende opgehang. Ook het ek gordyne en 'n klerekas in die skuins
hoeke ingebou. Voor die skoorsteen staan 'n regop yster-stofie in die vorm
van 'n ronde posbus omtrent 2 voet hoog. Dit het twee kookplekke bo-op,
en het my net 10/- tweedehands by 'n vriend gekos. Daarin maak ek vuur
met steenkool (ai tog, die rook!) om my kos te kook en die kamer te
verwarm - want dis winter en bitter koud net onder die dak. Steenkool kos
duur en ek sit meesal in die bed en skrywe. Ek het my eie elektrisiteitsmeter
en vrees die tweemaandelikse betalingsdag. Hier is ek geheel afgesonderd
van die wêreld, 'n bietjie eensaam, maar terdeë arbeidsaam.
Een van die mure was bedek met 'n groot kaart van Parys wat soos ‘'n sisteem
kanale op Mars’30 daar uitgesien het, maar wat vir Jan met sy geografiese agtergrond
die ‘argeologiese versekering’31 van sy woonplek was: ‘Ek staan daarvoor en ek sien
myself in dáárdie straat loop en op dáárdie plein miskien glimlag vir die ou bedelaar
wat in sy slaap van die bank gegly het om so naby as 'n man maar kan aan Moeder
Aarde te wees.’32 Wanneer hy in die Avenue Parmentier, net tien tree van sy deur,
die Café au Canon des Boërs (die Kafee met die Boerekanon) ontdek, is hy intens
bly en trots daaroor om iets van sy land in dié groot en vreemde stad terug te vind.
As hy 'n glasie wyn daar gaan drink, verneem hy dat die intussen oorlede oprigter
van die kafee tydens die Anglo-Boereoorlog saam met die Boere in die veld was.33
En Jan het daarvan gehou om in die stad rond te loop. Daagliks kon hy deur die
Quartier Latin se baie kronkelende straatjies rondslenter of met die Boulevard Saint
Michel afstap om in die Luxembourg-tuin op 'n bank te gaan sit. Soms het hy verder
gestap tot by die Dôme of die Sélect34 op die Boulevard Montparnasse waar Ernest
Hemingway in die twintiger-
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jare sy kortverhale gesit en voorlees het aan enigiemand wat wou luister.35 Tog het
hy nooit die geld gehad om uitspattig uit te eet nie en meestal het hy met net een
koffietjie 'n hele aand lank in die Dôme gaan sit om met vriende te gesels. Soos Sartre
drink hy koffie in die Café de Flore36 en soms sien hy Sartre sit, maar die enigste van
dié filosowe en skrywers wat hy 'n bietjie leer ken en mee gesels, is die katolieke
denker Gabriel Marcel en André Gide. Dikwels gaan snuffel hy rond in die nat, swart
strate van Montmartre by die koerantkioske of in die papierwinkels en besigtig die
uitsig oor die stad vanaf die Sacré Coeur, net om snags by die nagklubs in Place
Pigalle of die luide kafees in Boulevard Clichy ‘ooggetuie [te] wees van die skouspel
van [vleeslike] vreugde’.37 Dan sou hy afdaal na Les Halles naby die Seine, wat met
sy aankoms nog die oorspronklike mark van Parys gehuisves het, lank voordat dit
in die moderne kompleks winkels van vandag omskep is. Snags het die dames van
die nag in die omgewing van Les Halles - destyds bekend as die Maag van Parys ook handel gedryf in die laer dele van die liggaam38 en Jan kon tussen die groentes,
blomme en kaas ook die walms van koopbare liefde ruik.39 Die verlate kaaie van die
Seine in die nag en die troostelose strate van Les Halles met sy verskoppelinge en
prostitute het hom vreemd bekoor: ‘Rye nagvrouens in systraatjies, donkerende
getuies daarvan dat die slegste in die mens die sterkste is; en bowe-al van die vrou
se besef van haar mag oor die man, op dié punt!’40 Tog val ‘die bourgeois maag-en-piel
bestaan’41 van sommige van sy vriende hom teë. Ook in hierdie ‘hoofstad van vreugde
en liggaam’42 sou hy, soos vroeër in Suid-Afrika en ten spyte van al sy voornemens
en voorbereidings, wegskram van 'n bloot wellustige bevrediging.
Uit die briewe aan sy ouers en vriende, uit die inskrywings in sy dagboek en ook
uit onderhoude en artikels wat hy jare later, ná sy terugkeer na Suid-Afrika, gevoer
of geskryf het, blyk telkens hoe arm Jan in Parys was. Armoede is een van die
deurlopende en konstante temas in sy Paryse dagboek, al slaag hy daarin om, soos
André P. Brink in sy voorwoord opmerk, ‘selfs daarvan 'n avontuur - al is dit soms
'n wrange avontuur - te maak’.43 Uit alles lei 'n mens af dat hy 'n soort sigeuner-leefstyl
gehandhaaf het, ekonomies wankelrig en Boheems vrysinnig, hoewel geensins
losbandig nie. Om met die karige geldjies tot sy beskikking aan die lewe te bly, het
hy enige soort werk verrig wat die lede van Franse vakbonde nie graag wou doen
nie. Soms vee hy tussen twee en ses snags die metro uit wanneer dit gesluit is; dan
weer help hy om die maandblad van die Franse
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spoorwegwerkers te vou en in pakkies vir versending na stede soos Lyon en Marseille
in te bind; of hy help tussen twaalf en vyf snags biljette opplak deur met 'n groot
kwas, 'n pot gom en 'n hele bladsak biljette van lamppaal tot lamppaal te loop; hy
skenk bloed teen betaling, en van tyd tot tyd gee hy by die Ecole Cinélangues lesse
in Afrikaans en Engels aan voornemende immigrante na Suid-Afrika. Uit enkele
artikels vir Die Brandwag verdien hy darem soms 'n karige bedraggie, maar dit help
nie veel om hom van totale hongersnood weg te hou nie. In Oktober 1949 ontvang
hy van 'n oom 'n lening van £60. Die lening was egter net uitbetaalbaar in Londen
en hy moes £9 spandeer om na Engeland en terug te reis; daarby moes hy die geld
onwettig inbring, omdat hy dit volgens Britse wet in Brittanje moes spandeer.44
Ten spyte van die min geld het hy darem gesorg om aan die begin van iedere
maand 'n sak steenkool en 'n sak aartappels te koop om vir die maand te hou. Met
die steenkool moes hy vuur maak vir kos en in die winter moes dit help sodat hy nie
van die koue sterf nie, terwyl die sak aartappels sy daaglikse stapelvoedsel was. As
die honger erg byt, kon Jan darem in die nag koolblare by Les Halles gaan optel om
sop van te kook. So 'n pot sop moes hy dan rek deur elke dag water, soms drie weke
aanmekaar, by te voeg. 'n Lekker manier om 'n bord kos te verdien, was om laataand
saam met studente of vriende na een van die nagklubs te vertrek waar die eienaars
vir hulle 'n ete met 'n sjampanje-fles, gevul met 'n goedkoop witwyn, verskaf het, in
ruil waarvoor hulle dan onder die ete vrolik moes lawaai om die inloerende toeriste
na binne te lok.45
Vir die hele duur van sy Paryse verblyf het Jan, naas reise wat hy buitekant
Frankryk onderneem het,46 die stad sistematies verken, films, toneelvoorstellings en
musiekkonserte bygewoon en die kunsmuseums deeglik besigtig. In die sewe jaar
dat hy in Parys woon, hou hy 'n dagboek wat André P. Brink later as Paryse dagboek
(1998)47 redigeer, met snitte vir dié gedeeltes wanneer Jan buite Parys op reis was
en waar watermerke die oorspronklike manuskrip onleesbaar gemaak het. Die dagboek
was vir Jan self 'n dag tot dag verslag van die totaal vreemde wêreld wat hy met sy
aankoms ontdek, maar waarin hy hom met geesdrif en oorgawe indompel en wat hy
met verloop van tyd vir homself verower. Met sy planmatige manier van doen, sou
hy elke week besluit: dié week gaan ek hierdie paar strate in Parys verken, volgende
week gaan ek weer 'n ander buurt van hoek tot kant deurloop. Elke Sondagmiddag,
wanneer hy gratis toe-
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gang gehad het, is hy na die Louvre om 'n spesifieke fase in die geskiedenis van die
kuns, soos die Griekse en Romeinse beeldhouers of die Hollandse skool of die werk
van Da Vinci, noukeurig te bekyk. In sy dagboek teken hy dan met insiggewende
kommentaar aan wat hom in die besonder getref het. Op Sondag, 24 Oktober 1948,
is hy byvoorbeeld só meegevoer deur Rafael se Jeanne d'Aragon (kyk nommer 32
by die fotoseksie) dat hy die volgende Sondag, 31 Oktober, weer daarna gaan kyk.
Bestaan daar, vra hy,
'n skoner skildery met meer trots en jeug en luukse, 'n nakender himne
aan die aarde? Vlees, maar trotser as ateïsme. Ongelooflik dat 'n mens so
iets kon skep. Raphael is 'n God. Het hy haar geskep? Wie was sy?48
En veelbetekenend vir die trotse Jan met sy minagting vir vroue voeg hy by:
Sy is die eerste vir wie ek sal buig. Hoe vlam sy! Weereens - ag, my
God hoe mooi!49
Ook Jeroen Bosch se Skip van die malles is tydens sy Sondagse Louvreritueel vir
hom 'n ervaring (kyk nommer 33 by die fotoseksie):
Alles is temptasie na luukse en sonde. 'n Boot, 'n mas bedek deur takke;
'n nar en vis op voorpunt. Uil bo. Mense dronk, met kruike. Alles is vreemd,
'n mistieke seksuele wêreld, alles het ronde, seksuele vorme; almal is
rasend dronk, mal van die genot van die liggaam, 'n orgasme van oorgawe
aan dit waaraan [lees: waarvan - JCK] Freud se onderbewuste net droom.50
Wanneer hy dit enigsins kan bekostig, woon Jan ook musiekkonserte by, die ander
groot belangstelling wat hy reeds sedert sy kinderjare het en wat vir hom steeds 'n
vreugde bly. Op Maandag, 17 Januarie 1949, luister hy na Liszt se Klavierkonsert
no. 2 in A-mol. Die komponis, teken hy aan, ‘is seker 'n pirotegnikus, maar ook
kunstenaar van fonteine, ontploffings, watervalle, sterrebundels - alles waar geluid
'n bisarre elegansie kan vind’.51 Op 16 Desember 1948 sien hy byvoorbeeld sir
Laurence Olivier in die
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verfilming van Hamlet, 'n uitstekende vertolking. The stranger van Orson Welles
vind hy swakkerig, maar Jean Gabin se Pepe le Moko is goed, met ‘skitterende
fotografie en goeie natuurlike, ryk handeling’.52 Hy word besonder getref wanneer
hy op 31 Desember 1948 'n uitstalling van die swart Suid-Afrikaanse kunstenaar
Gerard Sekoto se skilderye bywoon. In sy dagboek teken hy aan:
Nie harde kleure soos Europeërs nie, maar sag, asof van rotspoeier, en
tog songedrenk, warm, ryk. Hy skilder net sy mense se wêreld, arm, kleurig,
en tog vrolik-lydsaam, nie direk bewus van wit oorheersing nie....
Afrikaanse son, 'n invloed van Degas. Lyn bewus as dekorasie.53
Maar naas sy reaksies op die stad Parys en die kunswerke wat hy ervaar, gee Jan
se Paryse dagboek 'n beeld van die selfanalises waaraan hy homself in hierdie jare
onderwerp in 'n poging om homself te vind. Soms is hierdie introspeksies nog baie
verward en onsamehangend en, veral as 'n mens onthou dat Jan met sy aankoms in
Parys reeds sewe en twintig jaar oud was, is dit die neerslag van 'n late adolessensie
en van iemand wat 'n soort hutspot van die baie lees en uiteenlopende denkrigtings
met hom saamdra. Wat 'n mens egter telkens tref, is die absolute eerlikheid en
integriteit wat uit hierdie inskrywings spreek.
Ten spyte van die groot stad waarin hy leef en die ryk kultuur wat hy ervaar, praat
hy telkens van sy eensaamheid en sy honger na mense, sy ‘diep, ryk eensaam
honger’.54 Die meeste van sy kennisse se lewens is vir hom oninteressant, klein en
belaglik, en hy verlang na 'n vriend met wie hy werklik kan gesels, met wie hy sy
idees kan deel en laat groei.55 Maar so iemand vind hy nie. ‘Waar mense is, is heftige
woestyne’,56 teken hy aan op 24 Desember 1948. In sy uitreik na vroue is daar
aanvanklik 'n dualisme wat hom verlam. Hy wil aan die een kant 'n verhouding met
'n vrou aanknoop, maar aan die ander kant vry bly en sy identiteit trots bewaar.57 Hy
is ‘honger vir 'n vrou’ en wil ‘(literêr) nuwe geboorte weer in haar dye...svind’,58
maar hy ‘kan nie in strate en kroeë swerf soos 'n siek wolf nie’.59 In die skitterende
Parys, die ‘ou, jong, stralende triestige hoer’,60 'n stad ‘soos nêrens [elders] waar jeug
en armoede die wyn is van die honger hart’,61 maak hy nie van die moontlike
vriendskappe of selfs die seksuele geleenthede tot sy beskikking gebruik nie. Met 'n
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toespeling op sy herkoms en opvoeding in sy ouers se huis op Riethuiskraal sê hy:
‘En nogtans is ek 'n klein bang suinige versigtige Calvinissie en het die lente nog nie
begin nie.’62 En met 'n verbysterende objektiwiteit praat hy van homself in die derde
persoon: ‘Jan R., 'n klein verwarde romantikus, storm nagmyle oor Parys op soek na
een om te bemin.’63
Van die inskrywings in Jan se Paryse dagboek is van die eerlikste introspeksies
wat nog deur 'n Afrikaanse skrywer op skrif gestel is. In 'n klein dagboekie waarin
hy kort ná sy aankoms in Parys, van Julie tot Oktober 1948, gedagtes aanteken,64 lei
'n mens af dat hy in hierdie stadium bevrees is vir die liggaamlike kontak met 'n vrou
en 'n afsku het van die seksuele aspek wat so 'n verhouding inhou. ‘Ek is fisies bevrees
vir 'n vrou’,65 skryf hy. Hy vind 'n vrou as seksuele wese weersinwekkend: ‘Dit is
waar dat 'n vrou wat haar gereed maak om in die bed by jou in te klim,’ skryf hy,
‘afstootlik is.’66 Hy besluit: ‘Selfs hier in Parys (waar ek eensaam is en honger na
mense, honger) sal ek nie net met my liggaam met 'n ander praat nie.’67 Enersyds
wonder hy of hierdie drang na kuisheid nie voortkom uit sy trots, wesentlik 'n sonde,
sy weiering om sy liggaam te besoedel nie. Die vraag ontstaan of hierdie wanbeeld
wat hy van die vrou het, nie terug te voer is na die slegte verhouding wat hy as kind
met sy oorheersende vader gehad het nie. In 'n moment van absolute eerlikheid vra
hy hom af of die seksuele onvolgroeidheid, wat by hom tot 'n sekere vroulikheid lei
en sy seksdrang onderdruk, nie voortkom uit die groot negatiewe invloed van sy
vader nie: ‘Vader in my samestel, veral seks. My gedagtes is nie manlik nie, maar
vroulik: gerig op die reaksie van die vrou allereers. Is dit ten bate van my ydelheid?
Of is dit omdat ek [soos hy] my moeder se hart verwinter het? Seksuele puerilisme.
Want dit ontneem my manlike inisiatief, dit steriliseer my seksdrang. Oor hoe 'n
groot deel van my onderbewuste strek die skaduwee van my vader?’68 Soms laat
hierdie afwesigheid van 'n sterk manlikheid sekere homoseksuele roeringe in sy
samestelling vermoed: ‘Ek het 'n gewoonte om in teenwoordigheid van ander mense
my hand langsaam oor my hare te stryk, bewus dat my hande slank en mooi is, en
geskik vir vertoning. Ook is dit 'n erkenning van my inherente futiele vroulikheid.’69
Waarmee Jan as mens dus in hierdie jare worstel, is om die romantiese, die vroulike
in hom, finaal af te lê en tot 'n volgroeide manlikheid te ontwikkel. Dit is 'n dubbele
worsteling, want dit is terselfdertyd 'n uitreik na wat hy as die ideale volwasse
menswees vir homself sien én die finale
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afrekening met die digterskap van sy vroeë skrywersjare, 'n digterskap wat hy nou
finaal versaak. ‘Ek is werklik 'n swak, bang, nietige mensie’,70 bely hy, maar hy wil
die romantiese jeugdroom van skrywer-wees nou tot 'n allesoorheersende lewensdrang
laat uitgroei. Dit beteken die aflegging van alles wat week is. ‘Ek wat 'n bondel
papperige emosies is,’ skryf hy, ‘moet alle emosie wantrou, leer om hard en
onvrugbaar soos 'n doring te leef.’71 Dit is nie toevallig dat Jan in hierdie verband
die woorde ‘herbore’ en ‘wedergeboorte’ telkens gebruik nie. ‘Miskien is dit 'n tyd
van weergeboorte in my,’ sê hy elders, ‘maar net die finale dood van die enige persoon
wat ek vol kon gewees het: 'n hoopvolle romantiese kind, gemaak om soos 'n swawel
grasieus te skeer deur die helder lug van onskuld.’72
Wat bring die volgroeide manlikheid, wat hy as sy ideale volwasse menswees
sien, vir hom mee? Hoewel hy na Parys gaan om sy menswees te verruim en tot
wêreldburger, en daardeur ook tot volwaardige skrywer, te ontwikkel, besef hy
geleidelik dat hy dít alleen kan bereik as hy ook verantwoordelikheid vir sy eie land
aanvaar. Wanneer hy verneem dat die Nasionale Party met die verkiesing van 26
Mei 1948 'n verrassende oorwinning behaal het en dr. D.F. Malan die nuwe eerste
minister word, kan hy dit skaars glo. Tog verwelkom hy dit ‘met die bloed in my
wat Afrikaans is’,73 al voel hy reeds dat daar te veel in die Afrikanernasionalisme sit
wat verdag voorkom.74 In hierdie stadium is daar egter nog by hom 'n botsing tussen
hart en rede, bloed en verstand, irrasionalisme en logika, romantiek en realisme. Baie
gou neem die rede egter oor. Op 2 Oktober 1948 teken hy aan dat hy ten spyte van
die komende strawwe winter in Parys gaan bly: ‘Om honger te leer is beter as om
geen honger in Suid-Afrika te hê nie.’75 Op 12 Oktober vind hy dat sy geboorteland
‘een van die harteloosste en wreedste...[lande] in die wêreld’76 is en vra hy homself
in 'n oomblik van wanhoop af of hy moet teruggaan. Maar dan breek die eerste besef
van sy verantwoordelikheid deur in 'n aantekening wat hy op 30 Oktober maak, een
van die helderste geformuleerde inskrywings in hierdie vroeë jare wanneer sy dagboek
nog veel bevat wat troebel is:
Wanneer ek terugkeer in Suid-Afrika, sal ek ons enigste probleem, ons
enigste toekoms, in die oë moet kyk. Ek sal moet stelling inneem oor
kleurkwessie. Kos wat dit moet. Want ek moet volgens die beginsels en
asemhalinge van my siel lewe [...], al kos dit die brood van my en myne.
[...] Segregasie is 'n leuen.77
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Op 27 April 1949 teken hy aan dat, terwyl hy vroeër trots was op sy land, hy nou
skaam is om sy vriende in die oë te kyk wanneer Suid-Afrika ter sprake kom.78
Onheilspellend sien hy dat ‘die tyd en die land...ons [gaan] uitskop’79 indien die
kleurprobleem nie tot 'n goeie einde gebring word nie: ‘Alles wat ons nie gee nie,
sal van ons afgevat word.’80 Vir die eerste keer sien hy nou duidelik die bruin mense
as ons ‘taalbroers’.
Wat ons dus hier kry, is die aanloop tot 'n gedagte wat later baie sentraal in Rabie
se denke sal wees, naamlik dat daar aan die suidpunt van Afrika 'n volk kan ontstaan
wat in huidskleur mag verskil, maar met 'n gemeenskaplike taal as bindende faktor.
Daarby kom die gedagte dat hy uiteindelik verantwoordelik is vir net een enkele
stukkie aarde, naamlik Suid-Afrika, en vir net een taal, naamlik Afrikaans. Later sal
hy sy talente aanwend om menslike verhoudinge in Suid-Afrika uit te beeld en die
taal waarin hy skryf, te koester en uit te bou.

IV
Maar Jan het in die eerste plek na Parys gekom ter wille van die verryking en
verruiming van sy skeppende werk. In dié opsig was hy soos baie ander jong
kunstenaars in die stad: iemand wat geobsedeer was deur sy roeping as skrywer en
vir wie geen ander manier van bestaan as deur sy kuns sinvol sou wees nie, maar vir
wie dit in sy besondere stadium van ontwikkeling nie moontlik was om die barrikades
wat armoede teen sy roeping opgerig het, te oorbrug nie. In 'n brief wat hy op 31
Januarie 1949 aan Hugo Marais81 skryf, kla hy oor sy armoede: ‘ek het skaars geld
om my daaglikse brood en aartappels te koop, ek leef van Boheemse en eensame
Gode.’ Om Frans heeltemal onder die knie te kry, neem heelwat van sy tyd in beslag,
en verder ‘vreet en oorvreet’ hy hom aan die rykdom van die Franse letterkunde.
Parys is die ideale plek vir 'n arm man wat mooi dinge liefhet, maar ‘'n mens se taal
roep jou terug en natuurlik die melktert en die sousboontjies by die Sondagse geelrys
met rosyntjies’. Sy skoling het egter nog maar skaars begin en van terugkeer sonder
geld vir sy passaat was daar geen sprake nie. Hy verdiep hom dus steeds in die Franse
letterkunde en hy dink soms na oor sy kunsopvattinge. Soms is hy ontevrede met die
werke van grootmeesters wat hy lees en in sy ongeduld meen hy dat hy dit eendag
sal kan oortref.82 In aansluiting by T.S. Eliot se ge-
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dagtes oor ‘Tradition and the individual talent’83 meen hy dat selfs sulke radikale
vernuwers soos Joyce en Proust nie soseer baanbrekers is nie, maar eerder ‘geniale
saamvatters van die beste wat bestaan het’.84
Voorlopig sal Jan dus in die leerskool van Parys aanbly. In die eerste jaar van sy
verblyf doen hy haas geen ander skryfwerk as die inskrywings in sy dagboek nie.
Hy vertaal wel in Engels sy verhaal oor Opsigter Dawids, wat op 31 Oktober 1947
in Die Huisgenoot verskyn het, en stuur dit op 29 Januarie 1949 na die Saturday
Evening Post,85 maar dit word nie vir publikasie aanvaar nie. Op 2 Junie 1948 teken
hy aan dat hy sy mal ‘kasteroliestorie’ voltooi het. Dit is weer een van sy verhale
wat in sy jeugwêreld langs die Kafferkuilsrivier afspeel. Hoewel die handeling 'n
bietjie skraal is, munt die verhaal uit deur die karakters se koddige sêgoed en
geestigheid. Of hy dié verhaal sonder sukses aan 'n Suid-Afrikaanse tydskrif voorgelê
het, is onseker, hoewel 'n mens kan verwag dat Jan in sy knaende geldnood dit wel
sou gedoen het. Nêrens uit 'n inskrywing in die dagboek blyk dit egter dat die verhaal
afgewys is nie. ‘Die dag van die kasteroliebottel’ - soos hy dit uiteindelik noem verskyn eers in 1957 in Dakkamer en agterplaas. In 'n brief van 6 Augustus 1948
aan D.J. Opperman stuur hy 'n bydrae vir plasing. In sy brief noem Jan geen titel nie,
maar dui hy die verhaal aan as ‘die eerste ding wat ek skrywe hier in Parys’. Hy is
nuuskierig of dit genade sal vind in oë ‘so ongenadig’ soos dié van Opperman. ‘Ek
het begin’, wei hy verder uit oor sy bydrae, ‘met 'n realistiese verdoeming van sekere
landgenote se gewoontes in Parys, maar die ding het die loop geneem en 'n bloedige
stamoffer, 'n dans waarvan die ritme reeds ononthoubaar is, geword...Die vader weet
of die resultaat goed is, maar die idee vreet my so dat ek lank sulke neurotiese
obsessies sal moet voortbring.’ Waarskynlik het Opperman die verhaal - wat die titel
dan ook al was - nie geskik genoeg geag vir publikasie nie. Onder Jan se dokumentasie
is daar geen verhaal te vinde wat aan die strekking beantwoord wat hy in sy brief
aandui nie.
Ook van 'n paar ander stukke wat hy in sy Paryse dagboek vermeld, is daar geen
spoor onder sy dokumentasie nie. Op 12 Oktober 1948 voltooi hy volgens die dagboek
'n verhaal met die titel ‘Die asbak’,86 terwyl hy op 3 Desember besig is met die eerste
hoofstuk van 'n boek wat hy Die aankoms wil noem87 en in 1949 'n kortverhaal met
die titel ‘Sneeu’ aan Die Huisgenoot voorlê. Hy droom ook van 'n boek waarin hy
sy eie fantasiewêreld sal skep,88 maar aanvanklik bly dit by drome. Aan die begin
van
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1949 begin hy egter met die oortik van 'n roman wat hy Helgard van die hel noem,
'n manuskrip wat hy op 26 Februarie voltooi en op 6 Maart aan die Nasionale Pers
pos.89 Jan het self hoë verwagting van hierdie roman gehad. In sy brief van 31 Januarie
1949 aan Hugo Marais sê hy, met 'n klaarblyklike verwysing na Helgard van die hel,
dat die meeste van sy tyd in beslag geneem word deur 'n ‘GROOT WERK’ wat voorlopig
geen geld sal inbring nie. Met die hoofkarakter as 'n soort Don Quixote wou hy met
Helgard van die hel 'n spotroman oor Suid-Afrika lewer.90 Die keurders vind dit egter
nie goed nie, want op 22 Mei 1949 ontvang hy 'n brief van die Nasionale Pers waarin
die manuskrip afgewys word. Dit kan dan nie gepubliseer word nie, aangesien hy
dit waag om 'n Afrikaanse onderwerp met Amerikaanse satire te hanteer. Hierdie
afwysing, en veral die rede wat daarvoor aangevoer word, maak Jan woedend. In sy
dagboek skryf hy: ‘As ek my land wat ek liefhet nie mag kritiseer nie, nie deur hul
uitgewaste houtmeule nie, goed, goed, saagselpoppe, dan moet ek dit in 'n ander taal
en by 'n ander pers doen. Voorlopig dan hongersnood en in Engels skrywe.’91
Jan se satirisering van die Afrikaner se heilige koeie was waarskynlik vir die
uitgewer minder aanneemlik, maar daarby was Helgard van die hel gewoon net 'n
vrot roman. In Jan se gemoed was die afwysing ideologies gekleur en in sy
aanvanklike woede besluit hy om dan, voorlopig ten minste, in Engels te skrywe.
Met sy verknogtheid aan Afrikaans en sy liefde vir sy taal, wat hy nou reeds telkemale
op skrif gestel het en wat in sy Paryse jare sou toeneem, kon 'n mens egter by voorbaat
weet dat sy reaksie net uit 'n opwellende emosie voortgespruit het en dat hy nie
werklik Afrikaans vir Engels sou verruil nie, al het hy om praktiese redes in Parys
toenemend ook van Engels gebruik gemaak.
Weldra sou Jan se skeppende werk 'n gunstige wending neem as hy begin skryf
aan die boek van sy drome waaroor hy dit op 10 November 1948 in sy dagboek het.
Die bietjie werk wat hy in 1948 en 1949 lewer, was egter - ten minste volgens die
oordeel van mense wat dit gelees het - nie 'n gunstige belofte nie. In 1949 ontvang
hy 'n brief van sy ou studentevriend Jack Steyn waarin hy saaklike mededelings doen
oor die inbetaling van tantième in Jan se Kaapstadse bankrekening en waarin hy ook,
met verwysing na die voorlegging van Helgard van die hel aan die Nasionale Pers
en die kortverhaal ‘Sneeu’ wat deur Die Huisgenoot vir publikasie afgekeur word,
by Jan se toekoms as skrywer stilstaan:
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Jan, ek wil met jou reguit en eerlik wees. Wat is jou plan vir die
toekoms? Jy weet jy is nie 'n kind meer nie en dis hoog tyd dat jy 'n werk
kry, 'n normale en vaste lewe begin lei en ‘get settled’.
As jy nou nog onder die waan verkeer dat jy 'n kunstenaar en skrywer is,
dan is jy wragtie mal. Jy sal nooit jou lewe daaruit kan maak nie en
buiten[dien] word die goed wat jy skryf by die dag vrotter en slegter. En
dis nie net my opinie nie, maar almal s'n.
Niemand wil jou manuskrip hê nie en dit lê hier by my. Hulle sê dis
gemors. Jou kortverhaal ‘Sneeu’ is ook deur Die Huisgenoot afgewys. Ek
het daarna gekyk en regtig Jan 'n std. 6 kind kan 'n beter taal en verhaal
skryf. Jou inhoud is swak en van taal en steil [sic!] praat ek nie eens nie.
Nee, Jan, laat staan jou langhaar neigings en begin werk. Kunstenaars
word gebore en nie gemaak nie.
Gideon Joubert werk nou op Die Burger-redaksie en gaan goed aan. Hy
het ook nou besef dat dit beste is om sy sg. kunstenaarskap neer te lê en
te werk soos elke mens maar moet doen.
Hoewel 'n mens kan aanvaar dat Steyn sy advies met goeie bedoelings aan Jan
gestuur het, is dit 'n dwase, kwaai brief aan 'n vriend wat sonder geld in die vreemde
sit en hom met absolute oorgawe wy aan die een ding waarin hy hartstogtelik glo.
Jan se antwoord hierop, gedateer begin Lente 1949, is hoflik, maar daaruit spreek,
naas 'n gesonde eiewysheid en koppigheid, 'n oortuiging van sy eie skrywerskap wat
nie debatteerbaar is nie. Hy begin deur te sê Jack se brief was vir hom ‘naïef
onthullend’ en dat hyself ‘'n skryfgewoonte’ het, ‘sy dit sleg, sy dit goed’. Hy het sy
taal lief en daarby moet iets oor ‘ons lelike kleurprobleem’ gedoen word:
'n Mens word ongelukkig selfs aan die krater se bek gewoond, veral as
jy die Bybel en die wywater van blanke kultuur gebruik om die fantome
van die blikkiesdorpe te besweer. Ek noem dit omdat die blote woord ‘my
land’ onmiddellik 'n wrede kookpot van 7 verskillend gekleurde groentes,
of is dit worse of dalk biltongs, voor my oproep. En omdat jy as persman
so 'n bietjie by die magtige resepboek sit.
Wat sy posisie in Parys betref, skryf hy:
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Ek dra geen lang hare nie en my klere val al uitmekaar. Ons had 'n week
sneeu. Ek het 'n verhaal voltooi wat te sleg is vir Die Huisgenoot en wat
ek dus maar hier moet bemark. My Frans is al so dat ek, met behulp van
'n Franse vriend wat my, in ruil vir 'n ete, met kommas en verlede
deelwoorde help, 'n gangbare produk kan lewer.
Wat Steyn se besorgdheid oor sy kunstenaarskap en toekoms betref, sê hy, in 'n
passasie waaruit sy onvoorwaardelike en selfs fanatieke oorgawe blyk aan wat hy
as sy missie in die lewe beskou:
My pad was in S.A. al bepaal, en wat jy 'n ‘Std VI Afrikaans’ noem,
sal ek waarskynlik nog verder moet afbring, waarskynlik tot by Std III,
omdat in 'n dergelike klas geen kritici, geen dominees en geen vetgat
voorbanksitters sal wees nie. Ek kan nie anders nie; by 28 jaar kan ek nie
meer kies wat en hoe ek wil skrywe nie, - ek, en my werk, is klaar bepaal.
Al wat ek kan probeer is om my werk steeds 'n beter uitdrukking van my
te maak. Wees verseker dat ek dit doen; al is dit ten koste van 'n hoër
skolêre status. Die enigste bedenking is natuurlik dat die ek wat ek wil
uitdruk, niks werd is nie. Ek neem dié moontlike tragedie aan, en waardeer
in 'n dergelike lig jou bedenkinge, vaderlik van oorsprong en wat hul eintlik
moet bepaal by eie spruite.
Jack Steyn was in elk geval verniet bekommerd oor Jan se toekoms as skrywer,
want terwyl hierdie briefwisseling plaasvind, was daar reeds in hom sekere dinge
werksaam wat binne minder as 'n jaar tot 'n kreatiewe uitbarsting sou lei en sy
skeppende werk sou opstoot tot 'n peil wat dié van sy werke uit die veertigerjare ver
sou verbystreef. 'n Eerste aanduiding hiervan kry 'n mens as hy in sy dagboek
aantekeninge maak oor Kafka, 'n aanduiding dat hy nou met besondere aandag van
die surrealisme in die literatuur begin kennis neem.92 Ná die lees van N.P. van Wyk
Louw se Gestaltes en diere skryf hy in sy dagboek:
Beste reëls in bundel:
en ek was stil en nagtelik toe,
en soos 'n leë kamer leeg;
en eensaam kan ek luister hoe
dun slakke oor my vel beweeg.93
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Dit is verstaanbaar dat Rabie juis in hierdie tyd aan sulke surrealistiese, feitlik
Kafka-agtige reëls en beelde uit ‘Die swart luiperd’ van Van Wyk Louw groot waarde
sou heg, aangesien dit gespreek het tot iets wat binnein hom aan die woel was en
wat weldra tot uiting sou kom. In Februarie 1950, drie maande ná sy inskrywing oor
‘Die swart luiperd’, skryf hy in ‘Baie’, wat hy in 1956 in Een-en-twintig sou opneem,
oor die volksraadslid mnr. Wallis wat snags nakend, met net 'n keil op, tussen twee
spieëls afwisselend oreer en hartstogtelik-paaiend met sy afwesige geliefde praat.
Teen dié agtergrond kan 'n mens Jan se relaas oor twee van sy vriende in sy brief
aan Jack Steyn lees as die surrealistiese voorspel tot die ‘prosas’ - soos hy hulle
weldra gaan noem - waarmee hy in 1950 begin:
Wat betref ek en vrou: na 'n paar ‘affêres’, een langerig, dink ek nog
dieselfde as voorheen. Laak dit effens dat 'n mens min of meer gereeld
vrou moet gaan soek om jou te verlig en te bevry van die ou slawe-ketting.
Dis so oorverdowend logies. Een van my bure, 'n Amerikaanse skrywer
(red-hair Prodigy) los die probleem beter op. Na hy 6 maande onderhou
is deur 'n vrou en selfs voorsien is van juwele en parfuum, het hy moeg
geword; nou trek hy gereeld - vooraf, vooruit - kwaad, koelbloedig soos
'n besigheidstransaksie, sy draad: soggens, net soos hy opstaan, en saans,
net na ete, net voor hy voor sy tikmasjien gaan sit. 'n Bietjie masjinaal;
miskien bevredigend en tyden geld-besparend. 'n Ander vriend van my
word gereeld met meisies, sigarette en wyn voorsien (hy besit niks) sodat
hy snags sy wonderlike verhale kan droom. Dan gebruik ons dit.
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Hoofstuk VI
Vriende, vroue, reise en ‘'n Skotse skilderessie’
I
In sy jare as leerjonge in Parys was dit in die eerste plek Jan Rabie se selfopgelegde
taak om homself deur 'n verkenning van die Franse kultuur en die strominge in die
avant-garde literatuur van sy tyd geestelik te verruim en tot 'n meer volwasse skrywer
te ontwikkel. Maar daarnaas was hy, soos 'n mens uit die eerlike selfanalise in sy
Paryse dagboek kan aflei, pynlik bewus van sy late adolessensie en wat hy self aandui
as die ‘seksuele puerilisme’1 in sy samestelling. Ook as mens moes hy dus tot
volwassenheid groei. En in Parys sou hy saam met hierdie literêre en persoonlike
manbaarwording gaandeweg 'n duideliker insig verkry in die probleme van die
Suid-Afrikaanse maatskappy en hoe onhoudbaar die stelsel van segregasie was wat
nou ná die verkiesing van 26 Mei 1948 die amptelike beleid van die regering geword
het.
Merkwaardig genoeg is dit Jan se insigte in die afstootlike politieke bestel in sy
eie land wat die gouste sou ontwikkel. Terwyl hy voor sy vertrek uit Suid-Afrika
slegs in die verhaal ‘Enkosi kakhulu’ en enkele uitsprake in Groen reise blyke gee
van 'n gevoeligheid vir die onregverdige rassesituasie in Suid-Afrika, skryf hy reeds
in Oktober 1948 in sy dagboek dat segregasie 'n leuen is en dat hy by sy terugkeer
dié probleem in die oë sal moet kyk. Terwyl Jan in Frankryk woon, begin die
regerende Nasionale Party kort ná sy bewindsoorname in 1948 om apartheid met 'n
reeks diskriminerende wette op alle gebiede van die maatskaplike lewe deur te loods.
In 1949 word alle huwelike tussen blank en nie-blank deur wetgewing verbied, terwyl
die wysigingswet op Ontug (1950) die geslagtelike verkeer tussen mense van
verskillende rasse onwettig verklaar. Deur die Wette op Groepsgebiede (1950),
Aparte Geriewe (1953), Hervestiging van Naturelle (1954) en die Wysigingswet op
Stedelike Gebiede vir Naturelle (1955) word die grondslag vir residensiële apartheid
vir die swartes gelê. Om die onrus onder die swart bevolking te onderdruk en die
optrede van blanke agitators strafbaar te maak, word die Wet op die Onderdrukking
van Kom-
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munisme in 1950 aangeneem, wat die propagering van kommunistiese leerstellings
tot 'n misdaad verklaar en die Kommunistiese Party verbied. Die mees omstrede
wetgewing van die regering in die vyftigerjare is die wetsontwerp van 1951 waardeur
‘Kleurlinge’ die gekwalifiseerde stemreg ontneem word in Kaapland en Natal wat
met Uniewording in 1910 verskans is. Die opponerende Verenigde Party betwis die
beoogde wetgewing en in 1952 verklaar die Appèlhof die wet ongeldig. Dit verhinder
die regering nie om enkele jare later deur 'n vergroting van die Senaat die grondwet
só te wysig dat bruin mense op 'n aparte kieserslys geplaas word nie. Met sy hantering
van die hele aangeleentheid ontstaan daar egter bedenkinge oor die eerbaarheid van
die regering ten opsigte van die demokratiese stelsel, selfs die beperkte demokratiese
regte van destyds.
Jan Rabie het hierdie ontwikkelinge in Suid-Afrika met ontsteltenis gevolg. Op
25 Mei 1949 skryf hy in sy dagboek dat hy Suid-Afrika moes verlaat ‘om vir die
eerste maal, en met skaamte, 'n burger van [sy] land te word’.2 Twee boeke wat in
hierdie tyd verskyn en wat hom, soos hy in sy dagboek aanteken, ‘fisies ontstel’,3 is
Arthur Keppel-Jones se visie in When Smuts goes van 'n Suid-Afrika wat êrens in
die toekoms onder 'n swart regering in barbarisme verval en Alan Paton se Cry, the
beloved country, dié roman by uitstek wat apartheid as 'n onmenslike stelsel en as
die verwringing van alle menslike verhoudinge in die maatskappy aan die
internasionale leserspubliek ontbloot.4 'n Bietjie meer as twee jaar ná sy aankoms in
Parys, in Julie 1950, verwys Jan in sy dagboek na Suid-Afrika as
my arme land. Hoeveel keer as jou naam hier in Europa genoem word,
moet ek my nie bitter skaam nie. Honderde Suid-Afrikaners hier in die
vreemde wil nie teruggaan nie; praat met haat van jou. Maar ek moet terug,
een keer ten minste en al smyt jy my dan ook uit met jou dorre en barse
moeder-liefde.5
'n Jaar later sal hy in sy dagboek praat van die ‘sotheid en immoraliteit van ons
kleurbeleid’.6 In 'n brief van 6 Junie 1951 deel hy, waarskynlik 'n bietjie ingehoue
om nie te veel aanstoot te gee nie, sy ouers mee dat hy nie so ingenome is met alles
wat die Suid-Afrikaanse regering doen nie:
Ons Hollandse voorvadere het dit reggekry om dyke teen die see te bou,
maar op die lange duur is dit onmoontlik om dyke teen mense -
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sy hulle swart of wit of geel - te bou. Rassehaat moet uitgeroei word as
die lewe van Christus nie verniet gelewe wil wees nie.
Profeties gaan hy voort:
Ek is bevrees dat my toekomstige skrywery, my boeke, nie in die smaak
van ons regering gaan val nie. Hier in die Paryse ambassade het ek met
etlike hooggeplaaste Unie-amptenare op besoek gepraat. Onder andere
met Min. Ben Schoeman en 'n Kaapse professor. Hulle is ongemaklik voor
dié probleem as jy met hulle praat en soms erken hulle dat die nuwe wette
net bedoel is om die wit man se vel te red, en dat ons nie anders kan nie.
En soos die Bybel sê: ‘Hy wat homself wil red, sal homself verloor.’7
Om posgeld te bespaar, het Jan in hierdie tyd sy briewe per seepos en dikwels met
lang tussenposes ná ontvangs van veral familiebriewe na Suid-Afrika versend. Dit
is dus nie onwaarskynlik nie dat die brief van sy vader, waarna hy op 8 April 1953
in sy dagboek verwys en wat nie bewaar gebly het nie, 'n reaksie is op dié kritiek
wat Jan op die regering uitspreek. In dié brief laat Jan se vader hom in onverdraagsame
terme uit oor ‘walglikhede soos vrydenkers en kommuniste’ en gebruik hy naakte
rassistiese terme. Dit vervul Jan met afkeer, in so 'n mate dat hy van ‘die
ystervark-vader’8 praat. ‘Hoe kan daar’, skryf hy,
soveel lelikheid in die wêreld bestaan, sulke dodelike oneerlikheid so
na aan jou, in jou eie land, in jou eie familie-bloed! ... Om te dink dat so
'n man tot sy dood met blindheid en selfgeregtigde haat en
onverdraagsaamheid geslaan sal bly, geen woord, geen argument, selfs
geen Bybelteks sal hom ooit losruk nie.9
Teen die agtergrond van die Europese kultuur wat hy intensief leer ken en wat
hom as mens verruim, sien hy nou van buite die krake in die Suid-Afrikaanse
samelewing en apartheid as naakte rassisme. Dit is vir hom verskriklik dat die Ned.
Geref. Kerk nie wal gooi teen hierdie rassisme nie. Die Kerk, sê hy in 'n
dagboekinskrywing, beroep hom op die mens se laagste instinkte, die bloed, die ras
en die bestendiging van voorregte vir sekeres ten koste van ander. Hieruit groei sy
verantwoordelikheidsbesef. Op 8 April 1953 teken hy in sy dagboek aan:
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Dit word tyd om iets te doen. Sal onreg alleen stem kan hê? As Malan
weer inkom, sal ek dalk iets waag, begin skrywe, polemies selfs, dié dinge
sê wat moet gesê word om nie die naam Afrikaans as 'n skandnaam in die
geskiedenis te laat word nie.10
Opvallend is dat Jan reeds in dié stadium die verknooptheid van taal en politieke
beleid raaksien en die gevaar besef wat dit vir die toekoms van Afrikaans inhou.
In dieselfde woonstelgebou in 26 Rue Servandoni in die Quartier Latin, waarin
hy in die eerste jaar en 'n half van sy Paryse verblyf woon, maak Jan nou kennis met
Peter Abrahams, die Engelstalige swart romanskrywer uit Suid-Afrika - sy eerste
ontmoeting met 'n ontwikkelde landgenoot wat in huidskleur van hom verskil.
Abrahams, 'n jaar ouer as Jan, het hom in 1939, ná 'n reeks vernederende rassistiese
ervarings, waaroor hy later in sy outobiografiese Tell freedom (1954) verslag doen,
in Brittanje gevestig waar hy met 'n Engelse meisie in die huwelik tree. Deur sy
vriendskap met mense soos H.G. Wells en Bertrand Russell verhef Abrahams sy
gees ‘in die helder onpartydige lug van humanisme’,11 soos Jan dit in sy dagboek
stel. In Brittanje verwerf Abrahams groot aansien en bekendheid as skrywer met die
sterk kortverhaalbundel Dark Testament (1942) en romans soos Mine boy (1946)
oor 'n ‘Jim comes to Joburg’-situasie en The path of thunder (1948), 'n verhaal oor
die liefde van 'n bruin man vir 'n wit meisie, totdat sy romans deur die sterker werk
van Alan Paton, Cry, the beloved country (1948) en Too late the phalarope (1953),
oorstem is.
Abrahams vestig hom in Junie 1948 kortstondig in Parys, maar Jan ontmoet hom
eers in Februarie 1949. Met Abrahams het Jan prikkelende, ‘ietwat skermutselende
debatte’12 oor die wyse waarop Abrahams sy land en sy Sotho- en Afrikaanse herkoms
vir die ‘beskawing’ van Europa verloën in 'n poging om volledig klas- en kleurloos
te lewe.13 Op 11 Maart 1949 skryf Jan hoe hulle die aand ‘skirmish’:
Ek voel hoe bitter hy moet veg om by sy idees te kom: as skrywer is hy
sosiaal gerig, maar as persoon wil hy ‘kleurloos’ wees. Wil mense sien en
nie Sjinese of Eskimo's nie. [...] Hy wen homself op, skreeu byna, is dan
skielik weer glimlaggend - maar hy is 'n verraaier, hy het wit geword, en
vergoed dit met humanitêre beginsels en slagspreuke van die
laat-Victoriaanse Engelse literatore (Russell, Forster, ens.) wat
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lank naleef in Engeland. Daarom ook is die Engelse modeliteratuur vir
hom die grootste, en haat hy oralteenwoordige Europese ‘wan-hoop’.14
Die enigsins negatiewe beeld wat Jan hier van Abrahams se ‘verraad’ gee, moet
'n mens sien teen die agtergrond van sy eie sterk verbintenis met sy land en sy taal
Afrikaans, wat, hoewel nog nie so duidelik genuanseer soos etlike jare later nie, reeds
duidelik in die kiem by hom aanwesig was. 'n Mens kan geredelik aanvaar dat
Abrahams se siening en standpunte groot indruk op Jan gemaak het en dat hul
herhaaldelike lang gesprekke vir hom uiters prikkelend was. In die besonder het
Abrahams se siening dat die slegte dinge wat die blanke aan die swarte doen, hy ook
aan homself doen,15 en dat die Afrikaner deur sy hele optrede sonder simpatie in die
wêreld staan en sy eie ‘konsentrasiekamp’16 is, sterk tot hom gespreek. ‘Hy sê 'n waar
ding’,17 is sy kommentaar by dié soort uitspraak van Abrahams.
Veral 'n artikel wat Rabie in die jare 1949-1950, kort ná sy ontmoeting met
Abrahams, skryf, toon die neerslag van hulle gesprekke. Onder Rabie se nalatenskap
is daar geen aanduiding dat dié artikel gepubliseer is nie,18 maar in vergelyking met
die dikwels verwarde inskrywings in sy dagboek uit hierdie jare19 is dit 'n uiters helder
en oorwoë artikel, geskryf in 'n goeie betogende Engels. Aan die begin van dié artikel
identifiseer Rabie homself - met 'n term wat hy dikwels en uitdagend tydens sy jare
in Parys sou gebruik - as 'n Boer ‘who is unavoidably and utterly attached to the soil
of his birth and who wants to be proud of his country’. Toe hy in Suid-Afrika was,
het hy vir die Nasionale Party gestem, omdat dié party sy sentimente as Afrikaner
die duidelikste verteenwoordig. Nou, ná feitlik 'n jaar in die buiteland, voel hy egter
die dualisme tussen politieke sentiment en politieke beginsels sterk aan.
Van alle Suid-Afrikaners wat hy in Parys teëgekom het, sê hy verder, was sy
gesprekke met Peter Abrahams die vrugbaarste en interessantste, waarskynlik - en
dit stel hy nie eksplisiet nie - omdat sy kennismaking met Abrahams hom sterker
bewus gemaak het van hierdie dualisme. Daarby het sy ontmoeting met Abrahams
hom die geleentheid gebied om te wete te kom wat 'n bruin man en 'n wit man van
gelyke opleiding en gekultiveerdheid oor die kleurprobleem in Suid-Afrika te sê het.
Abrahams se beswaar was dat Suid-Afrikaners, anders as mense uit ander lande,
hom altyd in die eerste plek as 'n swart man en eers daarna as 'n
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mens sien. Toe Jan Abrahams se The path of thunder gelees het, is hy getref deur
die sonderlinge waarheid van die volgende woorde:
You must first be a native or a halfcaste or a Jew or an Arab, that is the
tragedy. You cannot be a human being first. That is the crime of our time,
my friend.
In 'n heftige debat tussen hulle op 'n spesifieke aand noem Abrahams die feit dat
sy boeke in 'n Suid-Afrikaanse biblioteek gevind kan word, maar dat hy self nie in
die gebou toegelaat word nie. Indien hy sulke toegang geweier word, sal hy in die
toekoms daarvoor moet veg en saam met ander soos hy die spiespunt van die rebellie
moet vorm. Vir Jan is die probleem wat die wit man, wat die probleem veroorsaak
het, te doen staan. ‘My head tells me’, is sy betoog, ‘that the colour bar's unchanging
rigidity is becoming daily more unjust, but my heart tells me that it is but a weapon
expressing a simple law of nature, that of survival...’ Abrahams stem hiermee saam:
Agreed, perfectly agreed. [...] If you give the vote to all coloured men,
you will simply be signing your own death warrant. I can understand the
white man's position, and even sympathise with it. It is tragic [... But if]
the white man bases his colour bar on fear - as he does, and not for reasons
of culture -, fear will poison his ordinary life and bind his spirit as that of
the black man is bound.
But this I understand ás clearly, that the colour bar is legalised division,
intolerance and cruelty. Right is on the side of the deprived and the poor.
History is on their side. And for them I have to work and fight [...] I shall
try to give them voice in my writing, if only because of the injustice being
done to them.
Hiermee kon Jan akkoord gaan, maar hy wys Abrahams daarop dat die probleem
vir die wit man oneindig groter is as dit waarmee die swart man te kampe het. Met
dieselfde beeld wat hy in 1951 in sy brief aan sy ouers sal gebruik, sê hy:
His choice is drastic and rather fearful. Either to continue building dikes
against the rising floods - with disastrous results to his character and moral
condition -, or to accept submersion.

J.C. Kannemeyer, Jan Rabie. Prosapionier en politieke padwyser

159
So 'n bou van dyke, besef Jan, lei tot stilstand en dood, terwyl verandering juis die
essensie van groei en lewe is. As 'n jongmens voel hy dat hy slegs lewe om homself
te kan ontwikkel en om ander te help om dieselfde te doen. Maar hy word bewus
van iets tragies as hy oor sy eie mense dink:
Always the Afrikaners have wanted to be sufficient unto themselves, and
alone. They hated change. They were in love with isolation, which would
preserve them as a separate group. They fled from the Dutch officials and
the British, and today they talk of segregation as the final remedy. They
think they can escape responsibility and change by avoiding it, by isolating
themselves again. It is when this dream of isolation or preservation is
achieved at the expense of others, that it has to be questioned. Especially
when, at the same time, they want to assume an aristocratic guardianship
for Southern Africa on a basis of continued white superiority, which is but
another word for nonresponsibility.
Die Afrikaner, sê Abrahams, ‘is so alone and thrives on aloneness so much that
he is his own concentration camp’, 'n uitspraak wat Jan reeds op 22 Mei 1949 in sy
dagboek aangeteken het20 en wat dit moontlik maak om die gesprek waarop die artikel
gebaseer is, te dateer. In hulle debat kom hulle vervolgens by die moontlikheid van
'n gekwalifiseerde stemreg op grond van opleiding en beskawing. Rabie meen dat
gelyke stemreg gegee moet word aan almal, ongeag ras of kleur, wat 'n konstruktiewe
aandeel in die gemeenskaplike beskawing van die land het. Dit sal selfs meebring
dat sekere blankes wat ongeletterd of onbevoeg is vir die aanvaarding van
verantwoordelikheid, hul stemreg ontneem kan word. Die probleem is egter waar
om die streep te trek.
Aan die einde van hul gesprek lyk dit of hulle tot geen oplossing gekom het nie.
‘No South African knows a solution’, sê Abrahams. Hy voeg by: ‘Perhaps this
conversation has helped us to arrive at a solution after all. A solution which counts
for us two.’
Dit is eers 'n paar dae ná afloop van hul gesprek, skryf Rabie, dat hy kon verstaan
wat Abrahams met hierdie uitspraak bedoel het:
The immediate imperative is living each day, a man facing other people,
doing and thinking things. A man with spirit lives according to
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himself, not as a puppet of social conventions and inherited prejudices.
He lives as a man, by himself. He meets other men with an eye to them
as men, to their intrinsic worth, be they black or white or yellow. His law
is that of culture and value and not that of colour. And in my meeting with
Peter Abrahams I solved one problem as a man solves other daily problems,
I showed that the colour problem can be entirely non-existent as far as two
persons are concerned. In that moment my road had suddenly become
simple, too.
Rabie besef aan die slot van sy artikel dat hy nooit 'n fanatieke filantroop of 'n
kommunis kan wees wat sy lewe in die naam van ander mense voer nie. Sy plek is
saam met die mense van sy bloed: sy liefde vir wat goed is en sy woede vir wat sleg
is in hulle. Wanneer hy teruggaan na Suid-Afrika, dit weet hy nou, kan hy dit doen
met 'n rein gewete en die oortuiging dat 'n gekleurde man vir wie hy as sy gelyke
aanvaar, ook sosiaal in sy huis en straat sy gelyke sal wees. Wanneer so 'n persoon
op grond van sy velkleur beledig word, sal ook hy die belediging voel.
Die insig en oortuiging waartoe Rabie dus aan die einde van sy gesprek met
Abrahams kom, is die seker wete van hoe hy in die toekoms ná sy terugkeer in die
veelrassige samelewing van Suid-Afrika as indiwidu sal moet leef. 'n Oplossing vir
Suid-Afrika bereik hy en Abrahams nie, maar hul gesprekke is die regstreekse
aanleiding tot een van Rabie se vroegste en belangrikste stukke kort prosa oor die
Suid-Afrikaanse kleurprobleem. Op 16 Desember 1951 skryf hy in sy dagboek oor
‘die blindheid in die blakende son’21 en hoe Suid-Afrika ‘moreel en histories histeries’22
krampagtig aan sy verlede vasklou. Dit lei op 1 Januarie 1952 tot die kriptiese
inskrywing: ‘Droogte: Oplaas, ongevraagd, kom 'n vorm en vra vir my land se grootste
probleem. 900 woorde ... en kuns-vormgegewe.’23 In 'n radio-onderhoud baie jare
later sou Jan vertel hoe hy een oggend in Desember 1951 wakker geword het met 'n
storie wat vir hom 'n kreet oor apartheid was: die verhaal ‘Droogte’, oor 'n wit man
wat hom in sy huis toebou en sy swart handlanger buite in die brandende son laat
agterbly.24 Hierdie verhaal voltooi hy op Nuwejaarsdag 1952. Dat daar 'n regstreekse
skakel is tussen ‘Droogte’ en die artikel oor sy gesprek met Abrahams (en ook met
die brief wat hy in 1951 aan sy ouers skryf), sien 'n mens naas die gebruik van die
dialoogvorm in die verwysing na die wit man se Nederlandse voorouers en die dyke
wat hulle gebou het om die see uit te
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hou, hoewel die dyke self nie by die naam genoem word nie en die dreigende, maar
in dié waterlose land fiktiewe, see buitendien gou tot metafoor van 'n swart bedreiging
verdiep:
‘Baas,’ vra die swart man oplaas, ‘waarom het jou huis dan geen deure
en vensters nie?’
Die wit man het treurig geword. ‘Dit, ook, kan jy nie verstaan nie,’ sê hy
sag. ‘Lank gelede in 'n ander land het my voorgeslagte mure gebou om
die see uit te hou. Dik, waterdigte mure. Daarom het my huis ook geen
deure en vensters nie.’
‘Maar hier is g'n groot water nie!’ roep die swart man uit, ‘die sand is
droog soos 'n skedelbeen!’
Jy is die see, dink die wit man, sonder om verder te praat.25
‘Droogte’, een van die kompakte ‘prosas’ wat vyf jaar later deel van Een-en-twintig
sal vorm, handel op die stramien van 'n bekende swapeverhaal26 oor 'n wit man en 'n
swart man wat in 'n barre landskap êrens in Afrika besig is om 'n huis te bou. Albei
karakters in hierdie klein maar nietemin ontstellend gelade drama bly naamloos;
slegs deur hulle velkleur, en later ook deur hul uiteenlopende en botsende
kultuuragtergronde, word hulle van mekaar onderskei en geëtiketteer. In die
uitgestrekte dorre vlakte, ‘dorstig vir [die] groen liefde’ van die reën, is hierdie twee
mense nietig ‘soos twee korrels sand’, 'n nietigheid wat versterk word deur die stof
wat om hulle ‘oor die bruin vloer van die aarde [loop]’. Dat hulle in hierdie
onvriendelike omgewing dus behoefte aan mekaar sal hê, spreek vanself. Die dialoog
wat tussen hulle ontwikkel, lig egter eerder hul verskille uit en ignoreer haas volkome
die menslikheid waaraan hulle albei deelagtig is. Die wit man beklemtoon byvoorbeeld
die swart man se kleur en skryf dit toe aan 'n vervloeking van sy God, terwyl hy later
met skynbare trots praat oor sy voorgeslagte wat uit 'n waterryke land in wit skepe
vertrek het om 'n nuwe land te bereik waar hulle die seile oor hul waens gespan het
om ‘hul kampvuur-asse wyd oor [die] groot en barbaarse land [te] versprei’.
Daarteenoor roep die swart man die eweneens heroïese verlede van sy voorouers in
sy gedagtes op wat ‘donker oeste met hul assegaaie gemaai’ en die Ngoma-dans, die
oorlogsdans, driftig ná oorwinnings uitgevoer het. Uit hul konfrontasie met die wittes
sien sy mense dat albei nasies se bloed eenders rooi is. Die wit man veins dat hy
graag in vrede met die swart man
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wil lewe en dat hulle moet saamwerk om die huis te bou, maar dit is 'n vrede en
samewerking wat op sý terme moet geskied, want die swart man moet die bloedige
verlede vergeet en 'n wit God aanvaar. As hy dit bevraagteken, word hy summier
neerhalend as ‘Kaffer’ aangespreek en gereduseer tot handlanger wat al die swaar
blokke steen vir die wit man met sy minder uitputtende werk moet aandra om in die
muur ingemessel te word. Alleen in die versengende hitte van die woestynlandskap
werk die twee mans voort:
Hulle praat nie met mekaar nie. Hulle bou die vier mure en dan die dak.
Die swart man werk buite in die son en die wit man binne in die skadu.
Nou kan die swart man slegs die wit man se kop en skouers sien...
Hulle lê die dak. Hulle spyker die laaste plank, die laaste sinkplaat, die
swart man buite en die wit man binne. Nou kan die swart man die wit man
nie langer sien nie.
Die ‘groen liefde’ waarna die dorstige land aan die begin uitreik, bly dus weg. In
die woestyn bou die wit man die huis waarin hy besig is om hom toe te messel en
neem sy liefdeloosheid toe, ten spyte van die swart man se besorgdheid oor wat die
wit man besig is om aan hulle albei te doen. Terwyl die warrelwinde aan die slot in
‘die rooi-warm stof die vreeslike Ngoma van die droogte dans’, roep die swart man
‘verlate en beangs’ na die wit man:
‘Kom uit, Baas ... Kom uit na my...’
Dit is nie 'n angs wat uit hulpeloosheid voortspruit nie, maar 'n eksistensiële angs
oor die verlatenheid wat hy sonder die wit man nou tegemoetgaan. Die wit man kon
vir hom in hierdie ontsaglik verlate woestynland 'n medemenslikheid gebied het, vir
hom 'n broer wees met wie hy saam van die huis 'n gelukkige tuiste vir hulle albei
kon maak. Maar hierdie moontlikheid word vernietig deur die wit man se drang tot
isolasie, om apart en afgesonderd te bestaan - 'n bestaan wat egter in die toegemesselde
huis sonder enige uitgang weldra tot sy eie dood sal lei.
‘Droogte’ gee 'n onthutsende kyk op wat met die mens én 'n maatskappy kan
gebeur as hy homself só isoleer en alle kontak met sy mede-
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mens wil vermy. In die Afrikaanse literatuur is dit een van die vroeë felle aanklagte
teen apartheid, maar 'n aanklag wat volledig metafoor en beeld geword het. En hierdie
belangrike ‘prosa’ van Rabie kom sinryk voort uit sy kennismaking met Peter
Abrahams in Parys en skakel regstreeks met ‘South Africa, my problem’, die artikel
waarin hy verslag doen van hulle skermutselings en gesprekke.

II
In vergelyking met die dieper insig in die problematiek van sy eie land, wat hy
betreklik gou ná sy aankoms in Parys ontwikkel, is Jan Rabie se groei tot
volwassenheid op die gebied van die amoreuse veel langsamer.
In die eerste maande van sy verblyf geniet hy dit om in die heerlike nou
kronkelende straatjies van die Quartier Latin rond te stap en te merk hoe sjarmant,
welgekleed en geparfumeerd die vroue, selfs die armstes, daar uitsien.27 Die Folies
Bergère vind hy besonder kunstig en berekend om met vroulike sjarme en met 'n
spel van lig en kleur te verras, maar uiteindelik is die voorstellings vir hom ‘eerder
'n laakbare sentimentaliteit... as 'n gesonde sensualisme’.28 Hy is bly om einde Mei
'n brief te ontvang van Marion Pollock, die meisie op wie hy tydens die skeepsreis
na Europa verlief geraak en wat saam met hom deur Londen gestap het. Daarin stel
sy 'n besoek aan Frankryk in die vooruitsig. Intussen kom die pianiste Betsie van
Rooyen, sy vriendin uit Johannesburg, ook aan, maar Jan weet by voorbaat dat hy
hierdie en ander besoekers net as beleefde gids deur Parys verby ‘morsdooie Venus
de Milo's en Montmartreaanse hemelvervoerende tewe’29 sal lei, nie as sensuele
deelnemer wat hulle koms ook vir hom bied nie. Steeds draai hy sonder begeerte
weg van vroue en weier hy, selfs hier in Parys waar alle moontlikhede tot blote genot
vir hom bestaan, om net met sy liggaam kontak te maak of hom tot 'n ‘nagklub- of
hoer-jagter’30 te verlaag. Sy afsydigheid en onttrekking en die feit dat sy, volgens
hom, ‘Parys nie kan beetkry nie’,31 lei tot 'n breuk met Betsie.32
Wanneer Marion op Sondag, 6 Junie 1948, in Parys aankom, neem hy haar deur
die stad, woon hulle die oggendmis in die Notre Dame by en besoek hulle Versailles.
Omdat Sheila Cussons, wat saam met hom in Stiebeuel gedebuteer en vir wie hy
tydens sy Natalse reis in Pietermaritzburg ontmoet het, vir studie in Amsterdam is,
besluit Jan om, vergesel van
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Marion, op 'n kort besoek na België en Nederland te gaan en ook van sy ander vriende
daar te gaan groet - sy eerste reis buite Frankryk op die Europese vasteland.33
Jan en Marion vertrek op 14 Junie om halfdrie die middag van die Gare du Nord
en slaap dieselfde aand in Brussel, in vergelyking met Parys 'n kleurryker maar
duurderige ‘stad van weelde en volop ongerantsoeneerde kos’. Ná 'n besoek aan
Antwerpen reis hulle oor die grens na Nederland wat hom as plat en groen, ongelooflik
netjies en ‘pophuisagtig’ tref:
Huise met wye groot vensters, kleurige blindings en rooi dakke en
loer-gaatjies weerskante v.d. vensters. Windmeule en fee-boomlyne op
horison, gragte en fietse met hul eie rypaadjies.
Die gebombardeerde Rotterdam is 'n ‘aaklige leegte’ waar die middestad moes
gewees het. In Amsterdam wandel hy en Marion oor die konsentriese gragtegordel
na Hennie Truter, sy Stellenbosse vriend en mededigter van Stiebeuel, wat in
Achtergracht 3 naby die Amstel woon. Die pragtig uitgewerkte beplanning van die
stad, die hoë spitse van die gewels en die rooi teëldakke beïndruk hom. In die
Rijksmuseum word hy getref deur die ‘magiese koel helderheid’ van die Vermeers,
die ‘geweldige brok lewe’ wat die Nachtwacht aanbied en Rembrandt se voorstelling
van sy seun: die skrynende Titus-hoof, die ‘monnik-dromer in bruin’. Maar ten spyte
hiervan is Amsterdam vir hom burgerlik. Hy mis die boulevards van Parys en hou
uiteindelik net die gragte en die herinnering aan die skilderye oor.
Saam besoek hulle die kaasmark op Alkmaar en stap van daar die vyf en twintig
kilometer na Hoorn, maar die verhouding met Marion ontaard in ‘katterigheid’.
‘Terwyl maan aanwas in aandlug bo skewe gewels’, teken Jan aan in sy dagboek,
‘kom diep bang stilte tussen ons; 'n verwydering soos 'n sterwe.’ Op die dyk stap
hulle die volgende dag suidwaarts en reis per bus na Oosthuizen en Edam. Volendam
vind hy te toeristies en in Marken stap die egpare saans, met die vroue ingehaak by
die mans, soos meganiese poppe, iets wat Jan laat wonder of hulle wandelinge deur
die regering gesubsidieer word. Die Hollanders is oningelig oor Suid-Afrika. Een
van die Volendammers beskou die land ‘as 'n jungle vol olifante en leeus en negers,
herken Sarie Marais en Hawaïese kitaarklanke
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as Suid-Afrikaanse musiek’. Die meer opgevoede Nederlanders is oortuig dat alle
Afrikaners Nazi's is en dat poste van £ 100 per maand wag vir elkeen wat sy
skeepskaartjie na Kaapstad kan betaal. In Amsterdam bring Jan 'n besoek aan Sheila
Cussons en haar man, Stoffel Nienaber, terwyl Elisabeth Eybers - saam met haar
man, Albert Wessels, op besoek aan Nederland - die hele aand ‘die mooiste
verhaaltjies oor haar kinders vertel’. Ook Merwe Scholtz en sy vrou, pas terug van
'n toer deur België, ontmoet hy daar.
Op Dinsdag, 22 Junie, bekyk Jan en Marion op die terugreis die ruïnes in
Rotterdam. Tussen die duine en dyke in Zeeland sien hy verroeste doringdraad en
Duitse helms, terwyl gebombardeerde vragbote soos groteske Spaanse galjoene
oopgebars langs die kus lê. Oor die grens is hy verruk met die ‘ongelooflike’ Brugge,
'n stuk ongeskonde Middeleeue: ‘Lindebome geur oor gragte, rooi en grys pandakke
en ou, ou gewels.’ Dit, skryf hy in sy dagboek, is die enigste wat hy van België en
Nederland sal onthou en waarheen hy eendag weer sal wil terugkeer. In hierdie stad
van torings bokant donker gragte bly hulle twee dae, voordat hulle op 28 Junie in
die reën na Parys terugkeer. Dieselfde aand vertrek Marion na Londen. In sy dagboek
teken hy aan:
Ons het ons rusie vergeet en met afskeidswoorde goedgepraat. Ons is
miskien albei ewe bly om weer alleen te wees, want dit is al toestand wat
ons sonder irritasie verstaan. Dit reën dae, dae, triestig, en ek het berou en
koop Memlinc vir haar en skrywe briewe.34
Steeds is Jan dus gelukkiger op sy eie, al het hy ook honger na ander mense en
word hy gemartel deur sy behoefte aan seks.35 Tog voel hy in hierdie stadium dat hy
eerder indrukke van ervarings en kennisse wil versamel wat hy eendag in sy skeppende
werk wil bestendig. So 'n leefwyse, om te ervaar maar terselfdertyd onbetrokke en
afsydig te bly, vind hy op sy eie manier ook bevredigend. Dit bring vir die skeppende
mens die nodige geluk waarsonder hy nie kan leef nie.36
Heeltemal afsydig kan Jan egter nie bly nie. Hy was trouens 'n man van byna agt
en twintig jaar met 'n pragtig geboude lenige liggaam, met 'n oop en in daardie stadium
nog baardlose gesig en bruin oë wat, ver uit mekaar, vlammend van polsende lewe
kon blink - 'n man op wie meisies alleen al deur sy fisieke skoonheid dol kon raak.
Nou ontmoet Jan die eerste keer 'n
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Franse meisie wat net as Ginette in sy dagboek bekend staan en wat hom, tóé nog
maagdelik,37 in die vleeslike liefde inlei. Tog is hy gou moeg vir die burgerlike
bestaan38 wat sy en haar kliek voer en voel hy dat hy hom moet vry hou van hulle
‘lou leegheid’.39 Steeds, besef hy, is hy ‘spontaan [en] voortvarend’ by vroue wat nie
vir hom ‘fisiek’ gevaarlik is nie en hy vra homself af of sy behoefte om alleen te
wees, nie voortkom uit die invloed van sy vader wat hom seksueel onderdruk en 'n
vrees vir impotensie wat hy nou as 'n fisieke gebrek begin vermoed.40 Gou het hy
genoeg aan Ginette se ‘warm katjie-mond’41 en 'n bietjie later vind hy dit onbegryplik
dat sy nie kan verstaan dat hy haar nie meer nodig het nie en dat hy van haar ‘oop
bed’42 wegdraai. Hy verkies om alleen langs die Seine te loop, al is die verleidings
en verlokkings - selfs van homoseksuele aard - orals en altyd aanwesig. In 'n brief
van 31 Januarie 1949 aan sy vriend Hugo Marais skryf hy oor sy armoedige bestaan
en bieg hy oor die kortstondige seksuele avontuur wat hy beleef het:
Die Seine is groen soos die oë van onbetroubare vroue, maar ook so
mooi. Hier is veel meer ellende as by ons, maar ook veel meer sjarme en
individualiteit. En soveel begeerlike dinge, vroue o.a., dat dit 'n ironie is
om op 2/6 per dag te moet lewe. Myself van homoseksuele wolwe gered
deur 'n tyd 'n arm maitressie te hê, maar gevind dat 'n man se vrede lê in
'n stil kamer tussen boeke.
Al is daar talle plekke en geleenthede om met mense kennis te maak, gee Jan dus
voorkeur daaraan om stil met sy boeke deur te bring of alleen deur Parys te swerwe.43
Die gevolg hiervan is dat hy weinig vriende onder die Franse maak. Met van sy
landgenote wat Parys besoek en vir korter of langer periodes in die stad vertoef, raak
hy wel bevriend. Saam met die skilder Erik Laubscher, wat later met die Franse
kunstenares Claude Bouscharain in die huwelik sou tree en 'n tyd lank in Parys werk
en uitstal, stap hy saam in die strate van die Quartier Latin op soek na tabak en
goedkoop wyn. Jare later kon Laubscher hom met heimwee die ‘lekker ou dae van
swaarkry’44 herinner; ook die baie katers en sooibrand deur te veel van 'n goeie ding.
Op deurreis na 'n NUSAS-werkkamp in Switserland doen Barend J. Toerien, ook
een van die Stiebeuel-digters, in 1949 Parys aan en soek hy Jan op. Saam gaan hulle
na 'n straatwinkel waar Jan met groot gebare in
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'n bedrewe Frans groente koop.45 Ander kunstenaars wat Jan tydens hul besoek aan
Parys raakloop, is Paul du Toit, Bettie Cilliers-Barnard en Maud Sumner wat lank
in Parys sal bly woon. Vir Anna Neethling-Pohl, wat met 'n hele teatergroep opdaag,
tree Jan as tolk en gids op en vertaal hy haastig Marcel Aymé se komedie Lucienne
et le boucher.
Van al die besoekers in die eerste twee jaar van Jan se Paryse verblyf vind hy Elsa
Joubert, vir wie hy in 1946 in Kaapstad leer ken het toe sy aan die redaksie van Die
Huisgenoot verbonde was, die aangenaamste, 'n ‘uitstekende kameraad’.46 Reeds op
1 Julie 1948 ontvang hy 'n brief van Elsa wat 'n paar dae voor hom uit die Kaapstadse
hawe met 'n boot langs die ooskus van Afrika vertrek het. Sy was van plan om oor
land deur Oosen Noord-Afrika en al langs die Nyl tot in Kaïro te reis en dan van daar
die Middellandse See oor te steek om uiteindelik in Wes-Europa uit te kom, 'n reis
waaroor sy later in Water en woestyn (1956) verslag doen. ‘Sy is gek oor Afrika en
die trope’, gee Jan sy indrukke van Elsa se brief weer, ‘waar manlike hittes, dors,
vlieë en sandstorms haar geskik gemaak het vir die vroulike heling van wierook en
Nylbote.’47
Vanaf Alexandrië is Elsa na Genua en Rome en van daar kuier-kuier op tot in
Genève. In Genève los Jan, wat in daardie stadium op reis deur Switserland was, vir
haar 'n briefie om hom op te soek wanneer hy terug is.48 Met haar aankoms in Parys
het sy aanvanklik 'n kamer aan die regteroewer. In Die verste reis (1959), die vervolg
op Water en woestyn, vertel Elsa hoe 'n ou vriend, vir wie sy in die boek Dolf noem
maar wat in werklikheid Jan Rabie is,49 saam met haar gaan om vir haar 'n kamer aan
die Quartier Latin-kant van die Seine te soek:
Hy het 'n mooi manier gehad van praat met die concierges van die klein
hotelletjies in die omgewing van die Luxembourg-tuin waar ons toe begin
rondverneem het. Hy sou met sy lang, maer liggaam gebukkend by die
glasdeur van die concierge se kamertjie ingaan en, met sy vingertoppe
gedruk op die tafelblad, in 'n sagte Frans vir haar vra of sy 'n kamer
beskikbaar het - as ons haar nie te veel pla nie; as die tyd nie nou ongeleë
is nie.50
Lank soek hulle tevergeefs, want dit was al diep in die semester in en die studente
van die Sorbonne het die meeste van die kamers al geneem. Uiteindelik kry hulle
toe wel vir haar 'n kamer in die Hotel Londres in die Rue Bonaparte, skuins oorkant
die École des Beaux Arts.
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In die drie maande dat sy met haar eerste besoek in Parys bly, ontwikkel daar 'n hegte
platoniese vriendskap tussen Elsa en Jan. Jan was, so kon sy later getuig,51 soos 'n
ouer boetie vir haar, sorgsaam en hulpvaardig. Dikwels besoek hulle die teater en
saam verken hulle Parys. Op Sondag, 28 November 1948, stap hulle ná die oggendmis
in die Notre Dame oor die eilande, dwaal by die Hôtel de Ville in en besoek die St.
Gervais-kerk en die Musée Carnavalet ‘waar al die bric-en-brac [lees: “bric-a-brac”
- JCK] van 'n Franse beskawing beland het’.52 Hulle stap verby die Place des Vosges
en gaan daarna af na die Place de la Bastille, terwyl hulle in die namiddag die Louvre
besoek en Jan 'n paar van sy ‘skilderyvriende’53 aan haar uitwys. Elsa was, skryf Jan
later in sy artikel oor ‘Parys se Sestigers’,54 ‘[s]tralend van geesdrif, en strydlustig
oor enige onderwerp. Mens en Droom en Skrywe, oor alles het ons groot
jongmensuitsprake gehad. Ons het strate en kaaie en aanlokkende boulevards goed
leer ken. Om êrens by 'n laat oop bistro lafenis te soek. En die môrester te sien
verbleek, voor jy oplaas onder jou dakpanne aan die slaap raak. Hoe helder en arrogant
kan jongmense nie wees nie!’
Tydens haar besoek aan Parys maak Elsa en Jan kennis met baie van die
ambassade-personeel. Saam woon hulle partytjies van die diplomate by en leer sy
by een van dié geleenthede by die Palais de Chaillot een van die Indiese
vroue-afgevaardigdes by die VVO ken met wie sy 'n onderhoud moes voer, 'n
ontmoeting wat sy in die verhaal ‘'Beyondness' in parke’55 in die bundel Melk (1980)
verwerk. Terwyl hulle ná die onderhoud in die pragtige tuine rondom die paleis
rondstap, vra die diplomaat aan Elsa, na aanleiding van 'n opmerking oor Suid-Afrika,
wat die jong Indiërs van die land se mening daaroor is. Elsa was verplig om te erken
dat sy nie weet nie, aangesien sy in haar land geen geleentheid het om jong
skoolgaande Indiërs of studente te ontmoet nie. Selfs in parke, was Elsa verder verplig
om haar mee te deel, is sulke ontmoetings nie moontlik nie, aangesien haar ouers nie
daarvan sou hou dat sy met 'n Indiërseun op dieselfde bank sou sit en gesels nie.56
‘Rassevooroordeel’, was die Indiese diplomaat se gevolgtrekking, min wetende wat
Elsa verswyg: dat bordjies ‘Net vir blankes’ die saamsit van verskillende rasse op
banke in parke verbied. 'n Mens kan aanvaar dat Elsa hierdie voorval met Jan sou
bespreek en dat dit sy groeiende teenkanting teen die euwel van segregasie sou
versterk het.
Elsa en Jan se kennismaking met die Suid-Afrikaanse ambassade-per-
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soneel lei ook tot 'n insident wat Elsa later in die verhaal ‘Palais Chaillot 1950’ in
die bundel Dansmaat (1993) sou verwerk,57 'n verhaal wat 'n baie goeie beeld van
hulle lewe destyds in Parys gee. In ‘Palais Chaillot 1950’ toon die karakter Freij
raakpunte met Jan Rabie, terwyl die donkerkopmeisie Jacqueline met Jan se Franse
nooi, Ginette, ooreenkom. Hulle almal was sonder geld en sonder kos. Jacqueline
het met allerlei gunsies daarin geslaag om van 'n ouer man in dieselfde gebou, wie
se vrou weg was, genoeg oorskietkos te kry wat onder hulle verdeel kon word. 'n
Nuwe aankomeling by die ambassade het hulle dikwels saans kom opsoek om 'n
bietjie ná die stroefheid by die werk te ontspan. Elsa skryf:
Ná 'n paar aande het hy agtergekom as hy wil kuier, moet hy sy bydrae
bring. En toe 't ons weer kondensmelk en koffie en KWV en biltong en
beskuit en wat nog nie in ons kamers gehad. Maar toe het hy ook slim
geraak, of miskien was dit die lyflikheid wat in die klein, halfdonker, swak
verhitte, oorbewoonde dakkamers so duidelik geheers het, wat hy nie kon
weerstaan nie. Of miskien net Parys. Want hy het onbeskaamd gesê hy
wil 'n meisie hê om by te slaap. En óns moet dit vir hom reël. Nie sommer
'n straatmeisie nie, 'n rêrige mei-sie.58
In ruil vir dié guns, het hy beloof, sal hy hulle - in 'n tyd toe rantsoenering met
bonne sommige dinge baie skaars gemaak het - van sulke luukshede soos sjokolade,
Suid-Afrikaanse wyne en vrugte voorsien. Dit was voorrade wat hulle, alle morele
besware teen die ruil ten spyt, nie ligtelik kon versmaai nie. Jan, wat teen dié tyd
taamlik uitgekuier was by sy meisie, stel voor dat hulle haar - die Jacqueline van die
verhaal - en die ‘skapie’ van die ambassade saamnooi om by die Palais Chaillot te
gaan stap en daarna te gaan eet. Op 'n gegewe moment sou Jan en Elsa dan wegglip.
‘Ons vier sit om 'n ronde tafeltjie’, gaan die verhaal voort
en Freij praat amper net met my, sodat ons skapie met Jacqueline moet
praat. Ek praat altyd lekker met Freij, maar vanaand het ek nie veel te sê
nie.
Die tafeltjies is gerangskik om 'n klein, ronde dansvloer en toe die mense
goed aan die eet is, verdonker die plek en ons sien daar is plat gekleurde
ligte aan 'n soort los plafon wat stadig in die rondte be-
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gin draai. Dit gee 'n romantiese, byna spookagtige effek, en soos die ligte
draai, word ons gesigte die een na die ander rooi en groen en geel en so
'n siekblou. Ek vind dit goor, maar Jacqueline is in die wolke. Die musiek
bars los. Voordat Jacqueline sy arm kan beetkry, het Freij my aan die hand
en neem my dansvloer toe. Ons dans, ons dans aanmekaar. Ons skapie en
Jacqueline dans saam. 'n Paar keer op die dansvloer kyk sy Freij in die
verbygaan half treurig aan, maar dan sluit sy maar haar oë en dans met
haar kop teen ons skapie se bors. Hy het van sy skaamheid vergeet en trap
manhaftig voort; ook nie meer langarm soos aanvanklik nie, maar met
albei arms om haar; haar lyf styf teen syne gedruk. So in die verbygaan
ruik hy vir my na boeresweet.
Tussen die danse deur skuif ek en Freij tafel toe om ons borde kos sommer
staan-staan klaar te eet, tot die laaste stukkie brood en slaai. Ons skapie
het van sy kos vergeet, Jacqueline slaan nooit baie ag op kos nie.
Op dieselfde manier glip ons uit die restourantjie weg. Ons kry ons jasse
en is uit terwyl die verskuiwende ligte hulle tydelik verblind.59
Op dié wyse het die ‘skapie’ 'n meisie gevind en is Jan en Elsa van luukse voorrade
voorsien, al was voedsel steeds 'n probleem vir hulle. Toe Jan by geleentheid Elsa
een aand in die hande van drie Turke moes laat en haar nie tot by haar kamer kon
vergesel nie, daag hy die volgende oggend met 'n vredesoffer by haar op, 'n klein
geskenkie in 'n papiertjie toegewikkel. Dit was 'n klein stukkie botter - Jan, wat as
tydelike inwoner van Parys daarop geregtig was, se rantsoen vir die week. Vir Elsa,
wat as toeris geen aanspraak op 'n rantsoen gehad het nie, was dit die eerste botter
wat sy in Parys geproe het.
Maar Elsa het nie lank in Parys gebly nie. Van die koue en die mis in Desember
het haar bors begin toetrek en het sy by die ambassadeur navraag gedoen of daar nie
'n vakature by een van die ander gesantskappe in 'n warmer klimaat is nie. Die
volgende dag laat die ambassadeur haar weet dat Lissabon 'n vakature vir 'n tikster
het; indien sy dit wil aanvaar, moet sy op 2 Januarie 1949 begin. Dit was vir Elsa 'n
uitkoms.
Op Donderdag, 29 Desember, neem Jan op 'n heerlike fris dag afskeid van Elsa
by die Austerlitz-stasie. Haar helse swaar leerkoffer gee sy aan Jan wat dit vir £ 1
verkoop - 'n maand se voorraad aartappels en uie. Tydens die drie maande in Parys
het Elsa onder die indruk gekom van hoe
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Jan met selfdissipline en toewyding hom aan sy skryfwerk wy en selfs na afloop van
'n partytjie by die ambassade huis toe gaan om nog sy paar honderd woorde, sy kwota
vir die dag, te gaan skryf.60 Van dié verpligting sou geen sosiale funksie of plesierige
uitspattigheid hom afkry nie. Daarby het hy, ten spyte van sy basiese
teruggetrokkenheid, oorgeloop van menseliefde, iets wat Elsa in oortreffende mate
in die drie maande van haar verblyf ervaar het. By die afskeid gee Jan haar 'n klein
Franse woordeboekie wat sy steeds in die toekoms sou gebruik. Op die stasie wil
Elsa 'n kruier nader roep. In Die verste reis skryf sy:
‘Los maar die kruier uit,’ sê Dolf op die stasie. ‘Ek dra jou goed en dan
neem jy die fooi om vir ons elkeen 'n wyntjie te koop.’ Die wyn het ons
warm en jolig gemaak. Die trein het gefluit en dik wolke rook oor die
perron geblaas. Die mense, in dik winterjasse met die krae opgeslaan, het
saamgedrom, bagasie deur die vensters aangegee, vriende gegroet.61
Op die stasie koop Jan 'n Spaanse grammatika op 'n ‘halte van my lewe: die seer
heimwee vir alle mooi aardse dinge, vir alles wat ek ontbeer, vir alles wat ek self
doodmaak om 'n streng vorm van kunsmatige skepping te vind’.62
Ná haar termyn in Lissabon kom Elsa op 20 April 1949 weer uitbundig terug in
Parys op pad na Genève. Kort daarna sou ook haar aanstaande man, Klaas Steytler,
uit Kanada opdaag.

III
Nog voor Elsa se eerste aankoms in Parys onderneem Jan, van middel Augustus tot
eind September 1948, sy eerste reis na die Mediterreense suide, iets wat hy haas elke
jaar van sy Paryse verblyf sou doen. In die eerste hiervan gaan sy roete deur
Switserland, Italië en Suid-Frankryk, 'n reis wat neerslag vind in 'n aantal artikels
wat hy in Die Brandwag publiseer en wat vir hom 'n broodnodige inkomstetjie in
die sak bring.63
Met die nagtrein vertrek hy uit Parys en in die oggend sien hy Genève en die
ongelooflike helderblou water van Lac Léman en die wit spitse van die Switserse
Alpe. In Genève, die stad van Calvyn, kon hy in 'n kafee die
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eerste keer ná die maande van ontbering in Parys weer witbrood, botter en melk
geniet.
Jan was egter begerig om Mont Blanc by Martigny, bokant die Chamonixvallei,
met 15 771 voet bo seespieël die hoogste piek van Europa, te klim. Daarom bestel
hy 'n gids, François. In die aand dwaal hy saam met toeriste en vakansiegangers in
Chamonix rond. Die volgende oggend daag François vroeg op, vasbeslote dat hulle
dadelik moet begin. Met die trem reis hulle tot by Les Houches, 3300 voet bo
seespieël, en van daar met die sweefspoor tot by 6000 voet waar die eerste sneeu lê.
Mont Blanc, op Franse grondgebied maar aangrensend aan Switserland en Italië, is
alleen van Julie tot September bestygbaar, aangesien dit vir die res van die jaar bykans
altyd deur winde en sneeustorms geteister word. Op Jan se angstige vraag of hy meen
dat die son en mooi weer sal duur, was die gids se antwoord: ‘O ja, ek dink so, maar
mens weet nooit nie.’64
Ná 'n verdere styging met die tandratspoor is die uitsig op die Chamonixvallei
pragtig en begin hulle klim tot die somerskaatsstasie by 8500 voet. Daar hoor hulle
'n donderende geluid wat die gids as 'n sneeuval in die nabyheid verklaar. Hulle klim
verder en begin die yspikke gebruik, terwyl albei se asems minder raak en die koue
aan die voete met elke tree toeneem. Vir Jan begin dit voel of hy op swaar stukke ys
loop. Uiteindelik bereik hulle die berghut by Tête Rousse op 10500 voet waar hulle
die aand oornag. Die hutwagter en sy vrou neem hulle na 'n groot kamer met
houtbanke en 'n stoof in die middel. Nog 'n paar ander klimmers sou daar oornag;
een van hulle was reeds op een van die dubbeldekkerbeddens op die onderste
verdieping aan die slaap. ‘Eerste van alles’, skryf Jan,
het ek my voete warm gevrywe, warm sokkies aangetrek en na buite
gehardloop om die nag vanuit die valleidieptes te sien kom. Onder in die
afgronde het klein los wolkies geswewe en die valleie van die ver laagland
was vol perskleurige mis. Die illusie dat ek staan op 'n rots voor 'n
opkomende see was moeilik om te ontkom; by my was die sneeu so wit
en die stilte en die koue so allesoorweldigend dat 'n normale begrip van
dinge moeilik was.
Weer was daar die donder wat ek vroeër in die dag gehoor het: toe ek my
draai na die linkerkant was ek nog betyds om te sien hoe ysmassas van 'n
oorhangende wal losskeur en neerstort in 'n gletser wat afwaarts kronkel,
en laer af groot sirkelvormige barste vertoon het onder die geweldige
drukking van bo.
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In die hut was warmte, 'n heerlike vuur in die kombuisie en 'n groot kom
ertjiesop om op my koue knieë vas te hou. Die hutwagter en François het
die tyd geskik geag om rillingwekkende Alpynse stories te vertel. Tienuur
eers het ek in die bed geval om onmiddellik aan die slaap te raak.65
Halftwee die oggend skud een van die klimmers Jan wakker met die woorde ‘Ons
moet vort’. Iemand druk hom 'n sak vol warm suikerwater en 'n yspik in die hand,
terwyl François die deur oophou sodat die klimmers kan verbykom. Die koue was
só pynlik dat Jan se vaak oombliklik weg was. Hulle begin om in die half verborge
kruin van 'n kransrif te klim, terwyl die maanlig kwyn en later net die lig van die
sneeu en die sterre sigbaar is. Op 12800 voet bereik hulle 'n verdere hut waar nog
klimmers vir die laaste skof na Mont Blanc op hulle wag. Eers om sesuur gaan hulle
verder, maar dan, wanneer die dag breek, begin die wind te waai en die sneeu met
'n geweld te val. In die hut speel hulle met dobbelsteentjies en drink hulle tee, terwyl
die storm buite voortwoed. Teen drie-uur oorreed Jan die gids om tot by die volgende
hut net onder Mont Blanc se piek te gaan. Die lug was weer 'n tyd lank skoon, maar
die sneeu was nou hard soos gekorste yster, met bo-op net 'n dun lagie vars droë
sneeu. Vyf tot tien minute lank kon hulle die pad sien, maar toe was alles weer grys.
Jan skryf:
Toe François my aankyk, het ek haastig gesê: ‘Ons gaan aan, jy ken
mos die pad, nie waar nie?’
Hy het onrustig gesê: ‘Min of meer. Maar nou sneeu die spoor toe. Een
ding is seker, as die sneeu dikker word, draai ons om, dan sal dit sotheid
wees om nog aan te hou.’
'n Rukkie later het hy gaan staan, vooroor gebuig teen die wind wat meteens
sterker geword het, en geskreeu: ‘Kyk!’ Ek het tot langs hom gekom en
met sinkende hart gesien wat hy bedoel. Ons sou moes omdraai. Voor ons
het 'n gelyk vlakte in die warrelende mis begin, maar sonder spoor daarop.
Toegesneeu. Eers daarop, noudat die sneeu met mening val, noudat ons
spoor toesneeu agter so gou as dit gemaak word, sou ons verlore wees.
Sonder waarskuwing het klein skerp haelsteentjies begin val. Ek het ontdek
dat ek koud tot in my murg is.66

J.C. Kannemeyer, Jan Rabie. Prosapionier en politieke padwyser

174
Mismoedig begin hulle die terugtog om die hut teen halfvyf te bereik. Deur die nag
het hulle saam met die ander twee klimmers gewag, maar sonder hoop dat die weer
sou verbeter. Vroeg die volgende oggend begin hulle na onder klim en vroeg die
middag was hulle terug in Chamonix om die klein treintjie na die grens met
Switserland te neem van waar Jan sy reis kon voortsit.
Vanaf Chamonix reis hy na Chillon om die beroemde kasteel aan die Lac Léman
te sien waar Richard die Leeuhart tydens die kruistogte gevange gehou is, maar wat
veral sy beroemdheid verwerf het deur lord Byron se gedig oor 'n ander gevangene:
Francois Bonivard, simbool van die ‘Eternal Spirit of the chainless Mind’.67
In die nabygeleë stadjie Clarens besoek hy die sterfhuis van Paul Kruger. Die
uitsig oor die meer, wat die ou president ook daagliks moes gesien het, so skryf Jan
in een van sy reisartikels, ‘is byna ondraaglik mooi, en bring herinneringe en
vergelykinge met 'n ver vaderland’.68 Die wingerdjies bo Vevey is regop en steil. Per
trein reis hy deur 'n lieflike heuwelland na Lausanne en Bern waar hy twee uur lank
vertoef om die beroemde berekuil te sien en wortels na die bere te gooi. By Interlaken
is die Jungfrau toe in mis, maar die volgende dag bedaar die reën wanneer hy langs
die Brienersee die ‘miniatuur-volmaaktheid’69 van Switserland bewonder. Hy skryf:
Sulke mere, sulke vergesigte van wit berge, dennehange, hooilandjies
hoog onder die kranse ... waar vind 'n mens dit anders as in Switserland,
maar waar anders ook so 'n wrewelige gevoel dat hier alles te beskaafd,
te vermenslik is. Miskien is dit die gedagte van 'n ‘barbaarse’
Afrika-bewoner, maar ek kan nie help om te dink dat 'n mens nie die reg
het om die natuur so te beskaaf, so te vernietig nie, veral nie as hy ponde
en ponde spandeer om dit te kom sien nie. Dan kon hy maar net so goed
in sy stad gebly het.70
Luzern in die grys namiddaglig is vir hom 'n stad sonder son. In Zürich bly hy vier
dae, vir hom 'n groot, ryk stad, ‘groot genoeg om 'n mens in te verloor en ure in rond
te kan swerf’.71 Deur die St. Gotthard-tonnel verlaat hy Switserland.
In vergelyking met Switserland is Italië vir Jan veel slordiger, al is die Po-vallei
wonderbaarlik mooi bewerk. Die katedraal van Milaan is aak-
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lig en die operagebou La Scala vieslik, hoewel goed van binne ingerig. Dit val hom
op hoe swak die toestand van die treine in Italië is en hoe min motors op die paaie
beweeg. Met al sy kunsskatte is Florence vir hom egter 'n geweldige stad. Die kerkies
open om sesuur in die oggend vir die mis, ‘en dan stroom vroeë krom ou vroutjies
in swart soos aasvoëls na 'n maal’. Hy word geïrriteer deur die klein triestige groepies
toeriste
wat moet luister na 'n vet Italianer wat net lief is vir die klank van sy
eie stem en die onbeleefde en droë dinge wat hy oor 'n meesterwerk kan
opdis. Daar is geen tyd om stil te staan voor iets wat werklik mooi is nie,
'n mens moet byhou by die gids wat jou in een môre nog na drie ander
galerye wil neem. En jy word self bewus van die belaglikheid daarvan,
vies en moeg, en dit ontneem jou alle begeerte om nader kennismaking
met die meesterwerke te probeer. Dan sê jy in die verbygaan soos een
swetende Amerikaanse dame eenmaal in die verbygaan gesê het voor 'n
Botticelli wat wêreldbekend is: ‘Daardie een lyk bekend. Dit is natuurlik
'n meesterwerk.’ Voor 'n skildery soos voor 'n boek wat jy net met jou eie
oë kan lees, moet jy alleen wees.72
Die landskap rondom Florence met sy wingerde, sipresse en dennebome, merk hy
op, is oorheersend groen, terwyl die stad self byna boomloos is, ‘'n steenblom geskape
deur mensehande’.
Onderweg met sy rugsak na Siëna word hy meegevoer deur die feitlik kunsmatige
skoonheid van die Toskaanse landskap met sy blou lug en koninklike heuwels, wat
hom aan 'n skildery laat dink. ‘Vir ons in S.A.’, skryf hy,
skyn Europese landskapskilderye so maklik artifisieel - maar hier is
alles waarlik beskaafd, besit [die landskap] die formele afronding en die
ryk verskeidenheid van die patrone wat kuns nodig het, hier styg die ronde
krone van denne teen die heuwels op asof reeds gerangskik soos engele
op 'n muurskildery, het die donker lyne van die sipresse bo terrasse en die
olyfboorde en boomwingerde die karakter van argitektuur en skyn 'n
klooster of 'n kerktoring teen die hemel enkel 'n voltooiing v.d. toneel te
wees. 'n Mens kan die Toskaanse landskap noem: 'n fantastiese eenvoud
in 'n veelvoud, die essensiële en ware kuns.
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Toskane is een van die mooiste stukkies aarde wat hy nog gesien het:
Ek het van die teerpad in klein gruispaadjies afgedwaal. Twee wit osse
met ystermandjies voor hulle bekke het 'n ploegie getrek tussen rye
wingerdstokke met pers trosse, hoog soos 'n man, gestut op stokke.
Anderkant die land onder fyn silwerige populiere het vroue klere gewas
by 'n steendrif. 'n Ou man met 'n sekel in sy lyfband het tydsaam in die
pad afgestap gekom; gevolg deur 'n kar met groot wynkanne in gevlegte
rietmandjies. Nou en dan het groot busse op die naburige grootpad
suidwaarts na Rome verbygejaag. Orals was die loom, ryk stilte van die
aarde. Uit 'n rokige laagte het die ryp soet stem van 'n vrou na haar kind
geroep. Fietsende seuns met helder geel truie het verbygesnel...
Ek het in 'n klein dorpie by 'n straathoek op 'n sak mielies sit en gesels
met 'n ou boer met 'n baard en 'n pyp, kompleet soos 'n Afrikaanse bywoner.
Terwyl ek verder gaan en dit aand word en die landskap pers vergesigte
ontvou, het ander rooibruin stadjies die rante op die horison gekroon.73
Vir Jan was dit of hy terug was in die ‘legende-wêreld’74 van die Riethuiskraal van
sy kinderjare: ‘In die kloof waar ek gaan slaap het, het 'n stroom en fluitjiesriete my
aan die slaap gefluister.’75
Omdat die trein na Venesië stampvol is, ry Jan in 'n beestrok staande met oop
deure weerskante en ruwe banke in die middel. Die hele nag kon hy na die donker
vlaktes tuur en, terwyl hy na die Groot Beer en ander noordelike sterrebeelde kyk,
wonder waar die suidelike Orion hom op daardie oomblik bevind. In Venesië besoek
hy die piazza San Marco en van die bekende toeristiese attraksies van dié betowerende
stad. Hy het ook die voorreg om die fees van die ‘gondolini’ te sien,
'n kompetisie in spoed en behendigheid tussen nege ligte gondels, wat
elke jaar in September op 'n onberispelike someraand plaasvind. Die skare
was mal langs die oewers van die Groot Kanaal wat soos 'n slang deur die
middel van die stad kronkel, en ek het self Italiaans geskreeu asof ek 'n
ou inwoner is. Ligte, rumoer, sang, fees...76
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Van Jan se indrukke van Venesië keer terug in ‘Gondel-deuntjie’ wat hy later in
Een-en-twintig sal opneem:
In brons piazza San Marco glimlag 'n vrou teen die duiwe wat afsneeu uit
die katedraal se somer-koepels. Haar plomp arms strooi saad en krummels,
en roer die aardbolle wat haar grootse liggaam bedek met die see en land
van Afrika, Asië en die ander vastelande gedruk op kaliko van die nuutste
mode, bewyse van Demeter se ver en hooghartige reise. 'n Gehurkte
fotograaf herhaal met hande en snorre die toerisgefladder van duiwevlerke
afgevlei van hul hemel van rococo goud. Die warm son giet sy olie-geel
glas oor die vet, swetende vrou, oor stad en lagune.77
En:
By die kaai wag 'n gondel met slanke skoen-kurwes wat uitnooi tot
magiese loop op water. Die gondelier se leeragtige gesig word gedurig
verteer deur gape onderwyl hy sy passasiers in hul karmosyn kussings
inhelp. Bo sy swart broek en wit bloese is alleen sy strooihoed vrolik met
linte, sprekend van die gebruiklike aanmoediging verleen aan die rite
sonder keuse.78
In die kunsgalery vind Jan in die glorie van lig en kleur van die Venesiese
skilderskool die essensie van die stad terug:
Die glinsterende en veranderende weerkaatsings van sy water en kanale,
veel lig, veel son, die trots en weelde van paleise, optogte, groot seeslagte
van die verlede. Miskien het 'n mens die reg om te sê dat Venesiese skilders
soos Veronese, Giorgione, Tintoretto en Titiano hulle stad liewer gehad
het as die skilders van enige ander stad in die wêreld.79
Per trein verlaat Jan Venesië en reis suidwaarts verby verlate kaal geel heuwels
en valleie lusern wat hom aan Oudtshoorn laat dink. Rome is vir hom 'n groot en
oorweldigende stad, maar hy toon geen emosie by die Colosseum en die Palatynse
ruïnes nie en is eers meegevoer as hy die St. Pietersplein sien. Orals is hulle besig
om aan die nuwe metro te bou. Van
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Rome reis hy na Napels waar hy om vyfuur in die oggend aankom, betyds om teen
sesuur 'n goue dag oor Vesuvius te sien breek. By die hawe sien hy hoe arm en vuil
almal is en word hy, ten spyte van die ongelooflike komposisie en kleure, bewus van
die stank. Hy neem 'n foto van kaalgat knapies met 'n draaiorrel en bemerk later dat
sy pen gesteel is. In Pompeii sien hy die ou steenstrate en huise van steen en plat
rooi bakstene waar klein bruin en groen klipsalmanders woon. Van Castellamare
stap hy die negentien kilometer na Sorrento langs steil seekranse, 'n blou see en
olyfberge, met huise geel en rooi teen terrasse. Sorrento lê hoog bo die see, met
armsalige baaiplekkies aan die voet van hoë kranse. Hy slaap in 'n steil olyfterras en
pluk 'n paar verlate vytjies vir sy aandete. Die volgende dag besoek hy die Grotta
Azzurra, voordat hy terugreis na Sorrento. In sy dagboek gee hy sy indrukke
telegramsgewys weer:
[Die blou grot is soos] staar in 'n geheimenis wat nie geweet mag word
nie. Klein vissies drywe diep skaduwees. Skielik bang en klou aan ketting
op rots. Stap langs kransrand. Skurwe steenwêreld v. klipmure en turksvye
en na 'n myl 'n wit huis langs olyfboordjie. Nou en dan vreemde groot grys
klipruïnes asof hier voorheen 'n ras v. prinse gewoon het. Baie Italiaanse
stede gebombardeer. Klere is swak kwaliteit maar smaakvol. Net die mans
se pajama-hemde en dasse en sokkies met parallel pou-strepe skreeu
bietjie...
Van Sorrento neem Jan deur vrugbare hange die bus tot Positano waar hy agter
die klein kerkie slaap. Die volgende dag ontmoet hy in Amalfi 'n Italiaanse meisie
met die naam Maria wat graag met 'n Amerikaner wil trou. Sy kla hulle regering is
dom en dat daar nie plek of werk vir mense is nie, behalwe in toeristehotelle. Die
regering is egter bereid om 'n meisie te betaal as sy baie babas het en sy ondervra
Jan as moontlike kandidaat om dié babas vir haar te besorg. Met die mees ongelooflike
kleure op die see reis hy na Salerno waar hy die ou Griekse sentrum besigtig en weer
bewus word van die ontsettende armoede daaragter, in so 'n mate dat hy skaam word
en sy oudste en vuilste klere aantrek. Die kerke is ruim, maar soms oorvloedig verguld
met klein madonnas en blomme wat ook by die skryne op die hoeke van kruispaaie
voorkom. Hy vaar oor na Sisilië en besoek Messina en Catania waar die vlieë,
klewerige hitte en stank 'n nog armoediger indruk ten spyte van die Sisiliaanse
vriendelikheid laat. Hy
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merk op dat die Sisiliane se gelaatskleur donkerder as dié van die vastelandse
Italianers is, waarskynlik as gevolg van die Moorse bloed. Verby met turksvy bedekte
berge en langs soutindustrieë en bar bruin koringvlaktes reis hy na Sirakuse waar
die kinders ringe deur die ore dra en die Italianers soos ‘lawastrome’ op hom afkom.
Wat hom tref, is die werklik mooi Italiaanse oë, die ‘swetende vriendelikheid’ en
die hartverskeurende sang. In Sirakuse laat 'n vrou haar baba voor 'n klomp mans
aan haar bors drink, en hy vra homself af hoekom selfs die beskaafdste mans in Italië
so baie spoeg. Met sy groot lemoenboorde, graanlande, rissies en sonneblomme is
die Sisiliaanse landskap tog vir hom indrukwekkend en Taormina is 'n steil, mooi
stad. In die maanskyn slaap hy buite by die magtige ruïnes, die see ver onder met
‘kralestringe ligte’. Hy ontwaak eers as 'n meisie paddastoele ná die reën kom soek.
Hy was hom by die Piazza-fontein en koop 'n warm, vars witbrood. Hy reis verder
na Messina met sy skurwe bergies, waar die Italianers op die moderne stasie in hul
trots vergeet het om 'n aankondigingsbord aan te bring, sodat geen mens, selfs
beamptes, weet wanneer die treine vertrek nie, en elke trein die reg het om drie, vier
uur te wag of laat te wees.
Terug op die vasteland moet hy stry om sy plek op die trein te behou, want 'n hele
familie wil die kompartement inneem. Die hele trein, die hele lewe in Italië, so wil
dit vir hom voorkom, bestaan vir die gerief van vroue met hul babas. Deur die
aanwesigheid van die babas beleef hy 'n slapelose nag. Om homself wakker te hou,
sing hy al die Afrikaanse liedjies wat hy kan onthou, of eet hy brood en kaas en spoel
dit af met water. Van Salerno reis hy na Napels en op Donderdag, 23 September
1948, kom hy aan in Genua. Van daar reis hy na die Franse Riviera vir vlugtige
besoeke aan Nice, Antibes en Marseille met sy kaal, wit kalkgrond. Per trein oor die
Rhône-delta en deur Lyon keer hy terug na Parys.

IV
Op 2 November 1948 maak Jan die eerste keer kripties in sy Paryse dagboek melding
van ‘'n Skotse skilderessie’ wat hy dié dag ontmoet het by vriende - waarskynlik die
Skotse skilder Bill Henry en sy Hongaarse vriendin, Magda, wat hy telkens in sy
Paryse dagboek vermeld.80 Dat hierdie ‘skilderessie’ Jan dadelik met haar intellektuele
ratsheid beïndruk het,
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lei 'n mens af uit die inskrywing dat sy ‘in 'n koelbloedige debat met ['n]
cinematograaf’81 betrokke was.
Hierdie ‘Skotse skilderessie’ was Marjorie Braidwood Wallace, op 24 September
1925 in Edinburg, die hoofstad van Skotland, gebore. Sy was 'n regstreekse
afstammeling van die sestiende-eeuse Skotse kerkhervormer John Knox (tussen 1513
en 1516-1572) wat bekend was vir sy vurige strydvaardigheid, onbuigsaamheid en
onverskrokkenheid - eienskappe wat saam met sy verstandelike begaafdheid later in
sy nasaat terug te vind is.82
Marjorie word groot in 'n familie wat, behalwe vir haar vader, deur die volledige
afwesigheid van mans feitlik 'n matriargie gevorm het.83 Haar moeder was die dogter
van 'n weduwee wie se man ses maande ná die geboorte van sy derde dogter oorlede
is. Om aan die lewe te bly en haar kinders goed te versorg, het die weduwee, bekend
vir haar sorgsaamheid en amper-heiligheid, 'n losieshuis gekoop en loseerders, meestal
Duitse vissers, ingeneem. Met die geld uit die losieshuis kon sy daarin slaag om haar
drie dogters 'n goeie opleiding te gee. Twee het onderwyseresse geword, terwyl
Marjorie se moeder vir verdere studie universiteit toe is.
Anders was dit gesteld met die ander ouma wat van vroeg af as 'n ware karakter
bekend was. Marjorie se vader was vier jaar oud toe sy vader sterf. Terug van die
begrafnis het die weduwee die arme seuntjie op die Bybel laat sweer dat hy, aangesien
hy nou die enigste man in haar lewe is, haar nooit sal verlaat nie. Op die dag van
Marjorie se ouers se troue staan Granny - soos sy deur haar kleinkinders genoem is
- in die kerk op toe die predikant vra of daar enige besware teen die huwelik is. ‘Yes’,
sê sy, ‘he swore never to leave me.’ Terwyl die predikant dié belaglike beswaar
ignoreer en voortgaan met die voltrekking van die huwelik, hef sy haar hande teatraal
op en vervloek die bruidspaar tot in die derde geslag. By Marjorie se geboorte het
Granny, altyd in swart geklee, aanvanklik geen belangstelling getoon nie. Sy was
egter op haar perdjie toe haar skoonseun haar bel met die mededeling: ‘O, the baby
is borrn, but it is only a girrl.’ Granny was smoorkwaad: ‘You say to me, the mother
of three daughters: 'Only a girrl!' 'Only a girrl!' And you came and beg me for one
of them!’ Op 'n dag, toe Marjorie al byna 'n jaar oud was, het Granny laat weet dat
sy die volgende dag op besoek sou kom. ‘I'll come and inspect your child’, was haar
woorde. Haar moeder, so kon Marjorie jare later
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onthou, het altyd diarree gehad as Granny kom kuier. Haar vader, wat as 'n suksesvolle
prokureur in Edinburg gepraktiseer het, kon darem uiteindelik sy seun kry. Toe
Marjorie se broer vyf jaar ná haar geboorte opdaag, was haar vader soos 'n hond met
twee sterte. Hierdie broer het later, soos sy vader, in die regsberoep gestaan, eers as
advokaat by die balie in Londen en later as regter. Hy het ook 'n prominente rol in
die Skotse politiek gespeel.
Toe Marjorie twee jaar oud was, het die familie begin agterkom sy val altyd as sy
probeer loop. Dit is gediagnoseer as 'n dubbele diskusontwrigting en sy is twee jaar
lank in gips geplaas. In 'n latere stadium het die ortopedis ontdek sy het geen potjies
nie en is sy, ná 'n reeks operasies om 'n soort ‘rak’ vir haar heupe te bou, telkens
weer in gips geplaas. Om haar in die bed besig te hou, het haar twee onderwystantes
haar reeds op die ouderdom van twee en 'n half jaar leer lees. Op ouderdom drie kon
dié slim kind reeds vlot en sonder die hulp van die tantes lees. Omring deur
grootmense as geselskap het sy gou tot 'n vroegwyse kind met 'n wye algemene
kennis ontwikkel - mondig en grys vir haar jare. Met die gips af kon sy begin
skoolgaan, maar telkens is haar skoolloopbaan onderbreek deur verdere operasies.
Toe die chirurg haar op negejarige ouderdom weer wou opereer, maar onseker was
of die prosedure sou slaag, was sy kontant genoeg om te sê dat sy nou besig is om
wiskunde, Frans en Latyn onder die knie te kry, vakke wat sy nie sonder hulp sal
kan baasraak nie. Indien sy uit die skool sou wegbly, sou sy baie mis. Ten spyte van
die chirurg se waarskuwing dat sy later in haar lewe - soos inderdaad die geval was
- probleme sou ondervind, het sy bly skoolgaan en is die verdere operasies nooit
gedoen nie.
Tydens die Tweede Wêreldoorlog en die Duitse bombardemente is kinders in
Brittanje om veiligheidsoorwegings uit die stede na die platteland gestuur. Marjorie
het tydens die oorlog drie jaar lank in Grantown ten noorde van Edinburg in die
Skotse Hooglande skoolgegaan. Haar gebrek het haar nie verhinder om in die winter
haas elke dag op die sneeu te skaats nie. Ná die voltooiing van haar skoolloopbaan
wou haar vader graag hê sy moet in die regte studeer en later by hom in die
prokureurspraktyk kom werk. Aangesien sy egter Latyn nie op die hoër graad - 'n
vereiste vir die regskursus - gehad het nie, is sy aanbeveel om 'n spesiale spoedkursus
te volg en die eksamen drie maande later te skryf. Omdat haar hart nie in die vak of
in die vooruitsig van 'n loopbaan in die regte was nie, kom sy
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egter nie deur nie. Toe hulle laat ondersoek instel wat dan in die eksamen fout gegaan
het, blyk dit dat daar 'n berekeningsfout was en dat sy wel op die nippertjie deur was,
maar dat die regsfakulteit net 'n sekere getal studente per jaar toelaat. ‘All you do’,
was die advies aan haar, ‘is to reset Latin again.’ Daarvoor was Marjorie nie te vinde
nie. ‘No’, was haar besliste antwoord aan haar vader. Op skool was haar groot
belangstelling in skilder en skryf, en die aanvanklike uitslag van die Latyn-eksamen
was vir haar 'n teken dat sy haar eie kop moet volg en kuns moet gaan studeer. Dat
sy by dié keuse - in 'n stadium voordat daar sprake was van kursusse in ‘creative
writing’ - voorkeur gegee het aan die skilderkuns bo die skryfkuns, was in
ooreenstemming met haar standpunt in dié jare dat jy êrens moet heengaan om te
leer skilder, nie om te skryf nie. Vir skryf kan jy op jou eie baie lees en jou kennis
van die literatuur verruim, maar vir al die vaardighede wat vir skilder vereis word,
het jy opleiding nodig.
Op 'n oggend merk haar vader op, steeds onder die indruk dat sy Latyn gaan
oorskryf en 'n kursus in die regte gaan volg: ‘But you are early these days.’ ‘Yes’,
was Marjorie se antwoord, ‘I have to be at the Arts School by nine o'clock.’ ‘The
Arts School?’, was sy verbaasde vraag. ‘Who is paying for it?’ ‘The first day when
they came around to collect our fees, I didn't have any money’, was haar reaksie. ‘So
one of the others paid the £ 16 for me.’ ‘A stranger paid for you?’ was haar vader,
'n konserwatiewe, aristokratiese Skot, se verdere verbaasde vraag. Hy het dadelik 'n
tjek vir die £ 16 uitgeskryf en Marjorie het voortgegaan met haar kunsstudie. Elke
oggend op pad na die kunsskool moes sy verby 'n standbeeld van 'n pragtige jongman
loop. Só mooi was dié man vir haar dat sy later skoon op die beeld verlief was.
In September 1945, tóé in haar finale jaar, het die hoof van die afdeling al sy
studente 'n maand lank na Parys geneem om die kunsmuseums te besoek. Aan die
einde van haar studie verwerf sy 'n reisbeurs van £ 250 wat haar in staat gestel het
om die hele duur van die akademiese jaar 1946-1947 deur Italië en Spanje te reis
saam met 'n goeie vriend wat, tot haar ouers se ontsteltenis, getroud was. Sy het
besluit om die geld so ver as moontlik te rek. Ná 'n besoek aan Rome, Florence en
Venesië saam met die vriend is sy na Madrid waar sy 'n huis met ses kunstenaars
gedeel het, almal net so platsak soos sy. Saam met hulle in die huis was 'n sewende,
'n swaksinnige, wat elke dag uitgegaan het om kunshare te verkoop en in die aande,
terwyl die ander met sy verdienste inkopies vir die aandete
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doen, jazzplate gespeel het op 'n grammofoon wat so stukkend was dat hy die plate
met sy vinger moes draai.84 Elke dag kon sy darem die Prado besoek, na die
meesterwerke van El Greco en ander kunstenaars kyk en tuis self skilder.
Omdat sy net £ 100 vir die reis gebruik het en daar nog £ 150 van die beursgeld
oor was, besluit Marjorie om nie terug te gaan Skotland toe nie, maar in Parys te
gaan woon en werk. Onderweg na Parys verloor sy in Avignon haar beursie met al
haar geld en reistjeks. Toevallig het 'n begrafnisondernemer dit opgetel en aan die
Britse konsulaat in Parys gepos. Drie jaar later, op besoek aan die konsulaat, het een
van die beamptes byna op sy rug geval. Hulle het haar dood gewaan en hy moes haar
beursie gaan soek in 'n laai met die etiket ‘Eiendom van Afgestorwenes’!85
In Parys kon Marjorie voortgaan met skilder, allerlei los werkies vir 'n inkomste
verrig en dikwels by vriende in die Quartier Latin gaan rondkuier. Op Dinsdag, 2
November 1948, moes sy in 'n Franse radioprogram 'n praatjie oor Skotse skilders
in Parys lewer. Ná afloop van die opname vra Bill Henry, die Skotse skilder uit
Glasgow wat ook in die program opgetree het, haar om 'n koppie koffie in sy woonstel
in die Rue Monsieur-le-Prince te kom drink, nie ver van die Rue Servandoni naby
die Luxembourgtuin waar Jan Rabie toe 'n kamer gehad het nie. In die klein
woonstelletjie was daar naas Bill se Hongaarse meisie, Magda, ook mense van ander
nasionaliteite - Pole, Russe, Italianers en Jode - saamgedrom. Met haar aankoms
merk Marjorie onder die gaste 'n vreeslike mooi bruingebrande man met 'n breë gesig
en baie donker oë in 'n kortbroek op. Hy lyk op 'n haar na die standbeeld in Edinburg
waarop sy tydens haar studiejare verlief was. Die man het voor haar op die grond
kom sit. ‘My name is Jan Rabie. I am a South African’, sê hy aan haar. Dit het vir
haar nie veel beteken nie, want die Hongare en Russe en Pole in haar vriendekring
was veel meer eksoties. Toe voeg hy egter by: ‘But I'm not an ordinary South African.
I'm an Afrikaner.’ Dit het haar beïndruk, want in daardie stadium het sy van die
bestaan van 'n Afrikaner en van Afrikaans as taal niks geweet nie. Toe sy baie jare
later86 aan hierdie ontmoeting terugdink, het dié eerste woorde vir haar terselfdertyd
die essensie van Jan beliggaam: sy Afrikanerskap en sy verbondenheid aan sy taal.
Toe Marjorie van Bill-hulle se woonstel vertrek om onderweg na haar kamer nog
by Griekse vriende van haar aan te gaan, loop Jan saam, maar dan sien sy hom eers
weer drie en 'n half maande later. Liefde met die
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eerste oogopslag was sy ontmoeting met haar dus beslis nie, want daar was steeds
baie barste in Jan se wil. Hy moes eers sy afkeer van vroue, sy seksuele puerilisme
en by tye ook sy impotensie oorkom, voordat hy tot 'n werklik diepgaande verhouding
met 'n vrou kon groei. Wanneer hy haar op 21 Februarie 1949 weer in haar ateljee
opsoek, is dit met die baie besoekers 'n gelag sonder einde87 en 'n vrolikheid wat selfs
op die teruggetrokke indiwidualistiese Jan aansteeklik inwerk - 'n aanduiding dat
Marjorie met haar lewensblyheid en ekstroverte persoonlikheid weldra as 'n sosiale
anker in sy lewe sou dien. Om vyfuur gaan stap hulle uitgelate rond by Les Halles
en val Marjorie op die terugtog op Bill Henry se bed aan die slaap. Dieselfde middag
is Jan weer by Marjorie en gaan sy saam met hom vir ete na sy kamer. Hulle gaan
terug na haar ateljee. ‘Sy eis’, teken Jan in sy dagboek aan,
dat ek my nakend en bruin promeneer en vuur stook deur maer te lyk.
Om by effens mank vrou te slaap is sensueelwekkend. Tog is ons nie
bekommerd daaroor nie. Slaap onskuldig saam (haar liggaam is mooi) en
sy vertel my ek is oud en jonk. Te moeg vir liefde, gesels ure by lig en
ontwaak eers toe albei se horlosies staan en ons kwaad is oor 'n mens dae
laas gewerk het. Ete tussen kwaste en skilderye. Sy kwaad oor ek nie blou
oë het nie.88
In die dae daarop sien hulle veel van mekaar en teken Jan selfs in sy dagboek aan
dat hy ‘'n bietjie’89 van haar hou. Soms gaan hulle op 'n dooltog deur Parys, gaan sit
in die kafees van Montparnasse en stap dan na die Flore en ander kafees by St.
Germain des Prés waar hulle ‘swerms bekendes, kunstenaars, perverte, loafers [en]
toeriste’ ontmoet.90 En by geleentheid kan hy in sy dagboek skryf: ‘Haar ooghare
teer en skemerig soos waterval-varings’,91 'n vergelyking wat hom reeds in sy
kinderjare opgeval het as die waterval op Riethuiskraal soos ‘nat vrouehaar’ na
benede hang of as die digte varings wat langsaan groei, hom aan ‘groen meisiehare
mos’ laat dink - beelde wat in sy werk voorkom.92
Voordat Jan in haar lewe verskyn het, was Marjorie tydens haar omswerwinge in
Spanje en Italië in en uit verhoudings. In Parys het sy saamgewoon met George
Maranz, 'n Russiese skilder uit Kiëf, veel ouer as sy, aan wie sy nie-amptelik verloof
was. Maar Jan, met sy pragtige liggaamsbou en sy donker geheimsinnigheid, het
haar voete onder haar uitgeslaan. Dik-
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wels het hy net 'n paar minute lank by haar kom gesels en dan met die woorde ‘I'm
going now’ weer vertrek. Wanneer sy nie tuis was nie, het hy soms 'n stukkie
toiletpapier onder die deur deurgestoot as teken dat hy daar was. Vir haar was daar
iets van 'n wilde dier in Jan wat fassinerend op haar ingewerk het, iets van Rainer
Maria Rilke se ‘Der Panther’:
Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte,
der sich im allerkleinste Kreise dreht,
ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte,
in der betäubt ein großer Wille steht.93

'n Groot deurbraak vir haar was toe sy Jan op 'n koue dag met 'n koppie kakao kon
mak maak en teen haar kon laat aanvly. By geleentheid sê sy vir hom dat vroue oor
hom voel soos teenoor 'n eekhoring waarna hulle broodkrummels uithou in die hoop
dat hulle hom sal tem.94 Tog was hy gesteld daarop om sy indiwidualiteit te handhaaf
en nie deur haar ‘besit’95 te word nie. Soms kon hy sy weersin in haar nie wegsteek
nie. In sy dagboek teken hy aan dat sy vormloos en chaoties leef, ydel en met lui
gewoontes; sy hou ‘van mans soos warm honde teen haar, as dom moedersoekende
kalwers’ en besit ‘geen seks-begeerte’96 nie. Moet 'n mens uit so 'n inskrywing aflei
dat daar by Jan en Marjorie van 'n konvensionele seksuele verhouding geen sprake
was nie? Was die hele verhouding iets van 'n fantastiese pantomime? Uit ander
inskrywings en uit briewe merk 'n mens egter tog weer duidelik die toegeneentheid
van Jan tot haar. Wanneer sy vir Kersfees by haar mense in Skotland is, laat hy haar
weet hoe hy haar mis. ‘I think of you at odd moments’, skryf hy, ‘with pleasure (not
at your absence). And of course wishing to be much nicer to you next time.’ En
wanneer hy haar later in hulle verhouding liefdeloos wegstuur na 'n ander man en
sy in die metro van hom af wegstap, is hy feitlik dadelik spyt en loop hy soos 'n siek
hond rond dat hy so 'n ‘skat’ soos sy kon ‘versmyt’.97
Betreklik gou ná hul ontmoeting het Marjorie egter geweet dat sy, ten spyte van
Jan se huiwering en wisseling en hul by tye stormagtige verhouding, hom tog wil
hê. Vir George, saam met wie sy steeds gewoon en wat altyd van mans as ‘puppies’
gepraat het, sê Marjorie op 'n dag sy dink ‘the South African puppy is interesting
me’. Dit sal nie reg wees as hulle langer saamwoon nie; sy wil liefs 'n eie plek huur.
Sy kry toe 'n ateljee en
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apartement in die Rue de la Tombe Issoire, vlakby die St. Jacques-metrohalte en 'n
klipgooi van die Boulevard Montparnasse met die standbeeld van Balzac op die hoek.
Montparnasse was aan die begin van die twintigste eeu by uitstek dié buurt van Parys
waar skilders, skrywers en politieke vlugtelinge hulle gevestig het. Tydens die Eerste
Wêreldoorlog was dit een van die skuilplekke van die Russiese politieke aktivis
Nikolaj Lenin. Dikwels het Lenin - 'n aangename mens maar 'n bietjie ernstig, soos
een van die kruideniers van die buurt hom onthou - in 'n kafee op Montparnasse gesit
en witwyn drink. Dan het hy opgestap na 'n minuskule pleintjie 'n klipgooi van die
Rue de la Tombe Issoire en gebruik gemaak van 'n openbare urinaal wat later as la
pissotière de Lénine bekend sou staan.98 Ná die Eerste Wêreldoorlog het kunstenaars
uit alle uithoeke van die wêreld na Montparnasse gestroom. Skrywers het daar
byeengekom om Parys se belangrikste literêre sport te beoefen: om die wêreld van
'n tafelblad in 'n kafee oor 'n koppie koffie of 'n glasie wyn te betrag en oor die
probleme van die mensdom te besin. Die eksponente van die Amerikaanse ‘Lost
Generation’ - uitgewekenes soos Ernest Hemingway, Gertrude Stein, F. Scott
Fitzgerald, John Dos Passos en Theodore Dreiser - het die vrysinnige atmosfeer
geniet. Daagliks het die Amerikaanse ‘bannelinge’ saam met Franse vriende die
kafees en boulevards van Montparnasse bevolk99 en dikwels het Hemingway ontbyt
gaan eet in die Dôme - die kafee op die Boulevard Montparnasse wat hy sy tweede
tuiste gemaak het.100 Die Sélect vlakby, die eerste Paryse kafee wat heelnag oop was,
het sy deure in 1925 geopen en was gou die uithangplek van Henry Miller. Die
Rotonde was die bymekaarkomplek vir Picasso, André Derain, Maurice Vlaminck,
Modigliani en Max Jacob.
By dié kafees het Marjorie en Jan ook dikwels gaan sit en baie interessante mense
daar ontmoet. Aanvanklik het Jan sy kamer in die Rue Servandoni en later in die
Avenue Parmentier behou om alleen te skryf, maar geleidelik het hulle begin
saamwoon, al was die verhouding steeds stormagtig en het hy telkens geveg teen die
verbintenis met Marjorie en soms weke lank van haar weggebly. Soms is sy in trane
as sy vermoed dat hy nie meer van haar hou nie;101 op 'n keer is hy so wreed om haar
dit regstreeks toe te snou. Maar haar vroulikheid, intelligensie, wye vriendekring en
geselligheid het hom telkens laat terugkeer. Hy ontwikkel tot 'n kranige skrynwerker
as hy Marjorie se ateljee inrig, 'n muurkassie inbou en rame vir haar skilderye maak
- alles aktiwiteite wat in die skets ‘Bou’ in Dakkamer en agterplaas figureer.102
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Om aan die lewe te bly, moes Marjorie soos Jan allerlei los werkies doen - afwisselend
tikwerk, koerante verkoop, boeke illustreer en Engels vir Franssprekendes doseer al kry sy ook die geleentheid om heelwat te skilder en van tyd tot tyd saam met ander
kunstenaars uit te stal. Reeds in Parys begin sy om in haar skilderye iets van haar en
Jan se lewe saam vas te vang. Jan se dakkamer op die sewende verdieping in die
Avenue Parmentier, haar ateljee in die Rue de la Tombe Issoire en hulle vriende vind
neerslag in haar werk.
Maar hulle moes eet en drink. Om verder te oorleef, gaan poseer sy en Jan dikwels
vir die fotograaf Silvio Rey,103 wat 'n nudistetydskriffie bedryf het. Marjorie moes
rooi lipstiffie aan haar tepels smeer, met die skaamhare net skrams sigbaar. Dikwels
moes sy en Jan saam met die span fotograwe met die metro uitry om aksiefoto's in
die oop veld te laat neem. By geleentheid moes sy met 'n kruisboog na die naakte
Jan, met net 'n pluiskeil op, se penis mik. Omdat Jan as gevolg van die herhaalde
verstellings en die rondskuiwende kameras nie 'n ereksie kon presteer nie, is sy penis
met onsigbare drade aan die pluiskeil vasgemaak. ‘Dit het Jan vreeslik gehinder’,
het Marjorie jare later aan die skrywer M.C. Botha gesê, ‘dat ek daar staan met my
rooi tette, maar die foto was 'n groot sukses. I looked slightly like an Indian, I don't
know why.’104 Dit was in 'n tyd dat Jan bitter min geld gehad het en 'n maand lank
amper net moes leef van koolblare en ander groentes wat hy by Les Halles gaan optel
het en waar hy sop van kon kook. Toe hy ná 'n maand se koolblare weer by Silvio
Rey en sy span kom, sê hulle Jan is nou te maer; hulle kan hom nie meer gebruik
nie!105

V
Ten spyte van die min geld besluit Jan en Marjorie om in die somer van 1949 na die
suide van Europa te reis. Vir die noordelike volkere van Europa, so het hy gou ná sy
aankoms in Parys agtergekom, is die suide met sy sonskyn iets van 'n utopiese droom
waarvan hulle van tyd tot tyd deel wou word. Waarskynlik het die feit dat Jan ook
van 'n soort suide met son kom, Marjorie in hom laat belangstel. Jan verkoop sy
tikmasjien vir 21 000 frank en op Dinsdag, 12 Julie 1949, verlaat hulle Parys met
swaar gepakte rugsakke.106 Die reis gaan via Avignon, St. Paul de Vence en Nice na
Venesië, Torcello, Ravenna, San Marino en die Abruzzi-vallei waar hulle Vin-
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cenzo Petrella ontmoet, die Italiaanse kleinboer wat Uys Krige ná sy ontsnapping
uit 'n krygsgevangekamp tydens die Tweede Wêreldoorlog onderdak gebied en gehelp
het om oor die berge by die Geallieerde magte in die suide uit te kom - 'n ervaring
waaroor Krige in The way out (later in Afrikaans as Môrester oor die Abruzzi) skryf.
By Vincenzo oornag hulle en vind die arm Italiaanse boere die gasvryste en
hulpvaardigste mense wat hulle al ooit teëgekom het, met 'n onuitputlikheid in hulle
gees, ‘iets so natuurlik soos die wrang-soet wyn wat hulle steenlandjies al eeue lank
oplewer’.107 Vincenzo wys hulle die wynvat waar Uys en sy twee maters 'n ruk lank
weggesteek was. ‘Il Capitano was tog te lief vir tee’, sê Vincenzo se vrou, ‘ek moes
baie tee maak.’ Die Petrellas vertel hulle met aangedane onthouglimlaggies dat van
al die krygsgevangenes wat deur die mense in die Sulmona-vallei met lewensgevaar
versteek en vol terugkombeloftes daar weg is, net Uys regtig in 'n groot swart motor
vol presente, kos en klere weer sy verskyning gemaak het. Hy het hulle albei, wat
nog nooit ver van hul dorpie af was nie, na die groot stad Rome geneem om hulle al
die wondere te wys en hulle te laat sien ‘waar die Pous woon’. Die enigste versiering
op die wit mure van Vincenzo se kombuis is 'n kruis en 'n groot foto van Il Capitano
met 'n borselsnor en, plat op die rak tussenin, die eksemplaar van The way out, wat
Uys aan Vincenzo opgedra het maar wat hy, aangesien hy geen Engels ken nie, nie
kan lees nie. Ná die aandete met lekker wyn en spaghetti word die boek plegtig op
die tafel langs die lamp geplaas en luister almal, plegtig soos 'n familie by
huisgodsiens, terwyl Jan in sy sukkel-Italiaaans vertaal.108 Jan skryf:
Die boek lê voor ons op die tafel. Ek blaai dit oop, stadig en onseker.
In hierdie boek staan dinge geskrywe oor die man wat oorkant my sit en
my aanstaar met sy oë wat stil en byna nederig lyk. Hy self kan die boek
nie lees nie. Ek voel soos 'n hoëpriester wat die mag besit om intieme
waarhede oor Vincenzo te openbaar. Maar met eerbied. Sy oë is stil en
vraend. Die lamplig val op die oop boek in my hande, op Vincenzo se
stewige arbeidershoof, op die vrou en die fluisterende kinders agter by die
stoof waar 'n tros rooi uie van die dak af hang.
Ek vertaal 'n paar paragrawe. Daar is futiliteit en 'n gevoel van
onwaardigheid in my voorlees vir Vincenzo, en ek word gehinder deur
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sy gretig luisterende houding. Dan hou ek op met 'n verskonende laggie.
‘Dis moeilik om dit uit die vuis uit te doen...’109
Op 28 Augustus kom hulle in Spoleto aan. Jan sou later graag sê dat sy verhouding
met Marjorie, wat erg wankelrig begin het, uiteindelik deur 'n katastrofe verseël is.
Al hulle besittings en geld word in Spoleto gesteel en noodgedwonge moes hulle
nou by mekaar bly en mekaar help. Hoewel hulle later nog steeds rammelinge in
hulle verhouding sou ervaar, was hierdie katastrofe die basis waarop hulle kon
voortgaan. In 'n radiopraatjie wat hy op 7 Maart 1990 hou, vertel hy van hierdie
nagmerrie-ondervinding. Hy skryf:
Mensdom, wat 'n hou op die maag was dit nie toe ons donkeraand
terugkom by ons kampplekkie net buite die dorp, en sien dat alles weg is.
Die dief het net 'n blikbord en 'n halfbotteltjie asyn vir ons gelaat. Drie
dae lank het ons die plaaslike polisie lastig geval en dieselfde vorms oor
en oor ingevul, omdat die kommandant gesê het: Vreemdelinge armer,
Italianers ryker, va bene. Êrens op 'n markplein het ek 'n ou goiingsak
gebedel om ons orige goedjies in te dra. Met Marjorie se bietjie geld in
haar handsak het ons 'n kombers, twee plastiekbekers en 'n tandeborsel
gekoop, en toe noordwaarts terug begin loop. Dit het ons 'n maand gevat
om terug in Parys te kan kom, oor een van die ysige bergpasse van die
Alpe. Snags het ons in hooimiedens geslaap, en hier en daar het Italiaanse
boere hulle oor ons ontferm en ons melk en brood gegee. Gratis.
Nie net had ons nie langer sware rugsakke om te dra nie, maar dit was juis
hierdie katastrofe wat ons, in ons armoede, hegter aan mekaar verbind het.
Veral na die nag in Torino toe ek besef het hoe afhanklik ek van haar
geword het. En sy van my.
Dit was 'n bitter koue nag in die naderende herfs-winter en ons het die
aand in Torino gesoek na goedkoop skuiling. Op 'n bank in die stasie? In
'n munisipale skuiling waar mens net vir 'n matras betaal? Ons het begin
stry oor wat ons te doen staan. Koppig, was sy nie koppig nie!...Stasie toe
loop of busry markplein toe? Dit het op 'n halwe rusie uitgeloop waarin
ons van mekaar geskei geraak het. Ek onthou ek het beland in 'n park,
waar ek koerante uit 'n rommelblik gehaal het en op die bank gaan lê het
onder die koerante om warmer
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te probeer word. Met elke minuut het die nag kouer geword. Vyf minute,
tien minute lank het ek bly lê en dan opgespring en die naaste boom tot
bo geklim net om warmer te probeer kry. Die nag was ontsettend lank.
Voordag sit ek toe af stasie toe om haar daar te gaan soek. Sy het ook 'n
bank gekry, omring deur bergies wat haar beskerm het en gewaarsku het
dat die polisie na vieruur kom opruim. Ek had die goiingsak met 'n kastrol,
twee blikborde, twee plastiekbekers en 'n bottel olyfolie daarin, en sy die
kombers.
Vroegdag, toe ek ook by die markplein se vroeë kafee gaan soek, daar
kom sy, ewe benoud, maar beskuldigend, aan die soek na my. Ek skat op
daardie oomblik is ons doppies saamgeklink. Kry swaar tesame, en mens
vind 'n band van waarheid en geluk.
Ons is toe so gou moontlik vort uit Torino, om met die Mont Cenispas die
Alpe oor te steek. Frankryk toe. Ek in 'n kortbroek en sandale. En sy ook
nie veel warmer aangetrek nie. Ons was tog te dankbaar toe barmhartiges
ons oplaai. Aan die Franse kant was die polisie veel lastiger as in Italië.
Rykmanshonde, het ons hulle genoem. Maar ek sal onregverdig wees as
ek nie ook ons eerste Franse saamryer bedank nie. Toe hy hoor van die
onheil wat ons getref het, hou hy stil by die eerste bakkery in die eerste
dorp, en hy klim af en gaan koop 'n lafenissie vir ons. 'n Netjiese pakkie
toegebind met rosige lint. Die inhoud? Vir ons wat eerder 'n groot homp
brood sou wou gekry het om ons magtige honger te stil amper 'n spotterny.
Want binne die pakkie was van die elegante skuimkoekies en fyne
suikerpoffies wat as jy jou vuis toemaak net 'n klontjie sponsige koeksel
soos 'n duifeier sou wees. Maar hy was natuurlik 'n uiters bedagsame
Fransman.
Wel, na soveel koudkry, het ek ook Marjorie se voorliefde vir die suide
en suiderson begin deel, en gehelp om 'n hemelhoë kaggel met pype in
haar ateljee in Parys geïnstalleer te kry. Ons was voortaan wat mens sou
kon noem verloof.110
Tot oormaat van ramp raak Jan kort ná sy terugkeer uit Italië op 'n aand teen
middernag met die Franse polisie deurmekaar. Hy het net moegmoeg geloop en
droom oor 'n lekker bed toe die vangwa langs hom stilhou. Die polisie vra sy naam
en waar hy bly. Toe Jan, só kort na sy terugkeer, stamel dat hy eers oor 'n dag of
twee weer 'n wettige adres sou hê, grynslag hulle net en laat hom inklim. In die
vangwa was reeds 'n hele
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paar dames van die nag, wat ook nie bevredigende antwoorde oor hulle verblyf of
bedryf kon verskaf nie, almal besig om hul onskuld te verklaar. Terwyl hulle ry,
probeer Jan die klappende deur van die vangwa toetrek, maar die polisieman agter
by hulle spring op sy rug en roep triomfantelik uit: ‘Jy wil ontsnap, nè!’ In die
aanklagkantoor probeer Jan sy onskuld tevergeefs aan 'n hoë offisier agter die
toonbank verduidelik deur te sê dat hy net probeer het om die deur toe te maak, maar
die feit dat hy sonder 'n adres in Parys is, stel hom in 'n slegte lig. Op 'n vraag of hy
darem sy identiteitsdokumente by hom het, oorhandig hy sy paspoort, saam met 'n
lugposbrief uit Suid-Afrika en 'n noot van 5 000 frank wat binne-in die paspoort
gevou is. ‘A’, sê die offisier, ‘hy het geld, hy is doodreg. Laat hom loop.’ Maar toe
kry die offisier die brief beet en kyk hy na die trossie posseëls op die koevert.
‘Suid-Afrika’, sê hy, en sy stem word vriendeliker, ‘ek kry dit nie aldag nie.’ Vanuit
'n laai haal hy 'n groot skêr en begin die seëls uitknip, terwyl hy vriendelik glimlag:
‘Jy gee mos nie om nie?’ ‘Nee’, was Jan se antwoord, ‘vat gerus die seëls.’ Van dié
dag af, so kon Jan later vertel,111 het hy met gans ander oë na posseëls begin kyk. Die
posseël-gogga het hom behoorlik gebyt, hy het self begin seëls uitknip, 'n mooi
versameling opgebou en by sy terugkeer in Suid-Afrika jare lank in Die Burger 'n
rubriek oor seëls behartig.
Op 20 September 1949 is hulle terug in Parys, Jan nou met 'n baard wat hy vir die
res van sy lewe sou behou.112 Ten spyte van hul teenspoed tydens die toer deur Italië
is Jan en Marjorie die volgende jaar se somer weer op reis, hierdie keer na die Côte
d'Azur en na Korsika waar hulle 'n maand lank vertoef. Daar skryf Jan 'n langerige
verhaal in drie dele oor die geluk van mense wat hulself verdedig teen 'n erfenis van
noodlot en haat wat die dooies soms op die lewendes afdwing. Dit verskyn onder
die titel ‘Liefde in Korsika’ in Die Brandwag van 16-30 Maart 1951. In Augustus
1951 reis hulle deur Switserland, Oostenryk en Duitsland,113 terwyl hulle in 1954
Spanje besoek en 'n maand lank in Nerja naby Malaga woon.
Maar, anders as Uys Krige wat van Spanje sy Europese hartland gemaak het, vind
Jan die armoede en regmatige bedelaars in dié land terneerdrukkend. Die Inkwisisie
is vir hom nog op die mense se gesigte te lees en niemand waag dit om politiek te
praat nie. ‘Hier is die woestyn nooit ver nie’, teken hy aan in sy dagboek. Die mense
is goed, ‘maar hulpeloos gedwarsbeen tussen die vagevuur en Franco-berusting’.
Veral die
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Spaanse seuntjies wat elke week as lede van die Falangistiese jeug moet marsjeer,
wek Jan se deernis. Hulle gesiggies is hol van die honger, maar hulle glimlag altyd.
Hy koop vir hulle 'n pakkie aartappelskyfies by 'n straatkraampie, maar hulle bly
botstil, ernstig en aandagtig soos statige godsdienstige oumensies staan. Die pakkie
is byna te magtig vir hulle honger, maar met byna smekende koppies vra hulle Jan
om die skyfies self te verdeel. Tydens sy besoek aan Spanje skryf Jan in September
1954 twee stukke, ‘Bats on Balcon Europa’ en ‘The masters of the feast’, wat nooit
gepubliseer word nie. Maar dat Spanje nie heeltemal met Jan akkordeer nie, blyk uit
die brief wat hy op 5 September 1954 aan Uys Krige skryf:
Natuurlik verlief op die vreemde van Spanje, maar ek dink my afkeer
is groter as my liefde. Hier is 'n te openlike onreg, 'n te
doelbewusgekweekte onkunde, 'n te grote gaping tussen ryk en arm. As
ek 'n Guardia Civil sien, kry ek gruis op my tande. Net die kinders, die
seuntjies onder 12, is heerlik. Ek speel saam met hulle en bou sandhuise.
Vanmôre het ons op die strand gelê met 'n dosyn nakende knapies geheel
en al in sand geklee...Spanje is 'n land vol ou swart vroutjies met stenige
berustende gesigte. Geen enkele man. Dis verskriklik, die
alomteenwoordige berusting, dié donker siel wat hulle met soveel stryd
en lyding verkry het, en wat hulle nou trots probeer bewaar, juis omdat
dit hulle soveel gekos het. Die religie van hulle siele is slegs verdedigend,
en daarom so eensaam trots en so hopeloos treurig. Orals sien ek die
onkunde en armoede wat van bo af afgedwing word - in stasies waar geen
tydroosters pryk nie en die 3de klassers 'n uur voor die tyd geduldig moet
toustaan terwyl die rykeres tydsaam en op hul gemak plekke...kan bespreek
- in paaie wat om die dorpies en ver van die lewe van die mense verbygaan
- in die doelbewuste plaaslike patriotisme - dat niemand ooit politiek durf
praat nie - in die vet statige priesters netso hooghartig soos die rykes van
Madrid - in die staar van die mense as jy verbykom, terughoudend en tog
heimlik - in die arme diensplig soldate wat een peseta per dag kry en self
hul eie haarsny, wasgoed, sigarette en treingeld moet betaal.114
Terug in Frankryk wag daar nog 'n avontuur op Jan. As die Franse, ná Hillary en
Tensing se verowering van Mount Everest, ook 'n aanslag op
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dié bergspits wil maak, maar wil bewys dat dit sonder die gebruik van ekstra suurstof
gedoen kan word, besluit hulle om in April 1954 'n groep proefkonyne in die Alpe
in soortgelyke toestande as dié in die Himalaja te laat klim. Jan slaag die voorafgaande
toetse met vlieënde vaandels en op 13 April vertrek hy saam met die ander klimmers
na Chamonix waar hy vir 'n tweede keer in sy lewe 'n poging sal aanwend om Mont
Blanc uit te klim. As gevolg van 'n orkaan wat twee dae lank woed en die bestyging
onmoontlik maak, is die ekspedisie egter 'n mislukking en verongeluk hulle amper,
maar gelukkig kon 'n reddingsgeselskap hulle bereik. Jan se foto kom in die koerant
met die woorde: ‘Le Boer a le mieux résisté!’ (Die Boer het dit die beste weerstaan).
Hy is nou goedgekeur om saam met die Franse span aan die Everest-ekspedisie deel
te neem, maar hy besluit dat dit vir hom begin tyd word om na Suid-Afrika terug te
keer. Oor sy ervaring tydens dié ekspedisie skryf Jan in ‘Proefkonyn op Mont
Blanc’.115 Wanneer hy tydens die klimtog op die vallei met die sneeu afkyk, roep dit
vir hom 'n andersoortige vallei op: dié van Stellenbosch in 1940 en die studente se
aanval op die bruin mense. Hoog in die Alpe kry hy dan die titel vir die stuk wat hy
as ‘Stellenbosch, my vallei’ in Een-en-twintig sal opneem.
Met al die swaarkry tydens die reise en die geldlose fases wat hulle telkens in
Parys beleef, leer Marjorie met haar lighartigheid vir Jan om sy ‘swaarvoetige
Boere-erfenis’116 om te skep in 'n meer positiewe, optimistiese benadering van die
lewe. Hy het die lewe saam met haar begin geniet.

VI
Marjorie se ateljee in die Rue de la Tombe Issoire word gou 'n gesellige
bymekaarkomplek van skrywers en skilders. Sy en Jan het min Franse en weinig
Engelse of Duitsers geken, maar heelparty vriende van Russiese, Hongaarse, Joodse,
Griekse en Amerikaanse herkoms gehad. Van hul beste vriende is die Nederlandse
en Vlaamse skilders wat tot die Cobra-groep behoort en die skrywers wat later as
die Vijftigers bekend sou staan en wat hulle van 1948 af vir korter of langer periodes
in Parys vestig. Cobra was die akroniem vir 'n groep skilders uit Kopenhagen
(Copenhagen), Brussel en Amsterdam wat gereageer het op die surrealiste deur 'n
soeke na 'n
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spontane, eksperimentele manier van skilder, 'n bewuste regressie na die prelogiese
stadium in die rigting van 'n beleefde animisme, waarmee hulle iets van die kind, die
primitief en die geestesieke in hul kuns wou oordra. Die twee lede van Cobra wat
Jan en Marjorie goed leer ken, is die Nederlanders Karel Appel en Corneille, terwyl
hulle ook besonder bevriend raak met die Vlaming Bram Bogaert wat nie lid van
Cobra was nie. Tiperend vir die werkwyse van die Cobra-skilders is die uitspraak
wat Appel in 1955 daaroor maak:
Ik schilder, ik rotzooi maar een beetje aan. Ik leg het er tegenwoordig flink
dik op, ik smijt de verf er met kwasten en plamuurmessen en blote handen
tegenaan, ik gooi d'r soms hele potten tegelijk op.117
Tydens die kort periode van sy bestaan, van 1948 tot 1950, vorm Cobra vir die
deelnemende skilders die knooppunt van ontmoetings, heftige meningsverskille en
onderlinge beïnvloeding. Die resultaat is 'n min of meer tipies ‘Cobra’ herkenbare
uitingswyse en 'n beeldende ‘Cobrataal’. Wat 'n mens dikwels aantref, is die
samewerking van digter en skilder, die kombineer en deureenweef van skrif en
beeld,118 soos duidelik te sien was in die groot uitstalling wat van 3 Mei tot 2 Junie
1949 en weer in die lente van 1950 by die Colette Allendy in Parys van Appel en
Corneille se werk gehou is. Hoewel Marjorie deeglik kennis neem van Cobra en
elemente daarvan in haar vroeë werk aanwesig is, volg sy betreklik gou haar eie pad
en kan sy nie as een van die eksponente van Cobra beskou word nie.
Vir Jan was die kennismaking met die Vijftigers besonder aangenaam, want hy
kon in Afrikaans met hulle kommunikeer. In die literêre kafees ontmoet hulle Simon
Vinkenoog, Rudy Kousbroek, Lucebert, Bert Schierbeek, Gerrit Kouwenaar, Hugo
Claus en Hans Andreus, al was Andreus altyd 'n bietjie eenkant en nie deel van die
groep nie.119 Soms woon hulle van die veelvuldige feeste en gesellighede van Simon
Vinkenoog en sy vriende by. Rudy Kousbroek word in 1953 die buurman van Marjorie
in die Rue de la Tombe Issoire waar hy sy bundel van 1953, Begrafenis van een
keerkring, sal voltooi. Vinkenoog laat weet Hans Andreus op 27 Julie 1953 dat
Lucebert op dié dag in Parys aankom en by Kousbroek sal inwoon. Hans de Vaal,
skrywer van enkele verhale en joernalistieke werk uit dié tyd, tik ter wille van die
geld wat hy só inkry, die manuskrip van Vin-
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kenoog se roman Zolang te water oor. Albei, so skryf Vinkenoog aan Andreus,
gebruik die Sélect as stamkroeg en albei hou van Jan.120 Op sy beurt vind Jan dat al
dié skrywers gefassineer is deur Afrikaans.121 Soos Jan, ten spyte van sy eie stereotiepe
romans, in opstand was teen die middelmatigheid van die Afrikaanse prosa en met
sy eie werk 'n vernuwing wou bring, was die Nederlanders en Vlaminge in onvrede
met die tradisionele en geykte van hulle eie letterkunde en wou hulle, in die woorde
van Lucebert, 'n aanval loods op die ‘hipokrisie’ van die ‘letterdames’ en die
‘letterheren’ wat ook ná die oorlog verder voortgeskryf het asof ‘holland een rose
perziktuin’ is. In plaas daarvan was dit hulle strewe om in naam van die ervaring van
die volledige lewe ‘de blote kont der kunst te kussen onder uw sonnetten en
balladen’.122 Vinkenoog, hulle aanvanklike woordvoerder, sien Amsterdam as 'n stad
met ‘achthonderdduizend publieke zondaren’ en ‘doordeweekse derdeklasgezichten’
en wil van daar ontsnap na Parys waar ‘mijn dromen in de bomen hangen /...om aan
het gare du nord te kunnen / opnieuw beginnen’.123 Hy stel in 1951 die bloemlesing
Atonaal saam, die bundel by uitstek wat die nuwe digters aanvanklik sou saambind
en aan hulle 'n groepsnaam sou besorg. In sy inleiding tot dié bloemlesing wys
Vinkenoog daarop dat die atonale poësie met die afwesigheid van tradisionele vorme
soos die sonnet, die weglaat van formele strukture en ordeningsmiddele soos die
jambiese reël en die brutale, dikwels komplekse beeldspraak 'n radikale breuk inhou
met wat tot in daardie stadium in die Nederlandse taalgebied as poësie beskou is. In
sy stellinginname bespeur 'n mens iets van Sartre se eksistensialisme: ‘wij leven in
het niets, wij weten niets en teren op een culturele erfenis die reeds lang óp en verdeeld
is. Een veel misbruikt woord kan niet uitblijven: wij leven in de chaos, als men wil:
de zinloosheid.’124 Dit is ondenkbaar dat Jan, wat so goed met Vinkenoog en die
ander Nederlanders en Vlaminge bevriend was, nie kennis sou geneem het van die
publikasie van Atonaal nie, maar in sy Paryse dagboek is daar geen inskrywing oor
wat sy reaksie daarop was nie. Hy was reeds in dié stadium driftig met sy eie ‘prosas’
besig. Miskien het hy, wat sy eie digterskap nou definitief versaak het, nie meer
belangstelling in die poësie gehad nie of dalk het die werk van sy vriende nie werklik
tot hom gespreek nie. Hoe ook al, nêrens laat hy hom uit oor die poësie van die
atonale digters nie.
Tog was hy goed bevriend met sy Nederlandse en Vlaamse kennisse. Jan het geen
geheim van sy identiteit as Afrikaner gemaak nie. Jare later
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kon Hugo Claus nog onthou hoe Jan, ‘een felle jonge met een zwarte baard en
bliksemende ogen’,125 hardop roep: ‘Ek is 'n Boer!’, 'n uitspraak wat Rudy Kousbroek
in 'n onderhoud kon beaam.126 Kousbroek en Vinkenoog kon albei jare later getuig
van Jan se belesenheid, strydlustigheid en sy Boheemse, nonkonformistiese en
kosmopolitiese ingesteldheid.127 Kousbroek, wat gehelp het dat Jan se werk aan
Nederlandse tydskrifte voorgelê word, herinner hom dat Jan sy verhaal ‘Droogte’
vir hulle voorgelees het en vol planne was om Suid-Afrika by sy terugkeer te hervorm.
Daarvoor het hy 'n hele aksieplan vir gelyke regte vir blank en swart opgestel.
Kousbroek, wat as jongman saam met sy familie vóór die Indonesiese onafhanklikheid
uit Soematra moes padgee, was skepties oor dié planne. Vir hom was Jan 'n idealis
wat in die goedheid van mense geglo het, terwyl hyself meer oortuig was van die
wesentlike boosheid van die mens. Op sy vraag wat sal gebeur indien die swartes
dié aksieplan nie wil aanvaar nie en eerder sal wil hê dat die wittes uit Afrika verdwyn,
het Jan volgens hom geen antwoord gehad nie. Of Jan werklik so naïef was om te
meen dat 'n oplossing sonder inspraak van die swartes vir Suid-Afrika denkbaar was,
weet 'n mens uit gebrek aan verdere getuienis oor die aksieplan natuurlik nie, maar
dit is wel hoogs onwaarskynlik.
In Desember 1954 of in Januarie 1955, kort nadat J.G. Strijdom in opvolging van
D.F. Malan as premier van Suid-Afrika aangewys is en Jan met 'n enkele inskrywing
in sy dagboek (‘Die dom stryer is in die kryt.’)128 negatief daarop reageer, lewer hy
'n lesing oor die Afrikaanse skrywer en die kleurprobleem waaruit dit blyk dat hy
wel deeglik oor die probleme van Suid-Afrika nagedink het. Op die oorgelewerde
teks van dié lesing is daar geen aanduiding waar dit gelewer is nie. Dit is moontlik
dat hy dit, vooraf gereël deur sy Nederlandse vriende in Parys, vir 'n vereniging of
groep aangebied het in Amsterdam van waar hy op 12 Januarie 1955 per boort na
Suid-Afrika sou terugvaar. Dit is egter ook moontlik dat hy die lesing voor 'n groep
Nederlanders en Vlaminge in Parys - amper as 'n soort afskeid - gelewer het. Voordat
hy met sy lesing - in Afrikaans - begin, wei hy uit oor die verskille tussen Afrikaans
en Nederlands, klaarblyklik sodat sy gehoor, onbekend met Afrikaans, hom makliker
kan volg.
Aan die begin van dié lesing wys hy daarop dat die skrywer in Suid-Afrika as
gevolg van die brandende politieke probleme 'n groter taak en verantwoordelikheid
het as skrywers in 'n land soos Nederland met 'n
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veel kleiner sosiale problematiek. Hy het dit teen die soort skrywer ‘wat na 'n estetiese
ster sit en kyk terwyl sy huis afbrand’. Suid-Afrikaanse skrywers wat vandag die
politieke vraagstukke ignoreer, is oneerlik, ‘soos volstruise wat hul koppe wegsteek
as die gevaar kom’. Dan gaan hy voort met 'n demografiese analise van Suid-Afrika,
die verdeling van die verskillende rasse en hoe apartheid in die praktyk toegepas
word. Hierdie droom van apartheid, wat die blankes ‘met 'n byna mistieke vuur
begeer, en byna nooit met koue logika durf benader nie’, sê hy, in 'n passasie wat
Kousbroek se inligting oor Jan se politieke ‘naïwiteit’ weerspreek,
is so 'n sterk droom dat die blanke nie eens bewus is van sy blinde
selfsugtigheid nie, nie eens kan vermoed dat 'n oplossing wat sonder
herkenning van die nie-blankes se begeerte, deur bv. 'n referendum, deur
die blankes nagestreef word, slegs 'n oplossing vir die blankes self sal
wees nie. Met ál die stofstorms van hul dialektiek bewys sy leiers net een
sentrale feit: dat solank hulle as blankes en nie as mense praat nie, hulle
onmoontlik eerlik kan wees.
Die Afrikaanse skrywer het die probleem dat sy pers grotendeels onder politieke
beheer staan en sal huiwer om iets te publiseer wat as ‘onaanneemlik’ of ‘gevaarlik’
bestempel kan word. In 'n samelewing waar Afrikaner-wees steeds as sinoniem met
'n blinde navolging van die apartheidspolitiek beskou word, loop hy die gevaar om
deur sy eie mense verstoot te word, sê Rabie profeties oor die tipe situasie waarin
hy hom kort ná sy terugkeer self sal bevind. Die eerlike en intelligente skrywer moet
dus op twee terreine stry: teen die ras-oneerlikheid in homself en sy samelewing, en
om nie brutaal uit sy samelewing vervreem te word nie. Literêre tydskrifte soos
Standpunte en Tydskrif vir Letterkunde is lugtig om stukke te publiseer wat politieke
aanstoot aan die regering kan gee en verkies om alles vanuit 'n veilige estetiese afstand
te beskou - 'n standpunt wat hy reeds aan die lyf begin ervaar en wat sy
publikasiemoontlikhede verskraal het.129 ‘Swye’, sê Rabie,
is [egter] altyd medeplig, en letterkunde is geen veilige berggrot nie,
maar 'n skip wat deur storms kan vaar...Ek vra dus ook vir die
waaksaamheid van die skrywer in die skrywerswêreld. Die heldere stel
van al die gegewens van 'n probleem, met eerstens die moed, en
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tweedens die vryheid daartoe, is wat dringend nou deur Afrikaanse
skrywers gehandhaaf moet word.
Dan kom hy by 'n saak waaroor hy tydens die jare in Parys al hoe meer duidelikheid
begin kry het en wat ná sy terugkeer sentraal in sy denke sal begin staan:
Ek weet van een waarde wat Suid-Afrika opgelewer het, en daaraan bly
ek jaloers getrou: my taalgemeenskap. My Afrikaans wat slegs in
Suid-Afrika bestaan. Maar hierdie taalgemeenskap huldig geen vooroordeel
van kleur nie, en behels ook die een en 'n kwart miljoen kleurlinge wat
Afrikaans praat soos ek.
‘Die skrywer’, sê hy ten slotte,
se bewustheid is dat alles wat geweet en nie gesê word nie, 'n misdaad
is; sy wil is om helder en objektief te vertel wat hý nie verswyg nie. Hy
sal sy werktuig, sy taal, suiwer en kalm hanteer om sy gees suiwer en kalm
te kan hou. Hy sal nie moed verloor, of bevrees wees, of hom tot swye
laat dwing nie. Hy sal sy integriteit as denker en as kunstenaar selfs in
toestande waar sy eie vlees teen hom werk en hy nie weet hóé nie, nóg
bly beskerm.
Op die vooraand van sy terugkeer is dit moedige woorde waarin Jan Rabie die
taak van die skrywer in 'n situasie soos dié in Suid-Afrika, en meer spesifiek vir
homself, duidelik uitspel. Teenoor iemand soos D.J. Opperman wat daarvan uitgaan
dat die kunstenaar die aktualiteit moet oorskry, nie in tydgenootlike sake moet bly
vassteek nie en eerder soos Keats se verkleurmannetjie wesenloos na gelang van elke
situasie moet wissel,130 is dit Rabie se opvatting dat die skrywer in 'n situasie soos
dié in Suid-Afrika juis die taak het om deur sy kuns 'n verandering te help
bewerkstellig. Om daarvan weg te skram en in 'n veilige estetiese hawe weg te skuil,
sal vir Rabie 'n ontduiking van die skrywer se verantwoordelikheid wees. In hierdie
opsig sal hy by sy terugkeer na Suid-Afrika dieselfde standpunt inneem as Uys Krige
wat in die vyftigerjare telkens in geskrifte en optredes sy afkeer van die
apartheidswetgewing laat blyk het.
Die standpunt waartoe Rabie kom, is 'n langsame ontwikkeling waar-
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toe hy in sy Paryse jare groei. ‘Ek weet nou’, skryf hy op 20 Mei 1953 in sy dagboek,
dat Europa my geleer het, dat ek dwarsdeur my roman, dwarsdeur 'n
aanvanklike estetisme getas het na waarvoor ek eintlik bestem is:
l'engagement [betrokkenheid]. In geen party of groep, maar teen l'injustice
et le malheur [onreg en teëspoed].131
Dit is die helder insig waartoe Rabie kom: die formulering van 'n taak wat hy as
skrywer by sy terugkeer op homself sal neem en waartoe hy hom met 'n vurigheid
en absolute oortuiging sal verbind.
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Hoofstuk VII
Deurbraak met 'n nuwe idioom
I
In sy eerste twee jaar in Parys het Jan Rabie hoofsaaklik gelees en die Franse en
ander Wes-Europese letterkundes ingedrink. Hy leer die klassieke skrywers in Frans
deeglik ken, maar begin hom ook gou toespits op die avant-garde literatuur van sy
tyd. Veral twee werke spreek in die besonder tot hom: Albert Camus se L'étranger,
die seminale roman oor die buitestander en vreemdelingskap wat hy later sou vertaal;
en Franz Kafka se Der Prozess waarin Josef K., 'n bankklerk, op 'n oggend deur twee
onbekende manne gearresteer word, sonder dat hy iets verkeerd gedoen het of dat
hy enige besonderhede ontvang oor die redes vir sy gevangeneming of wie sy regters
sal wees. L'étranger is die verhaal van 'n mens by wie alles in die lewe verbygaan
en wat eers ná sy doodvonnis besef wat die vryheid en die lewe werklik beteken. In
Der Prozess bly die omtrekke van die stad waardeur Josef K. beweeg, vir die hele
duur van die roman vaag en ongeïdentifiseerd. Aanvanklik vind hy sy arres 'n groot
grap, veral omdat hy nêrens bevoegde outoriteite teenkom wat hom oor sy skuld kan
inlig nie en hy die onbekende gereg slegs leer ken deur mindere en ondergeskikte
verteenwoordigers wat in afgeleë kamers vreemde handelinge verrig. Juis deur die
onwerklike aard van die figure wat hy teenkom en die omtrekloosheid van die stad
waarin hy sy weg moet vind, ontwikkel hy 'n namelose en durende angs wat só
skrikwekkend is dat hy sy teregstelling aan die slot as 'n bevryding ervaar.
Wanneer Jan in Parys met skeppende werk begin, vertaal hy allereers van die
verhale wat in sy jeugwêreld afspeel of skryf hy nuwe verhale wat dié kontrei as
agtergrond het. 'n Nuwe inset in sy werk is hierdie verhale dus nie. Aan die begin
van 1949 begin hy met die finale hersiening van die satiriese roman Helgard van die
hel, maar toe hy die manuskrip aan die Nasionale Pers voorlê, word dit afgewys.
Aanvanklik vermoed hy dat die keurders dit teen die kritiek het wat hy op Suid-Afrika
uitspreek, al meen hy later, in sy reeks gesprekke met Johan van Jaarsveld,1 dat die
roman waarskynlik nie goed was nie. Só gebelgd voel hy egter hieroor dat
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hy besluit om voorlopig net in Engels te skryf. Waarskynlik was sy rede hiervoor
nie sy woede en teleurstelling oor die afwysing nie, maar dat hy graag sy Paryse
vriende, wat verneem het dat hy skryf maar niks van hom te lese kry nie, en veral
Marjorie wou beïndruk. Tog kon 'n mens reeds by voorbaat vermoed dat hierdie
oorgang na Engels slegs tydelik sou wees, want Jan was te geheg aan sy eie taal om
dit heeltemal te versaak. Reeds op 31 Januarie 1949, terwyl hy met die finale
hersiening van Helgard van die hel besig was, skryf hy aan Hugo Marais dat 'n mens
se taal jou na Suid-Afrika terugroep, 'n aanduiding van sy diep verbondenheid met
Afrikaans. In sy artikel oor ‘Parys se Sestigers’2 sou hy veel later skryf dat die ernstige
skrywer slegs in sy moedertaal die beste skeppingswerk kan lewer. ‘Die
uitsonderings,’ gaan hy voort,
die Nabokofs en die Joseph Conrads is genieë. Maar hulle het dan ook
hul geboortetale en geboortelande permanent verlaat. Ek het nooit meer
as enkele sketse en 'n tesis aan die Sorbonne-universiteit in Frans probeer
skryf nie. Wel heelwat artikels in Engels. Maar my hartwarme skrywe in
Afrikaans. En my laaste jaar of wat in Parys het ek net Afrikaans geskryf.
Die ‘tesis’ waarna Jan in hierdie artikel verwys, is 'n doktorale verhandeling
waaraan hy vanaf Oktober 1952 vyftien maande lank tot einde 1953 werk. Hy is
suksesvol met sy aanvraag van 'n beurs van die Franse regering, waarvoor F.E.J.
Malherbe, D.J. Opperman, Uys Krige en Sarel Marais van die Afrikaans
Pers-Boekhandel getuigskrifte vir hom lewer. Hy begin met 'n verhandeling oor
Georges Bernanos, écrivain malgré lui (Skrywer, ten spyte van homself), 'n Franse
outeur wat met die publikasie van Les grands cimetières sous la lune (1938; Die
groot begraafplase onder die maan) oor die hele Europa belangstelling wek. Dit is
'n boek in pamflettoon, telkens onderbreek deur beskouinge, oor die wreedhede wat
Bernanos tydens die Spaanse Burgeroorlog op Majorka ervaar en sy verontwaardiging
oor die negering van alle menslikheid in diens van 'n totalitêre staatsvorm. Uit wat
in Suid-Afrika aan die gebeur was, sou so 'n boek en so 'n skrywer sterk tot Jan
gespreek het. Maar die verhandeling was so te sê voltooi toe die beurs uitgeput was
en nie hernieu kon word nie, aangesien dit vir 'n verdere jaar bestee is aan Bartho
Smit wat ook oor Bernanos wou werk en wat soos Jan eweneens nooit sy doktorsgraad
sou ver-
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werf nie. Die voordeel van die beurs was darem dat Jan 'n jaar lank in Parys finansieel
daar beter aan toe was.
Maar ook twee ander skrywers begin Jan juis in hierdie tyd fassineer. Omstreeks
einde Januarie 1950 teken hy in sy Paryse dagboek aan dat hy weer aan Baudelaire,
Verlaine en Mallarmé lees, maar dat dit veral die ‘galgehumor’ en die persoonlike
‘fantasie’ van Henri Michaux is met wie hy 'n ‘verwantskap’3 voel. In 'n iets latere
inskrywing sal hy sê dat Lautréamont en Michaux sy ‘ontdekkings’ in die Franse
letterkunde is, ‘manne wat my taal praat’.4 Terwyl die negentiende-eeuse Comte de
Lautréamont hom vermoedelik veral beïndruk het met sy duiwelsfiguur en die visioene
in sy Les chants de Maldoror (Die liedere van Maldoror) waaruit 'n Baudelaireaanse
pessimisme opklink, is dit by Henri Michaux waarskynlik die meestal kort
surrealistiese prosagedigte waarin die ek hom totaal agter sy werk verskuil, met die
aksent telkens op 'n eksistensiële belewing, wat tot hom spreek. Wat by Michaux
opval, soos J. Plessen dit stel,5 is dat sy kuns nie 'n beskrywing van 'n passief beleefde
gemoedstoestand is nie, maar voortkom uit 'n sterk aktiewe verbeelding wat dikwels
'n eksperimentele karakter dra. Michaux het sy psigologiese insigte nie abstrak
verwoord nie, maar dit eerder vasgelê in fisieke beelde, soms verwant aan nagmerries
of 'n Chapliniaanse absurdisme. Sy karakters het nooit 'n derde dimensie of agtergrond
nie en bestaan, soos Richard Ellman6 dit stel, slegs in 'n klein ruimte wat nie die
veelvoud van gewone ervarings kan bevat nie en ons derhalwe bewus hou van die
vreemde en soms groteske van 'n belewenis. ‘With Michaux’, gaan Ellman voort,
the poetry is not in the metaphor of words, but of situations. The
statement itself is prosaic, but the tensions created are ultimately equivalent
to those created by poems.7
Waarskynlik het Jan die werk van Henri Michaux ongeveer drie jaar later voorgestel
aan sy vriend Bartho Smit wat Parys in 1953 besoek, want ook hy word meegevoer
deur die Frans-Belgiese skrywer se werk. Reeds in Parys, wanneer hy aan die
Sorbonne studeer en later wanneer hy sy studie in München voortsit, skryf Smit 'n
opstel oor Michaux en vertaal hy van dié skrywer se gedigte en ‘prosas’. Die verset
teen ons wêreld en die condition humaine, sê Smit in sy opstel, het nêrens
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sulke verwilderende afmetings aangeneem as by Henri Michaux [nie]:
'n wêreld waarin ons eie werklikheid so vreemd geword het, konkreet en
abstrak so met mekaar verweef is, [dat] die seldsaamheid van die
natuurlikste dinge en die natuurlikheid van die seldsaamste dinge - soos
Gide dit genoem het - so in die voorgrond geruk is dat 'n mens jou skaars
nog daarin uitken [.]8
Met ‘die uiterste woordekonomie’9 stel Michaux ons voor aan 'n ‘vreemde
werklik-onwerklike wêreld’10 waarmee die fantasieë van Rabelais, Swift, Samuel
Butler, Jarry en Achim Arnim nog skaars vergelyk kan word.11
Wanneer Jan Rabie later praat van die uitstekende leerskool wat Parys vir hom
was en sê dat hy by die Franse bondigheid en vormbewuste logika geleer het,12 dink
hy in die eerste plek aan die groot voorbeeld van Michaux. Hy kon daarby ook gevoeg
het die surrealistiese inslag, die gewysigde werklikheidsbeeld, die vaslegging van
situasies in fisieke beelde en die nagmerrieagtigheid van die ervarings wat so dikwels
by Michaux voorkom. Hoewel hy nooit Michaux klakkeloos sal navolg nie, vind 'n
mens al hierdie eienskappe op die een of ander wyse terug in die werk wat hy van
1950 af in Parys sal skryf.

II
Aan die begin van 1950, wanneer Jan Rabie besig is om die prikkels van die Franse
en ander Europese skrywers in sy gees te verwerk en hy begin skryf soos 'n dam wat
besig is om oor te loop, word die literêre toneel in Afrikaans oorheers deur die hoë
status van digters soos N.P. van Wyk Louw en D.J. Opperman, met Uys Krige - soos
C. Louis Leipoldt voor hom - as prikkelende teenhanger en as 'n skrywer wat met
sy aansluiting by die Mediterreense literature ander wêrelde vir die Afrikaanse
letterkunde oopgemaak het. Hoewel Jan groot waardering gehad het vir iemand soos
Van Wyk Louw, was hy nie sonder kritiek op dié digterskap nie. In sy dagboek teken
hy op 29 Oktober 1949 aan dat Gestaltes en diere ‘'n bundel van 'n aristokratiese
gees’ is, iemand wat ‘sy Woord as 'n baken, 'n rots teen die rasende ewige nag, stel’.
Van Wyk Louw is vir hom ‘die ruimste mees profetiese Afrikaanse gees’, maar hy
is ‘miskien net gevaarlik trots en bewus van sy grootheid in so 'n klein, kleinlike
landjie’.13
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Veel in die bundel irriteer hom: die vrees om aristokraties te verdor, die ongeduld
met sy lawwe volksgenote, die gebrek aan nederigheid en soms die wanhoop, die
beklemtoning van die krag, die rots van sy gees.
Op die gebied van die prosa was die Afrikaanse letterkunde egter nog steeds
vasgevang in die gemoedelikheid van 'n lokale realisme en 'n romantiek wat tot
woordoordaad gelei het. Terwyl Van Wyk Louw die Van Deysseliaanse droom gehad
het om Afrikaans hoog op te stoot in die vaart van die volkere sodat die taal nie ‘sal
verklink / en tot die stiltes gans vergaan’14 nie, sien Jan dit nou as sy taak om die
Afrikaanse prosa van sy beperkinge te bevry en met iets heeltemal nuuts te kom.
Op 13 Januarie 1950 teken hy aan dat hy ‘teen 'n stormsee van kommer,
onsekerheid, geldloosheid en tam siekerigheid’15 met 'n roman begin het wat hy
aanvanklik in Engels skryf en waaraan hy die titel Man alone gee. Terwyl hy daaraan
werk, maak hy telkens in sy dagboek aantekeninge oor sy vordering. Op 1 April 1950
skryf hy dat die verhaal ‘taai’16 bly. Teen Julie is die roman reeds by 7 300 woorde
en op Kersdag 1950 kan hy vir Marjorie, wat vir die feesseisoen by haar ouers in
Skotland is, laat weet dat hy 12 850 woorde bereik het. Hy voeg egter by: ‘I'm afraid
I'm at a dead stop - temporary. Just can't get that little flame that has to burn
underneath the scene. Patience.’ Hy moes op Kersdag egter verwoed gewerk het,
want die volgende dag, terwyl Parys onder sneeu bedek is en ‘[t]he icicles drooping
from the vasistas [Frans vir lugopeninge - JCK] have grown to enormous lengths’,
laat weet hy haar dat sy roman nou by 14 350 woorde trek. Die brief aan Marjorie,
waaraan hy oor dae skryf, gee 'n mooi aanduiding van hoe Jan in hierdie stadium sy
werk aan die roman met noodsaaklike ander aktiwiteite en sy daaglikse lewe
kombineer. Op Donderdag, 28 Desember, skryf hy:
I slept till 3:30 this afternoon, lit the fire at 6 and intend to work the
night through. Tomorrow I'll probably emigrate to the quarter17 to look for
company. Today it was oats porridge, milk, eggs, beans and soup - quite
extravagant, don't you think? I'm down to 1 500 frs. Your sheets will be
done on Saturday evening. Oh, and I broke my second pipe! So that I'm
reduced to smoking the clay one and trying to be a philosopher about it.
Tonight I must wash my hair - you'll please have to cut them at your return.
Now for a marathon lap in my novel - Dante is going to be quoted in it.
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3:15 Night: Now at 17 275 words - just wrote a magnificent dining hall
scene where he has met the Prof. in the kitchen. Now our Proffie is lanced
and committed, the bastard'll have to be mad and alive. Am going to try
some more. It's hellish my novel being in summer and me in the heart of
winter! Even the reality parts seem fantasy then.
4:30: 17 520. Tired, to sleep; near the impasse.
Friday afternoon:...[P]lease bring me The possessed of Dostojefski to read,
if you have a copy at home. It's to compare something in my novel. Please.
My novel is going on fine, now. I believe I could write her completely in
a few months! You must come back to work, too.
Maar op 27 Februarie 1951 moet hy in sy dagboek aanteken:
Skipbreuk in my roman, kan nie verder nie - tydelike donderwolk - ek
voel soos 'n jagter wat 'n wegblywende wildsbok in stortreën sit en afwag.18
[,]
al skryf hy darem 'n paar dae later weer twee bladsye. Dit is egter eers op 18 Maart
1952 dat hy in sy dagboek die voltooiing van die ‘first draft’ met 117 650 woorde
kan aankondig.19 Tussenin hou hy darem skool en werk hy aan sy verhandeling oor
Bernanos. Dit duur egter tot laat in 1953 voordat hy die finale manuskrip, nou in
Afrikaans as Mens-alleen, kan voltooi. Wanneer hy op 30 November 1953 aan sy
ouers skryf, vra hy verskoning vir sy lang stilswye. Hy het, so gaan hy voort, maande
en maande lank geswoeg aan niks anders nie en net gedink, getik, gevloek en weer
gedink. Nou, skryf hy,
is my roman klaar en kan ek weer asemhaal. Die Engelse afwerking
daarvan lê by uitgewers in Amerika en Engeland. Maar ek skrywe hulle
al weer om dit terug te stuur om verbeterings aan te bring. Dit sal dus nog
twee weke of so duur voor alles klaar is. Die eerste leser van Collins in
Engeland het my al geskryf om my geluk te wens, maar sy twee vennote
moet ook nog lees. Die Afrikaans stuur ek binne 'n paar dae weg na
Kaapstad.
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Die roman, sê Jan, is die resultaat van vier jaar se werk. Hy gaan voort:
Dis geen gewone roman-storietjie wat mens in 'n paar maande kan
aframmel nie. Dit is 'n angstige geloofsbelydenis van myself oor die tye
waarin ons lewe - dit was, lank en bitter swaar maar, verlossendryk om te
skrywe. Natuurlik is dit 'n ontseglik veel belangriker toets vir my om dit
in Engels geplaas te kry - kompetisie teen die wêreld se bestes is wat ek
vra. In Afrikaans bestaan nog geen enkele goeie roman nie - enige gemors
word maklik in Afrikaans geplaas. Engels sal my dus geld (hopelik) en
intellektuele bevrediging bring, maar die Afrikaanse weergawe v.d. roman
emosionele bevrediging. Bowe-al wil ek hê dit moet in Afrikaans verskyn.
Profeties sien hy egter probleme vir sy roman by die uitgewers:
Maar ek is bevrees ons bekrompe politieke Kalviniste wat aan bewind
van ons perse staan, sal bang wees om Mens-alleen (soos stoksielalleen)
te druk - my boek - en ek probeer nie spog nie - staan aan die spits van die
probleme wat vandag die mens en sy kuns en lewe beroer, en is te
dood-eerlik, te doodernstig om ingang te vind in die dik harspanne van
die vet en ryke kerkbanksitters wat ons uitgewers is.
Die meeste skrywers, sê hy verder, skryf om 'n storie te maak wat uitgewers dan
druk om geld te maak. In 'n sekere stadium begin een uit 'n honderd skrywers egter
dit skrywe wat hy móét skrywe,
wat in hom skreeu, die nakende absoluut eerlike waarheid wat hy moet
uitsê om verlos te wees. So een was byvoorbeeld Dostojefski. Julle seun
is nou maar 'n leerling in die bittere leerskool, maar hy behoort ook tot die
enkele rusteloses waarvoor uitgewers eintlik bang is - omdat hulle te ernstig
is, te veel hulle serebrale slaap kom verstoor.
Wat 'n mens in hierdie karakterisering van die roman en die besonderhede van sy
werk tref, is Jan se toegewydheid en idealisme. Dit is iemand wat hom met 'n absolute
oorgawe wy aan die skeppende arbeid, die één ding wat sin aan sy lewe gee.
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In hoe 'n mate Jan deurdrenk was van werke soos dié van Camus en Kafka en hoe
die eksistensialisme deel was van hom, sien 'n mens in sy Paryse dagboek as hy dit
as sy taak in die roman sien om die leegte aan te dui deur middel van simbole wat
as ‘springplanke’ dien.20 Mens-alleen toon die bevrugtende invloed van Camus en
Kafka se romans, al is daar nêrens sprake van regstreekse beïnvloeding nie. Die
roman21 handel oor die lotgevalle van Lukas Alwyn wat as militêr binne 'n totalitêre
sisteem weier om 'n teregstelling uit te voer en daarna self ter dood veroordeel word.
By die aanvang van die roman word die seldeur egter geheimsinnig oopgesluit,
ontsnap hy uit die fort en vind hy dat die stad intussen beset is. Aanvanklik dwaal
hy in die een nagmerrieagtige ondervinding na die ander in die stad rond en kom hy
met verskillende meisies, 'n professor en 'n skilder in aanraking. Later sluit hy aan
by 'n ondergrondse versetbeweging, neem 'n dooie man se plek, identiteit, vrou en
kind oor, raak op die vrou (Hanna) verlief en aanvaar aan die einde van die roman,
ná haar dood, sy volle verantwoordelikheid as mens as hy die kind deur die strate
lei. Die ‘aktuele’ agtergrond van die roman word opsetlik vaag gehou. Daar is geen
direkte verwysings na 'n bepaalde stad of oorlog nie en die ideologiese verskille
tussen die twee strydende magte word nie regstreeks tot enige kontemporêre politieke
situasie herlei nie, al herinner die stad met allerlei besonderhede vaagweg aan Parys
en laat die totalitêre regime 'n mens aan die Nazi's dink. Die hoofaksent val dus, soos
in Der Prozess, op die angs en stryd van die hoofkarakter teen verskillende bomenslike
magte wat hom in 'n wêreld van gevoelloosheid en afgryse omring. Sy verhouding
met die gestorwe man se vrou ontwikkel van 'n aarselende toenadering tot 'n diep en
omvattende liefde wat as iets suiwers teenoor die omringende verskrikking en ellende
staan, al word dit uiteindelik deur die brute magte van die ‘staat’ vernietig. In so 'n
mate is Lukas die hoofpersoon dat die ander figure in hoofsaak net sy wêreld ‘vul’.
Die roman is verdeel in drie afdelings wat aanvanklik 'n bietjie stotterend begin maar
algaande 'n vaart ontwikkel as die verhouding tussen Lukas en Hanna tot suiwer
liefde uitgroei. Met die nagmerrieagtige wêreld van Kafka bring Rabie iets nuuts in
Afrikaans, terwyl Camus se ‘outsider’-figuur in Lukas Alwyn tot 'n sterker en
eensamer karakter as dié in enige ander Afrikaanse roman vóór Mens-alleen - miskien
met uitsondering van J. van Melle se Bart Nel - uitgroei.
Op 19 Desember 1953 pos Jan die manuskrip van Mens-alleen aan die
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uitgewers in Kaapstad. Maar in hierdie stadium was die Nasionale Boekhandel, wat
met George Minnaar aan bewind soms, sonder gebruik van kompetente keurders,
snaakse besluite geneem het, nie geïnteresseerd in 'n roman wat in so 'n sterk mate
van die tradisionele Afrikaanse resep afwyk nie. Minnaar het byvoorbeeld in die
vyftigerjare Eitemal se Jaffie, Elise Muller se Die vrou op die skuit, F.A. Venter se
Swart pelgrim,22 en die Afrikaanse bewerking van Uys Krige se The way out23
afgekeur. Dit was nie net minder gelukkige besluite nie, dit was groteske vergissings.
In 'n brief wat hy op 10 Mei 1954 aan Etienne Leroux skryf, sê Jan dat die Nasionale
Boekhandel die roman weier,
omdat dit stink van ‘duisterheid, sodat die leser by rukke die spoor
heeltemal byster is’. Daarna praat hulle oor ‘sensorraad’, ‘prikkellektuur’,
‘eroties’ en ‘ons sou ons dood soek deur dit uit te gee.’ Vriende hier het
my verwyt dat my roman te ‘prude’ is! Dis maar gelukkig dat mense nie
eners is nie.24
Maar ongelukkig vir Jan het ook die uitgewerye in Amerika en Engeland,
gedeeltelik darem om ander redes, nie belanggestel nie. Hoewel die leser van Collins
Publishers aanvanklik in 'n brief van 26 November 1953 laat weet dat hy Man alone
‘a very powerful and often very moving story’ maar op plekke ‘deliberately obscure’
vind, keer dié firma dit tog uiteindelik in 'n brief van 6 Desember 1953 af. ‘Despite
its considerable interest and power and intelligence,’ skryf hulle, ‘it seems, in our
opinion, to fall between the two stools of a) metaphysics; and b) a thriller’. Ook
Martin Secker & Warburg meen in 'n brief van 21 Januarie 1954 dat die boek
‘considerable power’ toon en ‘stylistically’ goed geskryf is, maar dat die skrywer
nie genoeg duidelik maak wat presies hy wil sê nie; wanneer die leser dit agterkom,
‘it turns out to have been said many times before in fiction and indeed enacted in
real life’.
'n Mens kan die vraag stel of die Collins-leser met die lees van die manuskrip op
die regte spoor is as hy praat van 'n vermenging van speurverhaal en metafisika en
dit dan op nie een van dié twee vlakke bevredigend vind nie. Moet die roman dan
só gelees word en is dit 'n geldige maatstaf vir die beoordeling van Mens-alleen? 'n
Mens kan akkoord gaan met die opmerking van Martin Secker & Warburg se leser
dat Rabie se gegewe al in die verlede in die literatuur by herhaling as boustof gebruik
is, maar
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op sigself was dit nog geen rede waarom die roman nie gepubliseer kon word nie.
Het Jan die manuskrip ook na ander Britse of Amerikaanse uitgewers gestuur, was
hy dalk suksesvol. Indien dit egter kort ná sy voltooiing gepubliseer was in Afrikaans,
wat dié tipe wêreld en aanpak in 'n roman nog nie geken het nie, kon dit, soos Rob
Antonissen tereg sê, ‘die deurbraak na die nuwe roman in Afrikaans wellig al heelwat
vroeër ingelui het’.25 Maar 1954 was nie 'n jaar waarin 'n roman wat so radikaal met
alles vóór hom in Afrikaans breek, gunstig ontvang sou word nie. Mensalleen sou
dus vir eers moes wag tot 'n latere meer geskikte datum.

III
Uit die besonderhede in sy dagboek en in briewe oor hoe hy met die roman vorder
en hoeveel woorde hy per dag skryf, lei 'n mens af dat Jan reeds in Parys 'n
sistematiese skrywer was wat met 'n streng dissipline 'n vaste werkpatroon gehandhaaf
het.
By meer as een geleentheid later het Jan vertel dat hy eintlik skryf om iets vir
homself duideliker te maak en dat skryf vir hom 'n ontdekking moet wees.26 By
voorkeur werk hy met 'n outydse Parker-vulpen, verkieslik in groot notaboeke van
twee- tot driehonderd bladsye waarin hy alles oorspronklik met die hand skrywe op
die regterkantse bladsye alleenlik. Die linkerkantses hou hy dan blanko vir latere
verbeterings en aanvullings. Baie maal krap hy uit en verbeter hy tot die bladsy amper
onleesbaar word. Wanneer hy 'n paar duisend woorde weg is, voel hy dit word te
chaoties. Dan tik hy die manuskrip skoon oor, soms tot drie maal toe. Wanneer hy
dit klaar het, laat hy dit gewoonlik lê ‘om ryp te word’27 en weer, dikwels hardop, te
lees. Gewoonlik gebruik hy die oggende vir tik en skoonmaak, terwyl hy meestal
tussen vyfuur en sewe-uur en weer van nege tot elf in die aand, wanneer dit stiller
is, skryf. Die res van die dag is daar vir besoekers, koffietye en etes.
In 'n onderhoud met Elsa Joubert, wat eers in 1973 gepubliseer word, sê Jan dat
dit, met allerlei verpligtinge wat die lewe aan 'n mens oplê, nie moontlik is om elke
dag te skryf nie. Maar hy het tog 'n soort horlosie binne-in hom wat hom skuldig laat
voel en laat rekord hou. Dan kom hy byvoorbeeld agter dat hy in 'n spesifieke maand
twintig dae gewerk en min of meer 10 000 woorde geskryf het. Dít, sê hy vir homself,
is te min, hy
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moet harder werk. Dan sorg hy doelbewus dat hy die volgende maand meer probeer
uitrig. Aan die einde van elke dag tel hy gewoonlik, as dissipline en feitlik as 'n
numeriese vasstelling van sy vordering, die aantal woorde wat hy die betrokke dag
geskryf het.28 'n Mens sien hierin weer Jan as die student in geografie met sy voorliefde
vir tabelle en statistieke. In sy Paryse dagboek teken hy trouens reeds op 20 Januarie
1949 aan: ‘Jy het 'n vervloekte gewoonte om te katalogiseer, te verdeel, name te gee,
onderskeidings te maak. Jou skrywersvloek.’29 'n Mens sou eerder wou sê: die vloek
om sy skeppende arbeid ook demografies te karteer!
Hierdie ‘vervloekte gewoonte’ om alles te katalogiseer en numeries verslag van
sy vordering te gee, sien 'n mens in Jan se herhaalde vermelding van die getal woorde
wat hy daagliks skryf wanneer hy aan Mens-alleen werk. Maar soms, so vertel hy in
'n radio-onderhoud met Jannie Botes,30 het hy tydens sy werk aan die roman ervarings
in die stad of lees hy in die koerante van gebeurtenisse wat hom tref. Intussen het
die roman 'n eie momentum en stroming wat die gebeure in 'n bepaalde rigting stuur.
Dikwels wil hy dan van hierdie ervarings in die stad of koerantberigte in die roman
inwerk, net om uit te vind dat die struktuur van die roman hulle nie wil toelaat nie.
'n Voorbeeld hiervan is ‘Drie kaalkoppe eet tesame’ waarmee Een-en-twintig open,
met die finale afwerking in Februarie 1950 chronologies die eerste van hierdie ‘prosas’
wat voltooi word. Op 'n aand, so vertel Jan in sy radio-onderhoud met Jannie Botes,
was hy honger op straat en sien hy deur die venster van 'n restaurant hoe drie mans
heerlik sit en smul. Hieruit ontstaan ‘Drie kaalkoppe eet tesame’, die verhaal van
drie mans se maaltyd wat progressief al hoe walgliker raak: eers eet hulle net die
enorme geregte wat die kelner voor hulle neersit, later neem die voedsel die vorms
van menslike ledemate aan, nog later begin hulle van die groeiende groep omstanders
te eet en uiteindelik verorber hulle hulself en mekaar. Teenoor die drie kaalkoppe
wat sonder enige indiwidualiteit as 'n groep optree en van drie mans met blesse tot
letterlik drie doodshoofde in 'n vullisblik ‘ontwikkel’, staan die streng, emosielose,
skraal kelner wat in sy swart aandpak voortdurend geregte aandra. Hierdie teenstelling
tussen die vretende vrate en die afsydige kelner het raakpunte met die groteske en
absurde in 'n Chaplin-film en is 'n surrealistiese beeld wat verskillende
interpretasiemoontlikhede inhou. Die kelner kan simbool wees van 'n afsydige godheid
wat die mens toelaat om sy eie ondergang te bewerkstellig of kan
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die rol van die bose by 'n diaboliese ritueel speel, terwyl die drie kaalkoppe gesien
kan word as die mens wat homself tot 'n godheid verhef (‘'n Drie-eenheid kaalkoppe’)
en algaande in 'n selfvernietigende monster ontwikkel. En dat hierdie proses tot in
die oneindige voortgaan, sien 'n mens in die voorbereiding wat die kelner aan die
einde ‘vir die volgende dag se maal’ tref. Wanneer 'n mens hierdie teks met al Jan
se vroeëre publikasies vergelyk, is dit duidelik dat ‘Drie kaalkoppe eet tesame’ 'n
radikale breuk met sy vroeëre werk en 'n nuwe inset in sy oeuvre verteenwoordig.
Dat Rabie deeglik kennis geneem het van Michaux en die surrealisme, is duidelik
uit die uiters gekonsentreerde segging, die karakterisering van dikwels naamlose
figure en die verbinding van die fantastiese met die grillige, die groteske en die bisarre
in die hele voorstelling. Van regstreekse oornames is daar egter geen sprake nie.
Soortgelyk aan die ontstaan van ‘Drie kaalkoppe eet tesame’ uit 'n regstreekse
belewenis van 'n honger Jan in die Paryse winterkoue is ‘Die man met die swaar
been’ wat sowel op 'n persoonlike ervaring as 'n koerantberig gebaseer is. Op 8 Mei
1949 teken Jan in sy dagboek aan hoe hy op 'n hoek naby die Luxembourg-tuin se
tralies onder die kastaiings 'n sterwende man sien lê. Hy skryf:
Kreunend, tevergeefs probeer hy homself oplig aan tralies. Sy hande
skud krampagtig op sy bors, pluk orals aan sy klere, of val oop terug op
grond met fladderende bewegings wat herinner aan 'n sterwende mot of
'n vlinder gepen op 'n versamelaar se speld. Hy het koors en koue. ‘Pitié’
[Medelye], kreun hy oor en oor, ‘pitié.’ Sweet rol van sy jong, skerp,
intelligente gesig.
Onder die skare is diegenes met raad en selfbelangrike kennis. 'n Hond
aan riem kyk verstom deur bene van sy baas, telkens. Iemand bel ambulans.
‘C'est fini’ [Dis verby] kreun hy. ‘Qu'est-ce que [vous prenez] d'habitude’
[Wat neem u gewoonlik?] ‘Quinine.’ [Kinien.] ‘Ah, vous verriez bien qu'il
est malade’ [A, julle kan mos sien hy's siek], sê vrou, soet. ‘C'est fini’ [Dis
verby], kreun hy. ‘Dans ma poche, mon nom’ [In my sak, my naam].
Koorsagtige hande. Man buk, haal sy portefeulje uit. Hy was soldaat in
Indo-China. Koors. Werkloos nou. ‘Vous avez bu?’ [Het jy gedrink?] ‘Oui.
Mon nom?’ [Ja. My naam?] ‘On le sais, on le sais.’ [Ons weet dit, ons
weet dit.] Hande fladder, klou aan broek van nabye man.
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Hy het korterige hare, 'n groot voorkop, en ingekalwe mond. Groot; verleë
laggie. Toe hand los, staan hy nader dat been daar kan wees om te troos
as hand weer kom. Toe polisie en ambulans kom, is sy simpatie direk soos
dié van 'n dier; hy buk oor plek waar man gelê het en kyk of daar nie bloed
is nie en sy neusvleuels rek om te ruik. Al die omstaanders was ongeroerd,
behulpsaam sonder vertoon, mense wat veel dood en pyn gesien het:
Europeërs.31
Uit hierdie belewenis en die koerantberig wat daarna verskyn, ontstaan ‘Die man
met die swaar been’, ook in Februarie 1950. Die hele verhaal wek die indruk van 'n
uitbreiding op 'n koerantberig: 'n man, siek aan malaria ná 'n verblyf in Indo-China,
val neer in die ‘Luksemburgtuine’, een van die omstanders ontbied 'n ambulans en
haal die sieke se sakboekie uit om sy naam vas te stel, terwyl die man in sy benoudheid
'n ander omstander se been vasgryp. Aan hierdie gegewe voeg Rabie twee verdere
besonderhede toe wat dit uit die koerantmilieu op 'n surrealistiese en eksistensiële
vlak bring: die angs van die sieke om naamloos te sterf en die ongeïdentifiseerde
omstander wat, nadat hy deur die sieke vasgegryp is, die eksistensiële keuse maak,
vrywillig sy been aanbied en te midde van die onbetrokkenheid van die skare, wat
soos ‘die speke van 'n wiel’ in alle rigtings ontbind, met die ‘erfskuld’32 en die las
van 'n ‘ongewoon swaar’ been voortbeweeg. Aanvanklik is die skare ‘ingetoë’ en
terughoudend en slegs as nuuskierige verbygangers in die voorval geïnteresseerd,
maar daarna - as die naamlose omstander vrywillig sy been aanbied - neem hulle
‘ingetoënheid nuwe betekenis aan’. Vir André P. Brink beteken dit dat hulle die
gevaar van 'n te direkte betrokkenheid met 'n dreigende houding wil afweer, in so 'n
mate dat die ‘heer’ hulle moet versoek om terug te staan.33 In die konteks van die
ambulans wat arriveer en waarvoor die skare moet plek maak, is dit egter
waarskynliker dat die ‘ingetoënheid’ hier op 'n doelbewuste poging tot
onbetrokkewees, 'n onwil om eksistensieel gemoeid te raak, kan slaan, 'n interpretasie
waarby die momentele huiwering maar in laaste instansie tog voortgesette
onbetrokkenheid by die aanskouing van die man met die ‘swaar been’ aan die slot
aansluit.
Nog 'n stuk wat uit so 'n terloopse waarneming ontstaan, is ‘La promenade en
chien’. Op 11 April 1950 sien Jan hoe 'n madame met 'n hondjie aan 'n tou op straat
verskyn. Die hondjie het ‘'n saamgeknypte gesiggie
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asof hy ly aan kroniese hoofpyn’.34 Op 4 Junie 1950 voltooi hy die ligte,
geestig-satiriese ‘La promenade en chien’ wat hy op dié waarneming baseer, maar
wat in 'n fantasmagoriese rigting veel verder ontwikkel. Dit handel oor 'n vrou wat
haar daagliks volgens haar bui aantrek in 'n kleed wat by een van haar baie honde
pas en daarna na die ‘groot saal van die honde’ gaan om haar ‘keuse’ vir die dag te
gaan haal. Die grootste gedeelte van hierdie stuk ekspressionistiese prosa word gewy
aan die reaksie van die ‘klein swart-en-wit foksterriër’ wat, as dit die dag sy beurt
is, die hele verlede met sy teleurstellings vergeet: ‘[H]y is geheel en al vertroue en
vreugde, geheel en al foksterriër, ontploffende oomblik.’
Uit die splinters, wat basies uit dieselfde kreatiewe vaart as Mens-alleen voortkom
maar wat nie in die roman geakkommodeer kon word nie, ontstaan dan die bundel
Een-en-twintig wat in 1956, 'n jaar ná Jan se terugkeer na Suid-Afrika, gepubliseer
sal word. Dikwels het Jan die vonk vir een van die stukke tydens besoeke aan die
kleinhuisie gekry, want in plaas van gekoopte toiletpapier moes hy en Marjorie weens
geldnood gebruik maak van afgeskeurde koerantpapier wat aan 'n spyker in die toilet
gehang het. Dan het Jan dikwels daar gesit en lees en sy idees en verhale uit die
stukke koerant gekry. Marjorie en van hulle Paryse vriende het later van die toilet
as Jan se inspirasiekamer gepraat!35 Op so 'n koerantberig, waartoe Jan die slot
toegevoeg het, is ‘Moeder koei’ gebaseer. Dit is 'n verhaal wat met sy eerste gewaagde
sin verrassend-nuut was te midde van die saai vervelige prosa wat Afrikaanse lesers
in die vyftigerjare te lese gekry het:
Paul Roux was 'n krombeen-boertjie wat sy twee liters wyn per dag
gedrink en sy lande en vrou met strenge reëlmaat vir hul jaarlikse oeste
geploeg het.36
Met die aankoms van die Duitse invallers in hulle tenks raak Paul Roux versteurd,
in so 'n mate dat hy hom by die koeie in sy stal tuis maak. Uiteindelik keer hy terug
na sy normale ‘funksies’ en kan hy weer sy verpligtinge teenoor sy vrou en sy lande
nakom. Nie 'n groot skok bring Paul Roux se genesing teweeg nie, maar die ‘wandaad’
van 'n koei teenoor wie die hoofpersoon hom soos 'n kalf gedra en wat vir hom die
veilige geborgenheid in 'n rustelose, onseker wêreld beliggaam het. Wanneer daar
aan die slot 'n keuse moet kom oor watter koei aan die slagter verkoop
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moet word, sê Paul: ‘Ons kan die Jersey verkoop, die bruine wat in my oë geskyt
het.’37
Die kort ‘prosas’, soos Jan hulle aanvanklik noem, ontstaan almal binne die bestek
van 'n paar jaar. In 1950 skryf hy twaalf van hulle, in 1951, 1952 en 1953 'n verdere
twee iedere jaar en in 1954 die laaste drie wat in Een-en-twintig opgeneem word.
Dit is vir hom, soos hy dit in sy Paryse dagboek noem, 'n nuwe ‘ontdekkingswêreld’,38
maar terselfdertyd deur die besondere prosa wat hy hier skryf, 'n nuwe soort
prosagedig soos dié genre deur Michaux se werk bekend geraak het. In 'n stadium,
wanneer hy nie goed met Mens-alleen vorder nie, maak Jan 'n veelseggende
aantekening in sy dagboek:
Ek moet op hierdie stadium by kort prosas bly. Al my skrywe nou is
ontdekking, wat dodelik vir 'n novelle of 'n roman is. Ook moet ek die
her-bevestiging van die digter in my eers te bowe kom.39
Met sy ‘prosas’, so sien Jan nou in, is hy besig om ontdekkend die wêreld te verken
en die dormante en versaakte digter in hom weer wakker te maak. Tog is die
prosagedigte wat hy nou skryf, ligjare verwyder van die romantiese verse wat hy in
sy studentejare en daarna uitgedraai het. Anders as die roman, wat 'n verhaal móét
vertel, besef hy sy korter ‘prosas’ beweeg surrealisties op soek na die self en na
veruiterliking deur die simbool. Op 1 April 1950 skryf hy in sy dagboek:
My verhale is soos skugter versteekte psigologiese probleme en selfnode
en onthullinge wat na versimbolisering, so versteek moontlik, net soos
drome, soek. My plig is om hulle in hul donker hoeke te verras, te lees,
en dan te hanteer.40
Daarby leer hy in Parys om kompak en kernagtig te skryf en sy tekste tot op die
been te sny. Telkens hersien en verkort hy sy tekste. 'n Ekstreme voorbeeld hiervan
is hoe hy sy verhaal ‘Skugter liefde’, wat in die veertigerjare in Die Naweek verskyn
het, van 4 900 woorde tot die blote 700 van ‘Die dag van die roos’ besnoei.41
Naas die kompakte ‘prosas’ van Een-en-twintig skryf Jan in die Paryse jare ook
tradisioneler verhale wat in 1958 in Dakkamer en agterplaas sal verskyn. Dié verhale
mis egter die verrassende nuutheid van Een-en-twintig
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en is soms ook ongelyker in gehalte. Onder die beste van dié stukke is dit veral die
reeds eerder geskrewe verhale oor die boere langs die rivieroewer (in die besonder
‘Doodgeld’), die gespanne beskrywing van 'n bergtop in die sneeu (‘Op die berg’)
en twee mense se hulpeloosheid ná 'n motorongeluk met die afwagtende aasvoëls in
die nabyheid (‘Onder die hemel’) wat in die besonder opval, terwyl die satire op 'n
kultuurleier in ‘Wit op swart’ te oordrewe aandoen en die opsetlike mistifikasie in
‘'n Ander kitaar’ steurend is. ‘Dakkamer’ en ‘Bou’ gee iets van Jan en Marjorie se
Paryse verblyf, terwyl ‘Arriba España’ uit hulle gesamentlike reis na Spanje voortkom.
Opvallend is weer hoe hy in ‘Kind’ die verhouding tussen man en vrou sien: die man
wat die vrou nooit moet toelaat om soos ‘'n versmorende moeder’ vir hom te wees
nie, wat homself in sy eensaamheid moet handhaaf om alleen in 'n kortstondige
oomblik van hartstog ‘die lou skinkbord van haar heupe’ te ontvang en haar te
‘oormeester’.42
Die ‘prosas’ wat Jan in Parys skryf, ontstaan allereers in Engels en word daarna
deur hom in Afrikaans vertaal en fyner afgewerk. Maar Jan was nooit in Engels 'n
werklik suksesvolle skrywer nie. Wanneer André P. Brink by geleentheid van Jan
se tagtigste verjaardag 'n spesiale uitgawe van Een-en-twintig saam met dertien van
die oorspronklike Engelse ‘prosas’ onder die titel Een-en-twintig plus43 publiseer,
wys hy in die inleiding daarop hoe ‘onmerkwaardig’ en ‘hoe onbeholpe en lomp’44
die Engelse tekste daar uitsien. Ook ander stukke skryf Jan in hierdie jare in Engels
en enkeles kry hy wel gepubliseer, soos ‘The owl and the morning’ wat in Points
verskyn, ‘Vendetta's island’ en ‘Vigil’ wat hy na Extension in Chicago stuur en twaalf
van sy ‘prosas’ wat hy vir Tiger's Eye voorlê. Maar 'n werklike staanplek op 'n
internasionale Engelse mark verower hy nie.

IV
Tog het Jan in die vroeë vyftigerjare telkens probeer om van sy werk internasionaal
gepubliseer te kry. ‘Vendetta's island’ stuur hy byvoorbeeld op 23 Oktober 1950 ook
na Coronet en Everybody's, terwyl hy op dieselfde dag ses Nederlandse vertalings
van sy ‘prosas’ aan De Nieuwe Gids in Amsterdam voorlê en op 31 Oktober agt
‘prosas’ met die oog op publi-
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kasie in Nederland afstuur na Gerrit Kouwenaar vir wie hy tydens die Nederlandse
digter se besoek aan Parys by Simon Vinkenoog ontmoet het. 'n Deurbraak in
Nederland kom as De Gids in sy uitgawe van Maart - Augustus 1951 ‘Die padda en
die maan’, ‘Drie kaalkoppe eet tesame’, ‘Gondel-deuntjie’, ‘Skelle modder’ en ‘Die
man met die swaar been’ opneem. Hy lê sonder sukses van sy werk aan die Duitse
blad Metamorphose en die Franse Osmose voor.
Vanselfsprekend probeer hy ook in Suid-Afrika sy werk gepubliseer te kry.
Besonder bly is hy wanneer C.M. van den Heever vir Tydskrif vir Letterkunde,
jaargang 3, nommer 2, Junie 1953 drie van sy ‘prosas’, ‘Gesprek onder 'n donker
maan’, ‘Droogte’ en ‘Die dag van die roos’, vir publikasie aanvaar en in latere
uitgawes nog ander stukke van hom opneem. Veral is hy bly dat ‘Droogte’, met sy
politieke strekking, 'n tuiste in Tydskrif vir Letterkunde kon vind. In 'n brief van 10
November 1954 bedank hy Van den Heever vir die puik wyse waarop hy as redakteur
hom deur beantwoording, aanstuur van kopieë en betaling behandel het, ‘'n elementêre
beleefdheid wat die meeste Suid-Afrikaanse uitgewers nog moet aanleer’. Ook by
die radio probeer hy sy werk aanvaar te kry. Op 2 Januarie 1954 stuur hy aan Jeanette
Hanekom van die SAUK in Durban 'n aantal van sy ‘prosas’ vir uitsending in haar
program ‘Nuwe klanke’, maar waarskynlik het sy dié stukke te vreemd vir die
radio-medium gevind.
Besonder ongelukkig was Rabie oor die behandeling wat hy van D.J. Opperman
as redaksie-sekretaris van Standpunte ontvang het. In 1953 lê hy ‘Plek vir een’, ‘Die
nuwe piramides’, ‘Moeder koei’, ‘Hoofstad’ ('n ‘prosa’ wat nie in Een-en-twintig
opgeneem word nie), ‘Die man met die swaar been’ en ‘Baie’ vir Standpunte voor,
maar Opperman keur almal af. In 'n brief van 2 Augustus 1953 laat weet Opperman
hom dat hy die stukke met besondere belangstelling gelees het, maar ‘dat hulle in
die geheel nie bevredig nie - die “point” is soms baie lig en selfs “pointless”!’
Opperman voeg by dat hy meer van die ‘prosas’ in De Gids gehou het, ‘veral dié een
oor die padda en die maan’. En hy sluit af: ‘Hoe lyk dit met die gedigte? Stuur weer.’
'n Mens kon by voorbaat verwag het dat die vraag na gedigte, in 'n tyd toe Jan se
afskeid van die poësie reeds finaal was, nie by hom 'n goeie ontvangs sou gehad het
nie.
Op 12 April 1954 lê Rabie ‘Wit op swart’, 'n stuk oor die kleurprobleem, aan
Standpunte voor. ‘Laas’, skryf hy in 'n meegaande brief aan Opperman,
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het u iets dergeliks ‘pointless’ genoem, en my om meer gedigte gevra;
as ek dié Engelse adjektief nou weer verdien, sou ek graag meer i.v.m. die
waarom wou weet. As die verhaal swak is, is dit daarnatoe; as dit om die
vryheid van u blad gaan, is dit nie. Ek hoop ek maak myself duidelik sonder
om aanstoot te gee.
Hoewel die nodige dokumentêre bewys aan Opperman se kant ontbreek, moes hy
ook hierdie bydrae, in ooreenstemming met die redaksionele beleid, wat hy intussen
ingevoer het en wat in elke nommer by die adres uiteengesit is, naamlik dat daar oor
‘afgekeurde bydraes...ongelukkig nie briewe gewissel (kan) word nie’, sonder
kommentaar aan Rabie teruggestuur het. In 'n brief van 10 Mei 1954 verwys Rabie
na hierdie beleid en sluit hy ‘Bou’ en ‘Stellenbosch, my vallei’, nog 'n verhaal oor
die kleurprobleem, vir publikasie in. Maar ook hierdie stukke moes Opperman sonder
kommentaar teruggestuur het. Dit lei tot Rabie se brief van 17 Julie:
Ek wonder of jy besef tot hoe 'n mate 'n skrywer se woorde uit móét,
êrens die lig móét sien; tot hoe 'n mate sy eie mense hom kan dwing om
hom na 'n ander land te wend. Selfs vir 'n Afrikaanse skrywer hoef
ballingskap nie bloot afstand te wees nie.
Sal ek herhaal wat ons albei weet? Op 11 April en 10 Mei het ek jou verhale
gestuur, o.a. 2 wat oor die kleurprobleem gaan. In besonder die skrywer
se verhouding daarteenoor. Stories wat oor Suid-Afrika gaan, wil ek in
Suid-Afrika plaas: ek het my land te lief om skinderbek te wil wees. Maar
as die prosa-spoor dan steeds in die wapad van doofheid moet bly (en jou
swye sal hieraan skuld hê), sal ek hulle in die buiteland moet plaas. Dit
sal my seermaak.
Al wat ek verwag, was: Antwoord my, en sê: Dis goed, of: Dis sleg. As
ek byvoeg dat my werk sukses in Holland en elders behaal, dan troos ek
my ydelheid, maar weet ook terselfdertyd hoe waardeloos waardering is
as dit net van vreemdelinge kom. Ek is eerstens en vir altyd 'n Boereseun.
Intussen vra jy my om gedigte. Terwyl julle blad verse plaas wat nie altyd
vir poësie kan deurgaan nie, het prosa nog nie literêr geword nie.
Maar dit ook daargelaat.
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Ek het net op een tema reg, Dirk. Antwoord my en sê ja of nee.
Maar jy swyg.
Óf ek moet aflei dat 'n Afrikaanse tydskrif nog nie die essensiële
beleefdheid wat in alle ander lande tussen leweransier en verkoper bestaan,
geleer het nie, óf ek moet aanneem dat jy my as 'n aanmatigende japsnoet
beskou as ek praat oor die oneerlike versigtigheid van 'n estetika wat
gedigte bo prosa verkies. Óf dit skeel julle nie dat 'n medeskrywer se
broodwinning onbepaald geskut word nie, óf Standpunte mag sekere dinge
net in Engels sê.
As ek reg onthou, het ek laas geskryf: ‘As die verhaal swak is, is dit
daarnatoe; as dit om die vryheid van u blad gaan, is dit nie.’ Ek hoop dat
lg. nie die geval is nie.
Ek vra net 'n goed of 'n sleg, maar jy swyg.
Ek skrywe juis omdat ek jou en jou werk respekteer.
Hierdie keer stuur ek weer 2 verhale en sluit weer antwoord-koepons in.
Ek verwag dat die redaksie van Standpunte van hulle sal laat hoor - of die
titel van hulle blad tot Standpunt sal verander.
Ook op dié brief van Rabie antwoord Opperman nie uitvoerig met 'n uiteensetting
van die redes vir sy weiering nie. By ‘sluit weer antwoordkoepons’ in, skryf Opperman
die woorde ‘eerste keer!’ in, terwyl hy boaan die brief skryf: ‘Terug met amptelike
terugsendingvorm 15 Aug.’45
Dit mag wees dat Opperman hom aan die toon van Rabie se brief geerger het of,
teen die agtergrond van die dikwels swak gedigte en verhale van Rabie waarmee hy
in sy jare by Die Huisgenoot te make gehad het, nie geloof gehad het in 'n skrywer
wat in 'n brief soveel taal- en stylfoute begaan nie. Hoewel Rabie daarop sinspeel,
is dit moeilik om te glo dat Opperman Rabie se bydraes op grond van 'n politieke
oortuiging wat daaruit spreek, sou afgekeur het. Waarskynlik het gehalte in die geval
van ‘Wit en swart’ - 'n mindere stuk - vir Opperman die deurslag gegee, terwyl hy
in die geval van ‘Stellenbosch, my vallei’ hom waarskynlik vasgelees het teen die
disparaatheid van die materiaal. Ten grondslag van die afwysing van die ander
‘prosas’ lê waarskynlik die feit dat Opperman nie so goed op die hoogte was met die
destydse internasionale strominge op die gebied van die prosa nie en nie besef het
dat Rabie met baie van dié bydraes met 'n radikaal nuwe inset in die Afrikaanse prosa
kom nie. Hoe ook al, dit bly 'n aanklag teen Standpunte dat daar in dié mees
toonaangewende
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Afrikaanse literêre tydskrif van destyds, ten spyte van herhaalde voorleggings, geen
enkele teks uit Een-en-twintig aanvaar word nie.
Hoewel Jan Rabie teleurgesteld en afgehaal was, het Opperman se terugsendings
hom nie laat afsien van die rigting waarmee hy met sy ‘prosas’ ingeslaan het nie.
Parys was vir hom 'n leerskool, 'n plek waar hy sy gedagtes kon kristalliseer, waar
hy aan die hand van Camus, Kafka en Michaux 'n nuwe kyk op die lewe kon ontwikkel
en waar hy sy eie stem kon vind.
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Hoofstuk VIII
Die geboorte van Sestig
I
Met die sterk kreatiewe fase wat Jan Rabie van die begin van 1950 af in Parys beleef,
vorder hy, hoewel met talle onderbrekings, aan sy Mensalleen. Hy skryf egter ook
druk aan die korter ‘prosas’ wat nie goed in die raamwerk van die roman inpas nie
en wat weldra aangroei tot 'n korpus kort tekste wat van 'n nuwe inset in sy werk
getuig. Aan die intelligente Marjorie, wat naas haar skildertalent met haar wye erudisie
ook 'n skerp ontwikkelde sintuig vir die literatuur gehad het, lê hy telkens, soos hulle
ontstaan, die Engelse weergawes van sy ‘prosas’ voor. Op talle plekke doen sy
verbeterings aan die hand en dui sy aan waar hy kan inkort, terwyl Jan self verder
slyp en verfyn. Marjorie, so kon hy later getuig, was sy skerpste kritikus en met haar
skildersoog kon sy hom leer om detail raak te sien wat by hom verbygegaan het. As
teenprestasie vir haar noulettende lees het hy die rame van haar skilderye gemaak.
Maar hoewel Marjorie en van hul vriende in Parys waardering vir sy werk gehad
het en van sy ‘prosas’ deur De Gids in Nederland gepubliseer is, wou Jan sy werk
in Afrikaans en in Suid-Afrika laat verskyn. Daarvoor het hy 'n klankbord nodig
gehad wat gevoelig kon reageer op sy soort skryf en of dit werklik van waarde en
iets nuuts vir die Afrikaanse letterkunde was. Reeds in Maart 1952 het Jan 'n brief
van Uys Krige uit Kaapstad ontvang waarin hy sê dat hy Jan tydens sy komende
besoek aan Europa graag sal wil opsoek. Die aanvanklike belofte om reeds in Julie
in Parys te wees, kom Uys egter nie na nie, want in Dunfermline het hy by 'n klomp
Skotse digters vasgeval waar hulle mekaar se werk oor en weer in Lallans en Afrikaans
vertaal het. Marjorie was baie aangetrokke tot die man wat sy op die foto in Vincenzo
Petrella se huis tydens hulle besoek aan die Sulmona-vallei gesien het, en sy was
verheug toe hy skryf hy kom by hulle op besoek. En heimlik het Jan gehoop dat Uys
sy ‘prosas’ sou lees en vir hom sou sê wat hy daarvan dink.
Uiteindelik, op 19 Desember 1952, vertrek Jan om Uys, toegewikkel in 'n vlootblou
reënjas met 'n baret afgetrek tot oor sy oë om hom half soos
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'n Russiese vlugteling te laat lyk,1 by die Saint Lazare-stasie te gaan inwag.2 Uys was
die tweede Afrikaner wat Marjorie ontmoet het en hy het dadelik 'n simpatieke indruk
op haar gemaak. Hy was, soos sy later sou sê, 'n kleinerige mannetjie wat reeds met
die intrapslag in die ateljee oor die koue gekla het.3 Tellings later het hy, soos Marjorie
later sou vertel, ‘al die Krige-warmte en geesdrif uitgestraal soos hy in drie tale
lostrek, nie net oor homself nie, maar met ware broederskap oor al wat mens is’.4
Hoewel hy van plan was om net 'n naweek by Jan en Marjorie te vertoef en dan in
'n woonstel in te trek, bly hy drie maande lank by hulle! Op 30 Desember 1952 teken
Jan in sy dagboek aan: ‘Uys Krige oorwinter oorvloediglik as causeur by ons sedert
die 19de.’5
Gou vind Uys ook aanklank by Marjorie. Sy skryf:
Ek het nog nooit so min werk verrig of 'n besoeker so geniet nie. En dit
ten spyte van sy afgryslike gewoonte om die hele namiddag te slaap, om
dan met hernieude kragte op te staan met 'n praatlus wat eers teen
middernag sy toppunt bereik, om ons tot halftwee wakker te hou, en om
ons insluimer bo op die balkon nog vir oulaas met digterstrofes van onder
in die ateljee te verhoed. Dan, vroegdag sesuur in die môre, kom leun hy
met 'n ronde glimlaggesig en 'n koppie tee oor ons bed, so 'n naastedienaar
dat 'n mens die goed moet drink. Om nie te praat van die vaarwater
agtergelate besittings wat hy soos 'n kind oor die hele huis gestrooi het
nie.
Die eerste paar dae het ek opgehou werk en eerbiedig geluister na Spaanse
of Franse gedigte en sy eie sonore vertalings. Jan beweer dat ek gedurig
op aandag gestaan het, met 'n houtlepel bo 'n brandende kastrol of sous,
terwyl Uys met uitgestrekte arms deklameer: ‘'n hart deurboor deur sewe
swaarde ...’ Later het ek maar aangegaan met my werk, al voor sy praat
uit.6
Soms het Uys tot drie-uur in die nag bly praat en dikwels tee gemaak - omtrent
die enigste wat hy in 'n kombuis kon uitrig - só sleg dat Jan dit by die venster uitsmyt.7
In dié tyd probeer Marjorie hom skilder, maar dit was 'n hopelose taak. Sy vertel:
Hy het gedurig gepraat - aangehelp deur my - en dan het hy elke halfuur
of so gesê: ‘What about a cup of tea, girlie?’ Nog 'n halfuur later
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het die drukking van die tee hom verdryf na die primitiewe dinges agter
in die agterplaas wat ons met tien ander ateljees gedeel het. Dan sou meer
praat weer meer teelus aanwakker, sonder eind.8
Eers toe hy weg was, het Marjorie hom só gemis dat sy hom kon skilder soos sy
hom onthou het, met veel meer sukses. Hulle het die skildery bokant hulle tafel
opgehang.
Terwyl hy die drie maande by hulle in die Rue de la Tombe Issoire was, het Uys
vir Marjorie, hoewel 'n bietjie karig, vir sy etes vergoed, maar soms onverwags met
iemand opgedaag wat saam met hom teater toe sou gaan en, tot Marjorie se wrewel,
vinnig 'n happie wou eet. Ten spyte van sy onbeholpenheid en al die ergernis kon
Jan baie jare later getuig dat Uys die heel lekkerste gas was wat hulle ooit in hulle
gasvrye tuiste in Parys kon verwelkom. Dit was vir hulle, skryf Jan, ‘'n genot om die
warme, naïewe, opregte mens en borrelende praatmasjien en immergeesdriftige
homme des lettres in Marjorie se ateljee in Montparnasse te hê’.9 Hy was 'n
‘onkeerbaar borrelende woordfontein’10 wat nooit moeg geword het van praat nie,
wat vir Jan en Marjorie poësie gedeklameer het terwyl hulle skottelgoed was of boeke
agter hom optel.11 Uys was ‘tot wanhopens toe’12 onprakties in 'n huis en in sy
‘onverwoesbare geesdrif’13 meestal nie bewus van wat om hom aangaan of wat hy
eet nie. Toe Marjorie vroeg in 1953 'n maand lank by haar ouers in Skotland was,
moes Jan na Uys omsien terwyl hulle snoesig saamwoon. ‘We are doing some work’,
skryf Jan aan Marjorie. ‘I've completely taken over your maternal and domestic
activities, and as a result Uys has become very nice to me indeed. I even find myself
wishing I could be female in physical fact as well, and then do my best to seduce
him for his own good.’ In 'n brief van 15 April 1953 sê hy selfs: ‘I'm cook and Uys
has called me Lydia 5 times now’ ['n verwysing na sy vrou, die aktrise Lydia Lindeque
- JCK]! Op 'n dag het hy egter Uys se bord yskoue, deurmekaargekrapte kos voor
hom weggeraap en in die asblik gaan uitsmyt met die woorde: ‘Jy kry niks voor jy
nie sê dis lekker nie!’14
Deurdat hy 'n amptelike gas van die Franse regering was, kon Uys met die
vergunning van die Franse Departement van Kultuursake gratis teater- en
rolprentkaartjies na feitlik elke aanbieding in Parys kry. Dikwels gaan Jan en Marjorie
saam. Een wintersaand in die Théâtre de Babylone woon hulle die produksie van die
Ier Samuel Beckett se rewolusionêre
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En attendant Godot, daardie ‘skrikwekkende loflied op absurditeit en die niet’,15 by.
‘What a lovely Irish play in French!’ was Uys se kommentaar.16 En Uys kon
geesdriftig raak oor alles. Jare later kon Jan nog onthou hoe hy en Uys op 14 Julie
1953, die nasionale feesdag van Frankryk, op 'n kafeeterras waar die Boul Mich op
die Pont St. Michel uitmond, saam met 'n wriemelende massa mense gesit het. In
hulle groepie was ook Franse en Spanjaarde en twee jong Angel-Saksers wat hard
probeer het om 'n Kubaanse skoonheid te beïndruk. Jan vertel:
Feesvreugde en lawaai ten spyt, daar was al dié saamgegooide
vreemdelinge - wat Afrikaans nie ken nie - verruk besig om te luister hoe
Uys sy Afrikaanse vertaling vanuit Lorca se Spaans vergelykend deklameer.
Ek onthou nog die sonore y el amanacer no era se ewe sonore Afrikaanse
eweknie en daar was geen daeraad. Dronk van poësie het Uys 'n volslae
oorwinning oor wyn en feesrumoer behaal - ook in die oë van die Kubaanse
skoonheid. Op die luide markplek van ons eeu was dit voorwaar 'n
prestasie. Op die koop toe het hy - onverbeterlik familie-bewuste Afrikaner
- die Spaans- en Franssprekende dames toe ook begin uitvra oor hul
voorouers om te weet of 'n lang gestorwe Ferreira of De Villiers hom nie
dalk nog nouer aan hulle verbind nie. Vriende moes as familie beskou
word, en sou lojale liefde soos egte familielede ontvang.17
Maar soms het hulle tog hard gewerk. Jan, wie se Frans in dié stadium vlotter was
as dié van Uys, help sy vriend met die hersiening van sy direkte vertaling van Paul
Éluard se gedigte en die verbetering van sy twee eerste digbundels, Kentering en
Rooidag, wat hy vir 'n nuwe uitgawe in een band wou gereed maak. Op sy beurt help
Uys vir Jan sny en slyp aan sy ‘prosas’ en om dit gereed te kry vir 'n uitgewer. Vir
hierdie publikasie, wat in 1956 as Een-en-twintig sou verskyn, skryf Uys 'n lofryke
en insiggewende inleiding, waarin hy by die tradisie van die surrealiste stilstaan en
oor die Franse poème en prose uitwei, maar uitdruklik verklaar dat daar hier geen
sprake van blote navolging of epigonisme kan wees nie:
Jan Rabie het hierdie vorm sy eie gemaak; en niemand moet dink dat
dit 'n maklike vorm is nie, want dit het sy eie probleme van organisasie
en konstruksie, is vol strikvalle vir die onbedrewene en die epi-
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goon, en dit vereis 'n ewe groot innerlike gespannenheid en noodsaak as
die gedig.18
Krige se kommentaar by sommige van die ‘prosas’ is besonder insiggewend. Die
openingstuk, ‘Drie kaalkoppe eet tesame’, laat hom byvoorbeeld dink aan 'n vyftiendeof sestiende-eeuse gravure of ets van die bedroewende gevolge van een van die
doodsondes, 'n stuk wat hom ‘onmiddellik verplaas in die sfeer van die werk van
party surrealistiese digters of skilders’.19 Boweal, en hier dink 'n mens aan die wyse
waarop Krige self met swoeg en sweet in die dertigerjare by sy eie prosastyl in Spanje
moes uitkom, waardeer hy die wyse waarop ook Rabie sy eie stem gevind het:
Sy studie van die Franse taal en letterkunde het hom...'n fyner oor gegee
vir sy eie taal, dié taal se musikaliteit en die toonwaardes van daardie
musikaliteit; dit het sy taalgebruik leniger gemaak, beweegliker, veel
subtieler en ryker geskakeerd as voorheen; sy visuele gawe aansienlik
verskerp en hom geleer om die beeld raak en lewendig met 'n minimum
van woorde daar te stel.20
Die grootste taak van die skrywer, sê Krige, is
om geensins met nuwighede voor die dag te kom nie, maar alleen sy
ware self te ontdek. En het hy dié self eers ontdek - sy eie eerlikheid, die
lewe self asook die werk van ander skrywers help hom natuurlik om daardie
self te ontdek - gaan sy werk verskil van dié van ander soos sy
vingerafdrukke verskil van wie s'n ook al op aarde; en gaan dit werklik
nuut wees, werklik oorspronklik in die oorspronklike sin van die woord,
naamlik van eie oorsprong.21
Dit is belangrike woorde wat Krige hier skryf, want dit gee 'n aanduiding van hoe
hy onmiddellik die waarde van Rabie se ‘prosas’ kon insien en takseer. In Krige het
Rabie daardie gevoelige klankbord gevind wat, in teenstelling tot die onbegrip waarop
hy met voorleggings elders gestuit het, dadelik kon aanvoel dat hy met hierdie kort
stukke 'n belangrike vernuwing en 'n eie geluid in die Afrikaanse prosa bring.
Maar by werk alleen kon die praterige Uys nie bly nie. Kort ná sy aan-
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koms in Parys ontvang hy 'n eksemplaar van Opperman se doktorale proefskrif oor
die Digters van Dertig waarin sy werk volgens sy eie oordeel stief in vergelyking
met dié van N.P. van Wyk Louw en ander digters bespreek word. Telkens in Uys en
Jan se gesprekke duik die naam van Opperman op. In dié stadium het Marjorie nog
nie Afrikaans geken nie, maar met haar gevoelige oor kon sy gou sekere woorde wat
dikwels voorkom, uitken en haar eie afleidings maak. Uit Uys en Jan se gesprekke
hoor sy ‘joggel, goggel, boggel, Opperman! Joggel, goggel, Opperman!’ Op 'n
wintersdag brand sy haar hand aan die warm pyp van die ysterstoof in die middel
van die ateljee. Sy roep uit: ‘Opperman!’ Toe Uys en Jan haar verbaas aankyk, vra
sy: ‘Isn't Opperman a terrible swearword in Afrikaans?’22
In Augustus 1953, nadat hy darem ook 'n tyd lank in 'n klein hotelletjie in die
Quartier Latin gewoon het, verlaat Uys Parys om, ná kort besoeke aan België en
Nederland, sewe maande lank in sy hartland Spanje te gaan woon. Maar Jan en
Marjorie kon Uys nie vergeet nie. ‘Man,’ skryf Jan in 'n brief van 10 Mei 1954 aan
Uys, ‘jou legende leef voort in Parys. Jy verstaan die kuns om mense in jou
teenwoordigheid “af te skrik” en as jy weg is hartseer en vol sagte plekkies na jou
te laat verlang. Jy is soos die prikkel-skulpie in die see wat as dit jou aanraak eers
brand en dan week en vol mensliefde maak. Ons word oorval met navrae na jou en
ons is self vol heimwee na jou.’23

II
Kort ná Uys se aankoms in Parys het ook ander Suid-Afrikaners - soos vroeër Elsa
Joubert, Erik Laubscher, Nel Erasmus, Paul du Toit, Bettie Cilliers-Barnard, Maud
Sumner en Anna Neethling-Pohl - op besoek na Parys gekom. Onder hulle was die
toneel- en balletkunstenaar Richard Daneel, die skilderes Nel Erasmus wat bevriend
was met Jan se broer Louw, die kunstenaars Johan van Heerden, Anna Vorster, die
argitek Leo Theron en sy vrou, Wendy, en die digter Jannie Coetzee.
Jannie Coetzee was 'n rustelose gees wat in en uit Parys beweeg en elke reis, soos
Jan Rabie later sou vertel, met 'n gedig oor 'n begraafplaas afgesluit het. Sy enigste
gepubliseerde skeppende werk was 'n bundel verse wat so laat as 1986 onder die titel
Reisiger in vlamgebied verskyn het, al
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het hy deurentyd aan die skryf gebly en was hy kort voor sy dood in 1989 nog besig
met 'n reisboek oor die piesangbootvaarte tussen Barcelona en die Kanariese Eilande
waarin 'n mens snags gevaar en daagliks 'n ander hawestad verken het. Laat in sy
lewe, in 1979, het hy 'n M.A.-verhandeling oor Jan se werk aan die Universiteit van
Natal voltooi. Die kritiese oorsig wat hy in 1986 oor Jan se werk in die monografie
in die reeks Sestigers in woord en beeld lewer, is op dié verhandeling gebaseer.
As gebore pessimis het Jannie altyd op sy reise vier of vyf verskillende krag- en
wasbakproppe en sterk gloeilampe saamgeneem, sodat hy in enige goedkoop
hotelkamer kon water kook en klere was en nooit sonder lig sou wees nie. In briewe
kon hy soms spits opmerkings oor sy indrukke maak. Uit Delhi laat weet hy Jan en
Marjorie by geleentheid: ‘India, a vast waitingroom for Death. On a station without
a convenience.’24 Omdat hy op 'n keer desperaat was om geld te maak, gaan doseer
hy Engels by 'n skool op 'n piepklein dorpie in die Franse platteland. Elke jaar wanneer
die nuwe wyne beskikbaar word, was dit die gewoonte op dié dorpie dat van die jong
klomp in 'n bus klim en die hele dag op die plase rondgaan om van die jong wyne te
proe. Omdat dié wyne die neiging het om op 'n mens se maag te werk, moes die bus
dan onderweg huis toe telkens stilhou sodat van die toergangers van hul oortollige
vog en by tye ook van iets substansiëlers ontslae kon raak. Maar Jannie, skaam soos
altyd, was te beleefd om uit te klim en doen dit toe sommer alles in 'n onbewaakte
oomblik in sy broek. Siek soos hy was van sy ongestelde maag en van skaamte, het
die vrouens van die dorpie hulle oor hom ontferm, hom onder hande geneem, in 'n
warm bad geplaas, gepoeier en in die bed gesit. Van daardie oomblik af is hy
opgeneem in die gemeenskap en het hy bekend gestaan as ‘le gentil chieur’ (die
vriendelike skyter).25
Vroeg in 1953 kom Bartho Smit, Jan se vriend uit sy dae in Johannesburg, ook in
Parys aan. Toe Jan verneem Bartho gaan ook 'n tyd lank daar vertoef, het sy
gasvryheid hom laat voel die steeds inwonende Uys was nou lank genoeg by hulle
en dat hy moet plek maak vir Bartho, die arme nuwe wildvreemdeling in die groot
stad. Maar Uys het koppig en verontwaardig vasgestaan. ‘Why should I go? Marjorie
is used to me by now. Why should she get used to another? To this Balbo?’ Marjorie
se gelate kommentaar was: ‘Let Uys stay. I'll rather have the evil I know.’26 Uys het
gebly. Jan, teen hierdie tyd gewoond aan armoede, gaan Bartho by die Gare St. Lazare
haal en is verstom oor die stel pragtige leerkoffers,
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elkeen oorgetrek met bruin linne, waarop sy vriend se naam in vergulde letters pryk.
Die tasse, swaar gepak, moes na die metro met heelparty oorklimme ná die eerste
aand se oornagting by hulle in die ateljee gedra word. En Bartho self, gesond en
sonbruin ná sy bootvaart van Suid-Afrika, was geklee in 'n donkerbruin leerbaadjie,
in alle opsigte ‘'n weelderige bruin verskynsel’,27 in vergelyking met Jan wie se klere
teen dié tyd, ná byna vyf jaar in Parys, daar taamlik gehawend uitgesien het.
Die eerste nag het Bartho by hulle in die Rue de la Tombe Issoire oornag. ‘Are
you also a Boer in search of himself?’ was Marjorie se vraag met die intrapslag.28
Die volgende dag het hulle almal en masse opgeruk om vir Bartho ook 'n dakkamer
hoog onder die dakpanne te gaan soek. Bartho se mooi leertasse en baadjie het
gelukkig 'n goeie indruk gemaak, want hulle het gou vir hom huisvesting gekry in
'n obskure hotelletjie, Le Vieux Colombier, nie ver van Jean-Paul Sartre se Café de
Flore in die St. Germain-buurt nie. ‘Die kamer’, skryf Jan, ‘was nogal ruim, met 'n
prag van 'n rooigeteëlde vloer en 'n uitsig oor 'n duisternis rooi skoorsteenpotte wat
mens aan Turkse fesse of omgekeerde uile laat dink het.’29 Baie gou het daar in Bartho
se kamer talle leë literbottels gestaan en het hy 'n potjie wortelbredie bo-op 'n verbode
alkoholstofie laat prut.
Eers meer as 'n jaar ná sy aankoms het die toneelspeelster Kita Redelinghuys, met
wie hy in 1949 in Johannesburg getroud is, haar by hom gevoeg. Kita het Bartho
veel meer teater laat sien, terwyl sy self mimiekklasse by Marcel Marceau geneem
en selfs rolle in Frans gespeel het. Jan en Marjorie het oor en weer by Bartho en Kita
gekuier. Dit het Jan altyd verbaas dat Bartho so min sin vir rigting gehad het. Hulle
blyplekke was maar 'n paar kilometer uit mekaar, maar Jan moes laataand saam met
hom stap of hom in die metro na sy tuiste vergesel en dan - weens gebrek aan geld
- die hele pad terugstap.30 In hulle gesprekke is daar baie en diep gepraat, want Bartho
het lesings aan die Sorbonne oor die filosofie van Heidegger en ander twintigste-eeuse
denkers gevolg, 'n studierigting wat hy later in München sou voortsit. Hy was trouens
‘so gedug ernstig dat hy glad Hegel en Nietzsche en Spengler se elke woord in Gotiese
Duits deurgelees en verteer het’.31 Vir sy doktorale studie in Parys, wat hy nooit sou
voltooi nie, begin hy aantekeninge maak oor ‘Die krisis van ons werklikheidsbeeld
in drama en epiek’ wat hy later in München en Wenen sou voortsit, in Johannesburg
finaal sou herskryf, in Sestiger sou publiseer en in sy bundel Losgoed (1974) sou
opneem.
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Vir Bartho was die tyd in Parys saam met toegewyde skrywers soos Jan en Uys, later
aangevul met die koms van Etienne Leroux, 'n hele openbaring. Terwyl daar in die
veertigerjare met mense soos Van Wyk Louw, Opperman, Boerneef, Jan Greshoff
en J. du P. Scholtz in Kaapstad 'n lewendige kulturele klimaat bestaan het wat
stimulerend op skeppende geeste kon inwerk, was Johannesburg vir Bartho, met die
talle mindere en kwynende skrywers met hulle klein vetetjies in die laat jare veertig,
'n ‘kulturele woestyn’,32 met Elisabeth Eybers wat stil eenkant in Emmarentia blykbaar
sonder water in dié klimaat kon oorleef. Uit dié barre wêreld kom Bartho dan in 1953
in Parys aan. Om by die Sorbonne te kon inskryf, moes hy binne 'n ommesientjie
Frans onder die knie kry. Bartho skryf:
Alles wat jy vroeër tweedehands geken het, kry skielik nuwe gestaltes en
inhoude omdat jy daagliks in húlle taal en húlle werklikheid begin leef.
Daar gaan skaars 'n week verby sonder die een of ander opwindende nuwe
ontdekking. En om die kroon te span - dis skaars sewe jaar ná die oorlog
- is daar nog iéts van die ouwêreldse Parys en Europa oor: 'n ouwêreldsheid
wat skaars 'n dekade later...reeds byna volkome en onherroeplik verdwyn
het.33
Saam met Jan en Marjorie leer Bartho die Nederlandse skilders Karel Appel en
Corneille ken en die skrywende Vijftigers, wat, onder leiding van Simon Vinkenoog,
besig was om die rustige beeld van die Nederlandse letterkunde te verander en
gevestigde reputasies omver te gooi. Maar die ywer en geesdrif waarmee die klein
groepie Suid-Afrikaners, soos hy dit later sou stel, ‘so alles op die spel gesit het om
elkeen op sy eie gebied iéts te probeer bereik’,34 het aansteeklik op elkeen ingewerk.
Hy kon sien hoe Nel Erasmus, Johan van Heerden en Anna Vorster se skilderwerk
van maand tot maand vooruitgaan en hoe goed Richard Daneel en Kita Redelinghuys
met hulle toneelspel in 'n vreemde taal en spelstyl vorder. Jan Rabie was besig om
aan Mens-alleen met behulp van 'n noukeurig getekende kaart van sy fiktiewe stad,
wat raakpunte met Parys gehad het, te werk, terwyl Uys aan sy eerste twee digbundels
met die oog op 'n nuwe uitgawe aan die hersien was. Hoewel Uys voortdurend Jan
en Bartho se advies vra, veg hy telkens vir die behoud van elke reël wat hulle wil
skrap. Soms het die gesprekke driftig verloop. By geleentheid sê Uys vir Jan:
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‘Man, wie's jý om vir mý te sê wat's 'n goeie versreël en wat nie? Ek het al gedigte
geskryf toe jy nog tande gekry het!’ Waarop Jan antwoord: ‘Jy's g'n digter nie, man,
jy's 'n kriek; jy weet nooit wanneer om op te hou nie!’35
Onder dié stimulerende verkeer met ander skrywers en kunstenaars kry Bartho
self koers met sy drama Moeder Hanna en tussendeur begin hy ook skrywe aan sy
blyspel Don Juan onder die boere. Die blyspel steek egter ná die eerste toneel vas,
terwyl Putsonderwater, waarmee hy ook begin, met 'n eerste ‘eksperimentele
steekproef’36 eindig. Moeder Hanna word eers in 1954 in Londen voltooi en D.J.
Opperman is só ingenome daarmee dat hy dit in sy geheel in 1955 in Standpunte
publiseer - die inset tot die vernuwing van die Afrikaanse drama. Bartho het Moeder
Hanna seker 'n twintig keer oor een oor geslyp en met sy volle, sonore, sensitiewe
lippe, wat Peter Blum reeds in Johannesburg gefassineer het, vir Jan kom voorlees.
Op sy beurt het Jan weer gedeeltes van Een-en-twintig en tonele uit Mens-alleen vir
kommentaar aan Bartho voorgelees. ‘Dit was wonderlik’, skryf Jan, ‘om in daardie
dae jonk en arm in Parys te kon wees. 'n Latynse paradys van ontdekking vir stoere
Calviniste wat ek en Bartho altans oorspronklik was.’37 Met die gees van Hemingway
en Gertrude Stein wat nog steeds in die vyftigerjare daar gehang het, was Parys vir
Jan en Bartho 'n soort katalisator. Hulle het nuwe dinge ontdek en gevoel hulle loop
op paaie waarop ander Afrikaanse skrywers voor hulle, met uitsondering van Uys
Krige, nog nie geloop het nie.

III
Stephen le Roux, wat in 1955 met die roman Die eerste lewe van Colet onder die
naam Etienne Leroux sou debuteer, was van plan om in 1954 saam met sy vrou,
Renée, 'n reis deur Wes-Europa te onderneem en ook Parys te besoek. In Kaapstad
het Stephen sy goeie vriend en mentor, die Nederlandse digter Jan Greshoff, 'n bietjie
gepols oor kontakte in Europa, en Greshoff het onderneem om aan Jan Rabie, vir
wie hy skrams geken het, te skryf met die versoek om die Le Rouxs met hulle aankoms
in Parys 'n bietjie touwys te maak en aan die stad bekend te stel. Voor hulle besoek
aan Parys sou die Le Rouxs eers deur Italië reis en die kunsmuseums in Rome,
Florence en Venesië besoek. Jan het hulle in daardie sta-
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dium nog nie geken nie, maar uit Greshoff se brief kon hy aflei dat Stephen 'n skrywer
met groot belofte is en dat Renée se skilderye Marjorie mag interesseer. Uit 'n brief
wat hy vir Stephen en Renée laat by die hotel waar hulle, volgens Greshoff,
gereserveer was en op 3 Mei 195438 sou aankom, blyk weer Jan se medemenslikheid
en hulpvaardigheid. Hy skryf dat hy nie hul uur en stasie van aankoms ken nie, maar
sy adres vir hulle laat, met 'n aanduiding van hoe om per metro by hom uit te kom.
Hy sal die volgende aand om kwart voor tien by hulle hotel wees. ‘As julle weg is,’
skryf hy,
te moeg, of so iets, moenie moeite doen nie, maar laat net 'n briefie by die
buro waarin julle 'n afspraak maak vir die volgende dag - enige tyd in die
namiddag of aand. Maar as julle daar is, kan ons na die Dôme-kafee gaan
(200 tree) en lekker gesels. Julle sal my maklik herken: Ek het 'n swart
Paryse baardjie en sal 'n donker veels te grote jas aanhê. Wil julle dalk
kontak maak voor 9:45, Woensdag - ek sal heeldag tuis wees tot ongeveer
9:15 die aand as ek na julle gaan kom.39
Met hulle aankoms maak Stephen per brief 'n afspraak met Jan om hom in die
Dôme te ontmoet, terwyl Renée in die kamer agterbly. In 'n dagboek40 wat hy in
hierdie tyd hou en waaruit sy latere satiries-ironiese skryfstyl reeds duidelik merkbaar
is, skryf Stephen:
Hy het 'n Paryse baardjie, 'n jas wat te klein is vir hom [in teenstelling
tot Jan se vermelding van 'n ‘veels te grote jas’! - JCK] en 'n maroon serp
aan. Die stewels is baie gehawend en gaan al voor oop. Sy gebare is
ekspressief en daar is 'n skamerigheid en 'n sensitiwiteit. As hy lag, ruk
hy heen-en-weer, en die geluid is gesmoor - soos iemand wat slegte tande
het en alles inhou. Sy oë toon die eienskappe van fyn waarneming.
Ons drink 'n Vin Chaud en gesels [...] Hy is al ses jaar in Parys en is 'n
egte Boheem. Sy novel so pas voltooi en wag, sonder geld en met 'n
verlange na Suid-Afrika, op uitslag. 'n Yankee-skilder voeg hom by ons.
Hy lyk nie Boheems nie, maar het al die houdings van iemand wat graag
wil wees: die maklike sêgoed, die ontnugterdheid, die spot met die
mede-Amerikaners en die planne om na Spanje te gaan. Jan vertel my ook
later dat hy nie 'n goeie skilder is nie en dat almal hom jammer kry.
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Hulle besluit almal om by Jan en Marjorie in die ateljee te gaan eet en koop worsies
en eiers onderweg. In sy dagboek gee Stephen 'n kostelike beskrywing van die ateljee:
Hulle ateljee en slaapkamer op die twee vloere, met die skuins dak, die
vuil opwasplek en die gedruis van die moutfabriek in jou ore - is soos
mens nie verwag het nie. Hulle betaal tien pond 'n jaar en is brandarm.
Die kos is vuil, maar dit pas. Daar is die bekende karakters: die skilder
met die vervolgingskompleks en die valdeure, die Sweedse danseres met
die abstrakte skilder: hy skilder soos sy dans en andersom. Sy het haar
Sweedse man verlaat toe sy sy skilderye gesien het. Jan en Marjorie is
trots op hulle ateljee - heeltemal snobisties, want dit is aan weerskante
oop. In die somer is dit te pragtig. Die twee bome in die vuil agterplaas is
dan groen. Jy pis om die draai en kak die here weet alleen waar. Ek sien
in Studio dat sy beskou word as een van die beste van die jongeres wat
een of ander uitstalling gehou het. Uys Krige het lank by hulle gebly en
daar hang 'n skilderstuk van haar teen die muur wat sy van hom geverf
het: die hoë voorkop en die swak mond. Hulle het vir Uys 'n meisie gekry
maar hy het net toegelaat dat sy sy hare streel. Dis wat hy nodig het - meer
as die hare streel, egter, want hy kan so ontsaglik baie praat. Hy skuld vir
Jan 180 praature. Die Suid-Italiaanse borde met die vispatroon, wat 'n
sjieling elk gekos het, is aanmekaar gelas met dwarsspelde. Baie effektief:
mens kan skaars die krakies sien. Ek lees van sy werke op die
solderkamer...Hy het heelwat talent, maar is geneig tot té veel beelde. Sy
kennis is deeglik en sy gesprekke onselfsugtig [...]
Toe ons terugstap, gesels ek met Marjorie. 'n Gawe klein Skot. Sy is agt
en twintig en effens mank. Maar sy het mooi oë en 'n aantreklike gesig.
Humoristies en gevat. Ietsie pateties in die wyse waarop sy vir ons die kos
gaar gemaak het en amper in trane is omdat die sop so sleg is. Jan sê baie
trots dat sy 'n uitstekende kok is - as hulle maar net die geld gehad het. Ek
kan my voorstel hoe sy op die hoë trappie staan en kook. Daar is ietsie
pateties in haar mank geloop, maar ook 'n trots en 'n waardigheid wat kom
met onafhanklikheid, oorgawe aan jou werklike liefde en die moed van
jou oortuiging. Hulle was min en is heerlik vuil. Hoe smag ek nie na so 'n
lewe nie!
En daardie koolstoof, waarop hulle kook en hulleself verwarm. In
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die winter was hy driekwart vol kole, die water het oor en oor gekook, die
stofie het rooiwarm geword - om die kamer net tot by zero te bring.
In die tyd dat die Lerouxs in Parys is, drink Stephen al die verskillende fasette van
die stad in hom op. Saam met Jan gaan hy koffie drink by die Pergola in die St.
Germain-buurt naby die Flore waar Sartre dikwels kom. Stephen skryf:
Pure eksistensialiste - alhoewel hulle vir my meer na 'n klomp wilde
teenagers lyk. Hulle kyk ons een na die ander deur en 'n meisie vra vir Jan
toe sy sy baard sien, of hy 'n ware kunstenaar is of 'n pseudo. Die meisies
het almal die ‘drowned look’: lang hare, mascara-oë en geen lipverf nie.
Dit laat hulle effens spookagtig lyk. Die seuns is meesal gladgeskeer en
‘suity’ aangetrek. Hulle dans die hele nag ‘be-bop’. Mens kan sien dat
hulle nie daarvan hou dat toeriste daar kom nie. Ek is seker daarvan dat
nie een van hulle al ooit iets van Sartre gelees het nie.
Wat Stephen veral van hou, is om die ‘tipes’ te bekyk:
'n Jongman met die langste haar moontlik en 'n ou reënjas stap verby.
Niemand kyk na hom nie, behalwe iemand langs ons tafel, en ek hoor hom
prewel: ‘Pseudo-Boheme.’ 'n Pragtige meisie kom in en gaan aan die tafel
langsaan sit. By nader ondersoek blyk dit dat haar vel nie so mooi is nie.
Sy skets 'n jong Amerikaner voor ons - 'n student van die Sorbonne
skynbaar, met 'n borselkop. Renée begin ook teken. Mens voel dadelik
dat hier alles geoorloof is. Parys bly die alma mater. Daar is 'n werklike,
onomstootlike vryheid. Selfs vir die pseudo.
Die stalletjies langs die Seine het vir Stephen die wonderlikste aanbiedinge, van
swaarde en ou pistole tot kaarte en manuskripte:
Iemand vertel dat 'n Fransman sal kyk hoe 'n ander een selfmoord in
die Seine pleeg terwyl hy nie 'n vinger roer nie, maar slegs die hoop
uitspreek dat die persoon gou verdrink sodat die lyding nie té lank aanhou
nie...Sien weer 'n man en 'n meisie vry: hy byt haar oor en
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sy streel sy kop. 'n Ou vrou kyk na hulle sonder 'n uitdrukking op haar
gesig.
Dit was vir Jan opvallend dat Stephen tydens sy besoek alles ‘ondergronds’41
benader het, steeds simboliek in die erotiese en ironiese gesoek het en die naglewe
van die Pigalle eerder as die skilderye in die Louvre wou sien. By die Pigalle, skryf
Stephen in sy dagboek, gaan hulle by een van die plekke in om teen twintig frank
te kyk na kaal meisies deur periskope. Die man wat die geld verwissel
het die gesig van 'n heilige: groot, somber oë, rantlose bril soos daardie
priesters in Venesië, en swaar wenkbroue [...] Kyk na die driedimensionele
kaal meisies by die nagklubs. Die deurmanne pluk ons omtrent in, maar
ons het nie genoeg geld nie. Eve, Moulin Rouge en al die ander. By
L'Arizona vra hulle byvoorbeeld geen ingangsgeld nie, maar net vir die
drankies [...] Ons gaan na ander nagklubs van buite kyk. Sien die Jaws of
Hell. Die naakte foto's buite word luidrugtiger, en die meisies vetter. Jan
vertel dat die Tabarin die beste van sy soort is [...] In een van die klubs
dans 'n klomp swaaiende negers met pap meisies.
Voordat hulle Parys verlaat om verder op hulle reis deur Wes-Europa te gaan, gee
Jan en Marjorie vir die Le Rouxs 'n ete. Daarvoor was hulle spesiaal die gordyne en
gaan Jan die mark in op soek na vis. Marjorie gee hulle 'n breedvoerige uiteensetting
van hoe dit gaan wees en hoe die vis voorberei gaan word. Stephen skryf:
Jan dink steeds dat sy 'n goeie kok is. Terwyl hulle alles voorberei
skinder hulle sinies van almal. Daar is 'n besondere ‘grapevine’ tussen die
kunstenaars [...]
In die ateljee is die plek so skoon as wat dit onder omstandighede kan
kom. Marjorie het blomme op die tafel en die borde op hulle plekke:
dieselfde Suid-Italiaanse vispatroontjies. Ons ontmoet vir Jane daar - 'n
Suid-Afrikaanse meisie van die Oostelike Provinsie. Sy is aan die Sorbonne
en bly by die Cité Universitaire. Chris,42 Jan en ek gaan intussen wyn, bier
en brood koop. Jan skaam hom vir ons terwyl ons met die geld sukkel. Hy
sê die Franse verafsku die vreemdeling
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wat homself opdring. Die wyn is goedkoop - 'n St. Emillion kos maar 105
frank.
Ons gesels heerlik die hele aand. Die visgereg is oneetbaar, maar ek het
Chris nog nooit so braaf gesien nie. Hy het twee keer daarvan geneem.
Marjorie gesels besonder amusant oor 'n reis per kar in Italië saam met
haar ouers - toe hulle by elke dorpie met 'n feesoptog deurmekaar geraak
het. Hulle vertel ook van Pouget, die skilder, wat met Alphia van Swede
af teruggekeer het en meteens silwerskoon geword het. Daar was 'n tyd
toe hy op sy bedlakens geskilder het nadat dit onuithoudbaar geword het
om op te slaap. Hulle verwag dat hy nou 'n abstrakte skildery van 'n emmer
water sal maak na hierdie metamorfose [...]
Jan is baie trots op die Pelure d'Oignon Rosé wat ons by hom drink. Hy
gee 'n lesing oor wyne aan ete. Marjorie verbied ons om aan tafel te rook
- tipies Frans. Sy rook ook nie in die straat nie. Dis eienaardig hoe sy aan
sekere dinge vaskleef terwyl sy in ander opsigte alle welvoeglikheidsreëls
laat vaar het.
Die aanhalings uit Stephen se dagboek gee 'n goeie, hoewel ironies-sardoniese,
beeld van Jan en Marjorie se huishouding en leefwyse en die intellektuele
wisselwerking tussen die toekomstige Sestigers in Parys. Al vier - Jan, Marjorie,
Stephen en Renée - was in hierdie jare sukkelende kunstenaars, al het Marjorie reeds
in Parys as 'n belowende skilderes bekend begin staan. Jan het egter probleme gehad
om sy ‘prosas’ in Suid-Afrika gepubliseer te kry en sy roman is ná voorlegging
afgewys, terwyl Stephen, met uitsondering van ‘Kaartjie vir oortreding’, wat op
voorspraak van Jan Greshoff in Standpunte, V:3, Maart 1951 opgeneem is, in hierdie
stadium geen vordering met die publikasie van sy werk kon maak nie. In 1955 sou
Die eerste lewe van Colet, wat hy aan Greshoff sou opdra, op eie koste by Culemborg
verskyn.
Hoewel Stephen in sy dagboek skryf dat Parys ‘my stad’ is, vind hy dit tog 'n
moeilike plek om deel van te word. ‘Jy het wel die gevoel dat jy kan doen wat jy lus
het,’ skryf hy,
maar tog voel jy nie deel van die groep nie - of liewers, daar is géén
groep wat werklik hoort nie - almal kom van buite: jy is alleen tuis as jy
binne 'n kring beweeg. Dis die verskil tussen hier en Italië: Parys
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is 'n wonderlike dekor, in 'n teater vir die avant garde; maar jy moet 'n spel
hê, en 'n storie.
Hy gaan voort:
Iets wat my egter hinder, is dat die toneel so vol is - daar is té veel
kunstenaars, te veel afwykings, té veel vryheid. Dis, soos Graham Greene
gesê het, 'n vorm van masturbasie. Jy moet óf baie jonk wees, óf in 'n ander
tyd geleef het toe getalle nie 'n oorweging was in Europa - soos vandag
nie.

IV
Met sy Mens-alleen, vir hom om die verkeerde redes deur die Nasionale Boekhandel
afgekeur, en sy ‘prosas’, ná Marjorie se noulettende lees van die Engelse weergawes,
deur Uys Krige en Bartho Smit goed bevind en deur homself herhaaldelik geslyp en
gesnoei, het Jan begin voel sy leerskool in Parys is voltooi. Dit was nou vir hom die
hoogste tyd om na Suid-Afrika terug te keer waar groot werk op hom sal wag. Uit
die bloute ontvang hy geld van sy oom Sarel wat hom in die geleentheid stel om 'n
passaat vir die terugvaart te koop. Maar die vraag was: Wat van Marjorie? Hulle
spreek af dat sy hom later sal volg, maar dat hulle net twee jaar in Suid-Afrika sal
bly en hulle dan weer in Parys sal vestig.
Aan Uys Krige skryf hy op 2 November 1954:
Dis met 'n beswaarde gemoed dat ek terugkom, hoewel met opwinding.
'n Gevoel soos voor 'n tandarts, net minder magteloos en meer bewus van
'n moontlike versettende uitbarsting. Man, ek is vas aan my land, dié
kloppende, bitter nawelstring...Suid-Afrika brand in my, geliefde
vlermuisson, en in Europa verdroog ek in die reën.43
En in sy dagboek teken hy aan: ‘'n Volledige uitlewing, uitsê van die mens, is
onmoontlik waar jy self tralie en tronk vir andere is.’44
Wat was dan die wins wat Parys vir hom en die ander Afrikaanse skrywers en
wordende Sestigers wat tydens sy verblyf in Frankryk op besoek was, gebring het?
In sy artikel oor ‘Parys se Sestigers’ sê Jan dit was waar-
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skynlik die aantreklike vermenging van Franse realisme en Paryse surrealisme en
eksistensialisme, saam met ‘'n sousie wêreldwye dekadensie’45 wat hulle aangetrek
het. Daarby het hulle gesien hoe 'n hoë en eerbare posisie intelligentsia en kunstenaars
in die Franse samelewing beklee, terwyl daar in Suid-Afrika van die kant van politici
in magsposisies toenemende minagting vir skrywers en akademici aan die ontwikkel
was. Belangrikste van alles was egter dat, hoe hy en sy medeskrywers ook al in
Europa en veral Frankryk opgegaan het, sou Europa hulle leer dat hulle in laaste
instansie Afrikaans is en 'n taak ten opsigte van hul eie taal en land het. Jare later
sou hy dit in sy outobiografie só stel:
Ek kan nie eens verseker sê dat my werk fasette van Latynse ironie en
bondigheid bygekry het nie. Suid-Afrika is 'n smeltkroes van so 'n
dringende aard dat 'n mens jouself kan kul wanneer jy na jou terugkeer
sê: Wat ek uiteindelik van Europa geleer het, is dat hoe meer my denke
vir die hele wêreld oopgaan, hoe meer ek wêreldburger is wat sewe tale
en dus sewe wêreldbeelde ken, hoe meer besef ek ek is verantwoordelik
vir 'n deel daarvan, vir my eie land.46
Parys het hom laat kennis neem van strominge soos die eksistensialisme, die
absurdisme en die surrealisme, alles dinge wat in sy roman en ‘prosas’ neerslag vind,
maar in 'n situasie soos dié van Suid-Afrika was dit vir hom belangriker dat die
skrywer betrokke moet wees. Selfs Een-en-twintig sou vir homself later te veel van
'n estetiese speletjie wees. Aan Chris Lombard - veel later skrywer van die digbundels
Tussen die malgasse op die kaai (1991) en Millennium (1994) en die
kortverhaalbundel Vanuit 'n ou dorpshuis (1996) - skryf hy reeds op 23 April 1953
dat Afrikaanse skrywers die oneerlikste estetici ter wêreld is en dat ons nasionale
simbool eintlik die volstruis wat sy kop diep in die sand indruk, behoort te wees:
'n Skrywer is oneerlik as hy esteties tokkel, en nie die hele wêreld om
hom in sy skrywe betrek nie - juis as die wêreld om hom op 'n gemors en
'n skandelike selfmoord afstuur. As die denker, die digterprofeet bly swyg
oor die essensiële, ontken hy die enigste rede vir sy bestaan. Om eerlik te
wees vandag beteken om besorg te wees oor die toestand van die wêreld,
van ons eie land. Uys Krige is 'n prysenswaardige en vereensaamde
uitsondering op die groot gros van Suid-
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Afrika se kultuurhelde, dié wat oor sterre en branderruisinge neul47 in stede
van byvoorbeeld (ook) te skrywe oor die probleme waaraan almal dink,
maar nie die moed het om reguit en eerlik aan te pak nie. Soos ons
kleurprobleem.
Dit is 'n taak wat Jan ná die publikasie van sy Paryse werk op homself sal neem.
Intussen kon Jan vir die terugvaart 'n plek kry op die SS Zuiderkruis, ook, soos
toe hy gekom het, 'n Nederlandse skip vol immigrante, wat van Amsterdam na
Kaapstad sou vaar. Marjorie sou voorlopig in haar ateljee in Parys agterbly totdat
hy, soos sy dit later in 'n onderhoud sou stel,48 genoeg geld gehad het om haar ‘in te
voer’.
Vroeg in Desember 1955 sê Jan vir haar, terwyl sy skottelgoed was: ‘I've no money
to give you anything for Christmas.’ Marjorie antwoord: ‘That's all right.’ Toe sê
Jan: ‘I could [always] marry you for Christmas.’ Marjorie antwoord berustend: ‘That's
all right.’49
Jan dring aan daarop dat die huwelik voor Kersfees moet plaasvind en dat sy alles
moet reël. Die maklikste sou wees om dit voor die Britse Ambassade in Parys te
doen, anders moes die dokumente vertaal word - wat 'n duur en lang proses kon wees.
Op haar beurt dring Marjorie aan op 'n ring, maar Jan was onversetlik: ‘I'm not giving
you a ring; it is the sign of slavery.’ Maar Marjorie hou vol: sy moet 'n ring hê, sy
wil nie elke keer as sy, met Jan weg, in 'n kafee sit, vir lastige mans verduidelik dat
sy getroud is nie. Sy wil net haar hand kan ophou, sodat hulle die ring kan sien. Jan
se antwoord was dat sy dit dan maar self moes koop.50
Met die Kersseisoen en die sluiting van die ambassade tydens die feestyd kon
hulle dit egter nie voor 25 Desember haal nie, en daarby wou haar ouers darem graag
uit Skotland kom om die huwelik by te woon. Op 4 Januarie 1955 trou Jan en Marjorie
voor die Britse konsul in 'n besneeude Parys. Bartho het sy ou bruin pak aan Jan
geskenk om in te trou, terwyl Marjorie, wat slegs sandale besit het, Kita se skoene
vir die geleentheid kon leen. Jannie Coetzee was die getuie by die
huweliksvoltrekking. Marjorie se vader het die huwelik gelate gadegeslaan en was
taamlik vrolik by die onthaal in die ateljee agterna, maar haar moeder het taamlik
suspisieus na die nuwe skoonseun gekyk en gewonder of dit die regte man vir haar
dogter was.
Vir 'n wittebroodsreis het Jan en Marjorie geen geld gehad nie. In elk
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geval was daar slegs 'n paar dae oor voordat Jan na Nederland sou gaan vir die vaart
wat hom na sy sonnige suiderland sou terugneem. Dit was onseker wanneer hulle
mekaar weer sou sien. Daarom geniet die pas getroude egpaar die laaste paar dae
saam in Parys, die stad van hulle liefde, waar albei, afsonderlik en gesamentlik,
soveel nuwe dinge kon beleef wat hulle lewens so geweldig verryk het.

Eindnoten:
1 Marjorie Wallace, ‘Portret van Uys’, Rabiedokumente, Universiteit van Stellenbosch.
2 In Die goue seun: Die lewe en werk van Uys Krige, Kaapstad, Tafelberg, 2002, p. 438 sê ek
dat Jan en Marjorie Uys op die Gare du Nord gaan afhaal het. Uys het egter van Londen gereis
en die plek van aankoms in Parys vanuit Brittanje was destyds Saint Lazare, nie Gare du Nord
nie. Jan was ook alleen op die stasie, nie vergesel van Marjorie nie.
3 Onderhoud met Marjorie Wallace, 23.10. 1999.
4 Wallace, ‘Portret van Uys’.
5 Paryse dagboek, Kaapstad, Human & Rousseau, 1998, p. 264.
6 Wallace, op. cit.
7 In my behandeling van Uys Krige se besoek aan Parys en sy samewerking met Jan Rabie steun
ek, by tye woordeliks, op hoofstuk XII van Die goue seun: Die lewe en werk van Uys Krige
(Kaapstad, Tafelberg, 2002), hoewel daar soms ook ander besonderhede bykom.
8 Wallace, op. cit.
9 Jan Rabie, Buidel, Kaapstad, Human & Rousseau, 1989, p. 47.
10 Ibid., p. 59.
11 Ibid.
12 Ibid.
13 Ibid.
14 Ibid.
15 Ibid, p. 49.
16 Ibid.
17 Ibid., p. 61.
18 Uys Krige, ‘'n Eie stem’, inleiding tot Jan Rabie, Een-en-twintig, Kaapstad, A.A. Balkema,
1956, p. 10.
19 Ibid., p. 6.
20 Ibid., pp. 10-11.
21 Ibid., p. 15.
22 Rabie, Buidel, p. 47.
23 Brief in Uys Krige-versameling, Dokumentesentrum, Universiteit van Stellenbosch.
24 Jan Rabie, ‘Jannie die swerwer oorlede’, Die Burger, 9.2.1989 en Buidel, Kaapstad, Human &
Rousseau, 1989, p. 54-55.
25 Aan my vertel deur Ernst Lindenberg omstreeks 1963.
26 Onderhoud met Marjorie Wallace, 23.10. 1999.
27 Jan Rabie, ‘Bartho Smit’, teks van 'n artikel by die dood van Bartho Smit in 1989, Jan
Rabie-versameling, Dokumentesentrum, Universiteit van Stellenbosch.
28 Sestigers in woord en beeld: Bartho Smit, met 'n kritiese waardering deur Charles Malan,
Johannesburg, Perskor, 1984, p. 16.
29 Rabie, ‘Bartho Smit’.
30 Ibid. en ‘Parys se Sestigers’, De Kat, September 1988 en Buidel, pp. 40-53.
31 Ibid.
32 Smit, op. cit., p. 16.
33 Ibid., pp. 16-17.

J.C. Kannemeyer, Jan Rabie. Prosapionier en politieke padwyser

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48
49
50

Ibid., p. 17.
Ibid., p. 20.
Ibid.
Rabie, ‘Bartho Smit’.
Dié datum word nie genoem nie, maar word uit gegewens in die brief gerekonstrueer.
Hierdie brief word bewaar by die Etienne Leroux-versameling, Universiteit van die Vrystaat.
Etienne Leroux-versameling, Universiteit van die Vrystaat.
‘Parys se Sestigers’, Buidel, p. 49.
Chris Jacobs, 'n skoolvriend van Stephen, wat saam met hom en Renée die reis na Europa
onderneem het.
Paryse dagboek, p. 282.
Aangehaal in Sestigers in woord en beeld: Jan Rabie, Johannesburg, Perskor, 1986, p. 19.
‘Parys se Sestigers’, Buidel, p. 52.
Sestigers in woord en beeld: Jan Rabie, p. 16.
'n Mens het die vermoede dat Jan se beswaar teen ‘sterre en branderruisinge’ 'n toespeling is
op Van Wyk Louw in wie se werk verwysings na ‘sterre’ dikwels voorkom. In ‘Vooraf gespeel’,
die insetvers van Gestaltes en diere (Versamelde gedigte, Kaapstad, Tafelberg / Human &
Rousseau, 1981, p. 123), is daar trouens sowel van sterre as branders sprake.
Onderhoud met Marjorie Wallace, 18-19.3.2002.
Paryse dagboek, p. 283.
Onderhoud met Marjorie Wallace, 18-19.3.2002.

J.C. Kannemeyer, Jan Rabie. Prosapionier en politieke padwyser

239

III
Kaapstad (1955-1966)
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Hoofstuk IX
Omroeper
I
Op Vrydag, 12 Januarie 1955,1 vertrek Jan uit 'n koue Amsterdam met die SS
Zuiderkruis. Saam met hom op die skip is baie Nederlanders en Duitsers wat Europa
verlaat om 'n beter heenkome in Suid-Afrika te soek. Hulle vaar met die
Noordseekanaal na IJmuiden, en langs die kanaal staan orals familielede wat met
trane van hul geliefdes afskeid neem. ‘[T]hose on land’, skryf hy nog dieselfde dag
aan Marjorie, ‘sounded desperate and hoarse, as if they were being left behind on a
dying planet, in a country where the snow was the beginning of an inevitable cosmic
end’.
Omdat die skip maar 9 000 ton weeg en sleg gekonstrueer is, begin dit taamlik te
rol sodra hulle die Noordsee binnevaar. Deur die Golf van Biskaje gaan dit egter
beter en langs die Portugese kus begin dit warmer word. Reeds begin Jan die ‘tasting
companionship’ van Marjorie te mis en kan hy aan haar skryf: ‘Not one of the girls
on board is worth your little finger.’ Tydens die reis is hy baie lui, al neem hy deel
aan deksport en word hy weldra die tafeltenniskampioen van die skip. Hy maak
vriende met 'n bende klein seuntjies wat hom as gevolg van sy swart baard tot Haile
Selassie herdoop en hom orals oor die dek volg. Snags begin hy reeds die suidelike
sterrebeelde soos Orion en die Skerpioen te sien. Ná Las Palmas, waar hy sy eerste
brief aan Marjorie pos, vaar hulle verby Dakar en Kaap Verde en raak die reis vir
hom vervelig, omdat hy met die meeste passasiers aan boord - hoofsaaklik tegnici,
skrynwerkers en messelaars - weinig aanknopingspunte het. 'n Paar ouerige dames
probeer Jan tydens die reis verlei, maar hy weerstaan hulle sjarmes. ‘After all’, skryf
hy aan Marjorie, ‘the officers snap them all up, lie in wait in the corridors for any
mellowed female, to drag her to their separate cabins.’ Op 30 Januarie steek hulle
die ewenaar oor en is die hitte ondraaglik. Om die tyd om te kry, gee Jan drie uur
elke dag vrywillige Afrikaanse en Engelse klasse aan die nuwe immigrante. Hy dink
voortdurend aan Suid-Afrika en wat alles daar vir hom voorlê. ‘Paris’, sê hy in een
van sy briewe, ‘has receded behind an opaque catalogue of moments and other faces.
The
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world seems completely unreal from here on the boat. I cannot picture your face, nor
Paris, nor Cape Town.’
Op Saterdag, 5 Februarie, doen hulle Walvisbaai met sy plat sandduine aan en is
die klein skip die prooi van die berugte Kaapse storms. Op Woensdag, 7 Februarie,
vaar Jan die Kaapse hawe in en sien hy weer die eerste keer Kaapstad met sy
merkwaardige berg. Hy laat sy bagasie in die hawe en loop in verrukking deur die
Kompanjiestuin, bly om terug te wees in sy eie land en in die stad waar hy hom vir
die volgende elf jaar van sy lewe sal vestig. In 'n artikel2 wat Jan later oor Kaapstad
sou skryf, sê hy:
Ek verheug my altyd daaroor dat ons Hollandse stigters met 'n tuin begin
het, 'n tuin vir groente en vrugte, maar ook vir skoonheid, o.m. 'n laning
kastaiingbome 'n halfmyl lank, 'n tuin wat besoekers uit veel lande kom
bewonder het. Eers in die tweede plek het ons voorouers 'n fort gebou om
raapsugtige Europese mededingers af te skrik.
Maar naas en bo die tuin en die ‘vyfpuntige klipster van die Kasteel’ was daar
deur die eeue altyd ‘Tafelberg met sy wit waterval wolke wat eindeloos omlaag stort
wanneer die Kaapse Dokter sy veegwerk doen’. Altyd was Tafelberg magtig bo die
gedruis van die stad, ‘altyd sigbaar grootser as die mens en sy werke, 'n kliptafel
waar slegs God mag aansit’. Jan, wat in die eerste plek teruggekom het Suid-Afrika
toe omdat sy taal hom terugroep, vra hom af
of ons Hollandse en Duitse voorouers uit hul plat geboortelande nie juis
omrede hierdie berg so grondig moes verander dat selfs hulle taal die
tongval van Afrikaans verkry het nie.
En nie net die Hollanders en Duitsers het 'n aandeel aan hierdie nuwe taal gehad
nie. Juis hier in Kaapstad, waarna dikwels as die moederstad verwys word, het 'n
geboorte plaasgevind. Kaapstad verteenwoordig vir Jan ‘die onseker skemerte
van...[ons] eie begin’. Want in hierdie moederstad het sy voorouers meer as drie eeue
gelede voet aan wal gesit en ‘hier was die smeltkroes van rasse en tale wat ons van
Europa afgespeen en ons 'n nuwe volk laat word het’.
Dit is hierdie moederstad waarna Jan nou, ná bykans sewe jaar in Parys, terugkeer.
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II
Maar reeds die eerste dag tref die nare tekens van apartheid in Kaapstad Jan soos
vuishoue op die oog. Ná sy wandeling deur die Kompanjiestuin met sy ‘Net vir
blankes’-banke stap hy deur Distrik Ses en die Bo-Kaap en sien hy die ‘afgedwonge
blanke meerderwaardigheid’3 orals uitsteek. Wanneer hy en 'n vriend in Seepunt
kom, gaan lê Jan salig op die naat van sy rug op een van die groen grasperke langs
die see. Maar sy vriend keer hom verleë: ‘Nee, man, staan op.’ Op die vraag
‘Hoekom?’ kom die verergde antwoord: ‘Nee, kom, man, 'n witmens maak nie so
nie ...’4 Om hom ná so 'n ervaring te kalmeer, gaan soek hy troos in Rondebosch by
die gasvrye Lydia Lindeque en Uys Krige met sy ‘reinigende woordfonteine’.5
In die eerste dae ná sy aankoms is Jan baie bedrywig. Hy woon twee toesprake
van Uys Krige by, praat oor die radio oor sy jare lange verblyf in Parys en staan
onderhoude toe aan joernaliste van die drie Kaapstadse koerante: Die Burger, The
Cape Times en The Cape Argus. Hy sien ook Leo en Wendy Theron vir wie hy tydens
hulle besoek aan Parys leer ken het en ontmoet weer ná al die jare vir Marion Pollock,
die meisie op wie hy tydens sy heenvaart smoorverlief geraak het en wat saam met
hom in 1948 op sy eerste besoek aan België en Nederland was.
Omdat Uys se ouers op 11 Februarie op hul jaarlikse lang vakansie na Onrus6 sou
gaan, kry Jan die geleentheid om saam met Uys se broer, die skilder Francois, wat
in daardie stadium van sy eerste vrou geskei was, die huis in die afwesigheid van
Japie en Sannie Krige te deel. Die huis, met die mooi naam Naasteby, was geleë in
Draperstraat, Claremont, met 'n pragtige uitsig op Duiwelspiek en met die middestad
en die Valsbaaise strande maklik met die voorstedelike treinverbinding bereikbaar.
In die tyd dat hulle saamwoon, maak François drie tekeninge van Jan: een waarop
hy hard en arrogant lyk, een waarop hy daar moeg en passief uitsien en 'n derde
waarop hy wakker en energiek vertoon.
Intussen was vyf mense aan die soek na werk vir Jan. Aan Marjorie skryf hy dat
hy teen £30 per maand kan gaan boer, tussen £50 en £70 per maand as kopieskrywer
vir Shell kan werk, as bibliotekaris £26 per maand kan verdien of as vryskut 'n
ongereelde inkomste kan kry. Eintlik, so gaan hy voort, wil hy die liefste ses maande
lank met 'n rugsak deur die land
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loop ‘and regain Africa and write a lyrical book’. Vyf dae lank kuier hy by sy ouers,
wat intussen op 'n plasie naby Worcester gaan woon het. Die goue kring, die drama
waaraan Uys Krige einde 1953 en begin 1954 in Tossa in Spanje gewerk het, lees
hy in manuskripvorm en hy help Uys om die veels te woordryke 240 bladsye na 180
bladsye te sny.
Terug in Kaapstad ontmoet hy Flippie (M.P.O.) Burgers, direkteur van die SAUK
in Kaapstad, vir wie hy vroeër reeds in Johannesburg leer ken het. Burgers was as
literator bekend vir sy studie oor Die mens Langenhoven (1939) en was reeds jare
lank aan die werk aan 'n studie oor Leipoldt, wat in 1960 as C.L. Leipoldt: 'n Studie
in stof-keuse, -verwerking en -ontwikkeling sou verskyn. Omdat Jan 'n hele aantal
vreemde tale - Frans, Spaans, Italiaans en Duits - goed geken en oor 'n mooi, sonore
stem beskik het, was Burgers van mening dat Jan 'n uitstekende aanstelling by die
radio in Kaapstad sou wees. Hy bied Jan derhalwe 'n betrekking as omroeper teen 'n
salaris van £65 per maand aan, op voorwaarde dat hy die stemtoets slaag. In 'n brief
aan Marjorie sê Jan: ‘The work is the very opposite of my character - therefore I take
it.’ Een troos vir hom is egter dat hy en Flippie Burgers polities eenders dink. ‘The
director’, skryf hy aan Marjorie, ‘is a man who thinks like I do but doesn't dare say
it.’ Hy is gewaarsku dat 'n mens aanvanklik ‘scared stiff’ is voor die mikrofoon
wanneer die rooi knoppie aankom en dat 'n omroeper naas 'n goeie beheer oor die
hele paneel knoppies voor hom ook aan die tydspresisie gewoond moet raak. Aan
Marjorie laat weet hy verder dat hy, indien hy die stemtoets slaag, ter wille van die
burgerlike Suid-Afrika naas 'n wekker, polshorlosie en tikmasjien nou vir hom 'n
hele uitrusting sal moet aanskaf: 'n pak klere, twee hemde, onderklere, 'n broek en
baadjie, 'n jas en 'n paar skoene.
Op 14 Februarie lê Jan die stemtoets suksesvol af. Hy hoop, skryf hy aan Marjorie,
dat hy teen September £300 gespaar sal hê sodat hy haar kan laat kom. Daarby wil
hy ook nie vir altyd die werk behou nie, omdat hy sal verkies om voltyds te skryf en
reeds oor 'n nuwe roman begin te broei.
Van die begin af is dit dus duidelik dat Jan die pos as omroeper slegs as 'n tydelike
uitkomste beskou en dat hy aan skryfwerk voorkeur gee. Daarom dat hy nog in 1955
reëlings tref om in Die Burger met 'n posseëlrubriek te begin en vir Die Jongspan,
die weeklikse tydskrif vir die jeug, van tyd tot tyd artikels oor wetenskaplike
aangeleenthede in 'n ligte trant te
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skryf. Dit is skryfwerk, deel hy Marjorie mee, waarop hulle nie hoef neer te kyk nie,
aangesien die geld daaruit handig te pas sal kom wanneer hy weer as vryskut 'n
bestaan moet maak. In die posseëlrubriek, wat hy onder die pseudoniem Jan Roets
elf jaar lank sal volhou, gee hy van tyd tot tyd advies oor hoe om met 'n versameling
te begin en skryf hy oor die letterwerk en tegniese afwerking van seëls, soms deur
kritiek uit te spreek op die verbeeldingloosheid van Suid-Afrikaanse ontwerpe. Terwyl
sy nog in Parys is, vra hy Marjorie dikwels om vir hom volledige stelle nuwe seëls,
met en sonder stempels, vir sy rubriek aan te stuur. Vir Die Jongspan skryf hy oor
'n groot verskeidenheid onderwerpe: van stormweer in die buitenste ruim, landkaarte
vir maanreisigers en die planete tot 'n hele reeks oor allerlei diere en die geheime
van die seebodem - alles tesame 'n stuk of vyf en dertig artikels. Uit die bydraes tot
albei hierdie rubrieke sien 'n mens Jan se wye belangstelling en sy behoefte om ander
mense iets van sy kennis oor te dra. Hoewel hy by sy terugkeer uit Europa nie een
oomblik daaraan gedink het om weer te gaan skoolhou nie, was hy in sy diepste wese
'n onderwyser wat sy mense deur sy skryfwerk op 'n verskeidenheid terreine wou
opvoed.
Maar vir eers was Jan nou 'n gesalarieerde personeellid van die SAUK waar hy
op Maandag, 7 Maart 1955, begin. Onder die mense met wie hy saamwerk, is daar
die briljante Ken Swart, broer van die skryfster Audrey Blignault, wat naas
omroepwerk verantwoordelik was vir die jeugprogramme (‘Ons roep die jeug’) en
as regisseur vir party opvoerings opgetree het. 'n Aangename gespreksgenoot, by
wie Marjorie ná haar aankoms ook aanklank sou vind, is Morkel van Tonder wat
naas omroeper baie onderhoude, onder meer met skrywers, gevoer het en wat later
met sy verhale uit die Klein Karoo self tot die Afrikaanse letterkunde sou bydra.
Suzanne van Wyk, weduwee van die belowende romanskrywer Willem van der Berg
wat vroeg oorlede is, was regisseuse vir baie van die radioteaters wat op 'n Vrydagaand
uitgesaai is en sou weldra ook die spelleiding van Jan se vervolgverhale behartig.
Onder die ligter aanbiedinge was daar die Koffiehuiskonserte onder leiding van Pieter
de Waal, met Pieter van der Byl (Piet Pompies) as een van sy gewilde grapmakers,
terwyl Awie Labuschagne vir sportuitsendings verantwoordelik was. Audrey Blignault
het ‘Vrouerubriek’ behartig en met haar boekbesprekings baie gedoen om die
Afrikaanse letterkunde aan die publiek bekend te stel. Flippie Burgers, konserwatiewer
as wat Jan se aanvanklike indruk was en baie punteneurig
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op klein triviale puntjies, het Sondagmiddae 'n mooi reeks programme met deskundige
kommentaar oor ‘Die stem van die digter’ aangebied, dikwels deur digters soos D.J.
Opperman, Uys Krige en Peter Blum self te laat voorlees. Burgers het 'n kompleks
gehad oor sy kort gestalte. Om dit weg te steek en hom belangriker en imposanter
te laat lyk, het hy sy studeertafel en stoel op 'n verhogie laat sit, sodat sy besoekers
van onder af na hom moes opkyk. Die skrywer W.A. de Klerk het ná sy kortstondige
termyn as omroeper-regisseur reeds met Jan se aankoms op sy plaas Saffier naby die
Paarl geboer, maar het dikwels ingekom om praatjies te lewer. Marié Opperman,
vrou van die digter, het op 'n deeltydse basis aan ‘Vrouerubriek’ meegewerk en baie
van die programme vir die kleuters versorg. 'n Aangename, kleurryke mens wat van
tyd tot tyd ook kom uitsaai het, was Suzanne Swart, later onder die naam Suzanne
van Rensburg skryfster van vertellings uit die Sandveld, wat in Soet Anysberg (1976)
en Breë weg, smalle weg (1978) gebundel is. Die stories oor haar was legio. Anders
as baie van die mooi maar oppervlakkige sekretaresses en die lieftallige radiomeisies
het sy haar nie juis veel aan haar uiterlike gesteur nie. Op 'n aand is sy - net in haar
onderrok geklee en met 'n groot karba rooiwyn langs haar, waaruit sy telkens haar
glasie vul - in haar piepklein woonstelletjie aan die tik toe daar aan die deur geklop
word. ‘Kom maar in as jy 'n broek aanhet’, roep sy, terwyl sy voortgaan met tik. Toe
sy opkyk, staan die korrekte en enigsins somber ds. Gustav Bam op huisbesoek langs
haar. Ná 'n kort geselsie en 'n stukkie uit die Woord kniel hy vir die gebed. Suzanne
kniel ook. Toe hulle in die klein ruimtetjie opstaan, raak hulle boude aan mekaar.
Suzanne sê: ‘Dominee, dit is nou wat hulle noem: “When bum meets bum!”’7
Uit briewe aan Marjorie uit hierdie tyd lei 'n mens af dat Jan hom met groot
entoesiasme en energie aan die radio oorgee, maar dat die werk hom baie uitput en
weinig vrye tyd laat, selfs te min tyd om rustig briewe aan Marjorie te skryf. ‘I won't
be able to stick this work for long’, skryf hy by geleentheid aan haar, en 'n mens
merk die spanning waaronder hy werk en die lang ure wat hy in die ateljee moet
deurbring, ook in die gejaagdheid van sy briewe aan haar.
As omroeper was dit Jan se taak om programme aan te kondig, die streeknuus te
lees en van tyd tot tyd onderhoude te voer. Soms moes hy uitgaan in die Skiereiland
en aangrensende dorpe en selfs 'n keer afdaal in Gamkaskloof om opnames oor
nuusgebeure te maak. Wat hy die meeste
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geniet het, was om self hoorbeelde oor 'n verskeidenheid onderwerpe saam te stel,
van 'n program oor die geboorte van die Afrikaanse taal tot 'n uitsending oor
ortopediese hulp aan kreupeles. Soms gebruik hy van sy eie kortverhale vir
uitsendings, soos ‘Die dag van die kasteroliebottel’ wat hy in Dakkamer en agterplaas
opneem. 'n Enkele keer situeer hy 'n hoorspel teen die agtergrond van die
Anglo-Boereoorlog (Die venster) of teen 'n tipiese Kaapse milieu (Waai, Suidoos).
Soms is sy bydraes uiters informatief, soos die hoorbeeld oor Olywe, vrug van die
Bybel, wat van deeglike historiese navorsing getuig en 'n aanduiding gee van hoe
vroeg Jan reeds in die olyf, wat hy self later sou kweek, geïnteresseerd was. Van tyd
tot tyd lewer hy ook programme vir die kleinspan, soos Daar doer in Kammaland.
Die buiteprogram ‘Soeklig’ bring hom in aanraking met baie uiteenlopende stories
en persoonlikhede en hy kom gou agter die see is die interessantste ontdekkingsveld.
Die see was vir hom die laaste terrein waar 'n mens nog 'n pionier kon wees. ‘Die
ossewaens het lankal in Afrika omgedraai en ek had buitendien eerder 'n skip in my
verlede as 'n ossewa’, sê Jan wanneer hy sy herinneringe uit dié dae opteken.8
Met twee hoorspele lewer hy 'n besondere bydrae in 'n stadium toe dié genre nog
betreklik nuut was in Afrikaans. Die satiriese Voetbal of fortuin is die verhaal van
'n Bolandse boer wat maar 'n sukkelende bestaan voer, maar skielik deur die bemaking
van 'n eksentrieke aangetroude oom in die geleentheid gestel word om 'n omvangryke
erfporsie te bekom. Die voorwaarde is egter dat hy sy geliefde rugby vaarwel moet
toeroep, 'n sportsoort wat die oorlede oom met die grootste minagting bejeën het:
‘Voetbal? Dis 'n holte wat later in die kop kom sit!’ Die potsierlike tweespalt wat uit
dié keuse ontstaan, vorm die hoofdis van die satire en Rabie se dialoog vloei gemaklik
en soepel.
Grootser van opset is Nuus van die land waarin hy die legende van die Vlieënde
Hollander as stramien gebruik. Dit is die verhaal van die ongelukkige seekaptein
Van der Decken wat, ten spyte van die smekinge van sy matrose om in die stormagtige
see van die vaart rondom Kaap die Goeie Hoop af te sien, sweer dat selfs God hom
nie daartoe sou bring nie. Wanneer God dan wel verskyn en Van der Decken 'n skoot
afvuur, word hy verdoem om tot die einde van tyd te vaar en ongeluk te bring op
almal wat hom gewaar. Rabie verafrikaans die legende deur dit, met drie bruin vissers
as karakters aan wie Van der Decken en 'n ‘spookvrou’ verskyn, aan die Gansbaaise
kus te laat afspeel en dit by die ewige motief van die ro-
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mantiese rusteloosheid te laat inskakel. Aan die begin van die hoorspel skets die
Verteller die agtergrond:
Aan die suidpunt van Afrika, êrens tussen die stormkape aan ons
suiderkus, kleef die grootste van alle seelegendes, dié van die Vlieënde
Hollander. Dit is 'n Europese erfenis, eintlik net so uitheems soos ons
Kersfees se somersneeu, maar tog het die ‘spookskip’ nog 'n plekkie in
die harte van vandag se vissers, almal wat die matelose see liefhet en vrees.
En deur die jare het die Hollandse spookskip vir hulle verkaaps en van
karakter verander. Indië hoef nie meer bereik te word nie, maar die mens
se hart bly 'n rustelose en onvoltooide swerwer.
Die vissers van vandag, so bied Rabie die legende aan, glo dat as 'n mens deur 'n
tragiese noodlot gedryf word om op see te sterwe, hy saam met die spookskip se
bemanning ewig moet swerwe en net soos hulle ewig na nuus van die land sal verlang.
Wanneer die drietal bruin vissers te lank op die dreigende see talm en 'n bruisende
golf oor hulle boot, die Pikkewyn, stort, beleef hulle 'n stilte en mis en gewaar hulle
die gedoemde seilskip met ‘bloedrooi seile en pikgitswart maste’. Die ergste is vir
hulle die ‘wyfiespook’ wat elkeen van die vissers se verlede helder en beskuldigend
terugroep en vir hulle duidelik maak hoe nou verstrengel, hoewel onbewus daarvan,
hulle geleef het.9
Die legende van die Vlieënde Hollander het talle skrywers, van sir Walter Scott
tot Henry Longfellow, geïnspireer, terwyl Wagner 'n opera daarop gebaseer het.10
Rabie se Nuus van die land is nooit gepubliseer nie, maar dit is deur Tone Brulin in
Nederlands vertaal en deur die Belgische Nationale Omroep (Gewestelijke Zender
Antwerpen) uitgesaai. Só groot was die belangstelling dat die uitsending herhaal is
en die stuk ook 'n Franse bewerking beleef.

III
Met Japie en Sannie Krige se terugkeer ná hulle lang somervakansie op Onrus moes
Jan vir hom ander blyplek in Kaapstad soek.
Hy slaag daarin om 'n gemeubileerde woonstelletjie in 'n blok in Hofstraat 58 in
die Tuine, naby die kruising met Kloofstraat, in die hande te
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kry waar hy aan die begin van Junie 1955 intrek. Aan Marjorie laat weet hy naas die
slaapkamer met twee beddens beskik hy oor 'n groot kombuis en 'n badkamer en
toilet wat hy met twee ander huurders moet deel. Die woonstel bevat verder, naas 'n
stoel en twee klerekaste in die slaapkamer, 'n tafel met stoele in die kombuis, ook 'n
ingeboude kas, terwyl breekware en linne verder voorsien word. Met gas, elektrisiteit,
water en diens ingesluit betaal hy vir alles slegs £14 per maand. En die woonstel is
pragtig geleë. Een minuut se stap verder is die berg waar hy tussen die
silwerblaarbome kan gaan loop, met 'n uitsig oor die hele stad en Tafelbaai. Op
Woensdag, 7 Junie, skryf hy aan Marjorie: ‘Fantastically lovely on walking home:
the black mountain, the moon in the pale silver sky with all round below city lights
like golden shingle gleaming.’ In Julie laat hy haar weet dat grys slierte reën oor die
stad uitsak, dat hy heeldag in 'n jas moet rondbeweeg en dat dit snags vyf minute
duur voordat die bed warm word. Maar hy hou van die Kaap met sy winterkoue wat
telkens afgewissel word met die mooiste goue, sonnige dae. Met die Kloofstraatbus
kon hy binne enkele minute in die middestad en sy werk uitkom. Toe die SAUK op
3 Augustus 1955 na 'n nuwe gebouekompleks langs die see trek, moes hy wel in die
stad van bus verwissel om in die Seepuntse Hoofweg te kom en dan na Kusweg te
stap. Steeds was die woonstel egter vir hom lekker om hom ná 'n dag se werk in terug
te trek, al het hy besef dat, wanneer Marjorie kom, hulle 'n groter huis sal moet kry
waarin sy ook haar ateljee kon inrig.
Intussen het Jan daaraan begin dink om sy ‘prosas’ aan 'n uitgewer te oorhandig.
Iemand aan wie hy nou baie sterk begin dink het, was die Nederlander A.A. Balkema.
Balkema het in 1933 'n boekwinkel en uitgewery in die historiese Huis aan de Drie
Grachten in Amsterdam geopen en vir sy klein ‘ondergrondse’ uitgawes tydens die
besetting van Nederland ten nouste met die tipograaf en grafiese kunstenaar H.van
Krimpen saamgewerk. In 1946 vestig hy 'n uitgewery in Kaapstad met die bedoeling
om boeke van 'n hoë tipografiese gehalte in die Van Krimpen-styl te publiseer.11
Reeds uit Parys het Jan Mens-alleen aan A.A. Balkema voorgelê, maar as gevolg
van die omvang van die manuskrip en die finansiële posisie waarin hy as klein
uitgewer verkeer, kon Balkema dit nie vir publikasie aanvaar nie. Daarby het hy
beswaar gehad teen wat hy die stilistiese oordaad genoem het. Tog, so laat hy Jan
weet, sal hy in die toekoms steeds in nuwe werk belangstel.
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Toe Jan kort ná sy aankoms A.A. Balkema se keurig versorgde uitgawes van I.D. du
Plessis, Ina Rousseau en Ernst van Heerden se digbundels en veral Eitemal se Jaffie
met sy linneband sien, het hy dadelik geweet: hier is sy uitgewer. Vir Jan was hierdie
fraai boeke, soos hy dit by geleentheid sou stel, ‘'n voorbeeld vir die bestaande
uitgewers in ons land wat maar jaar na jaar opgedons het met dieselfde onaantreklike
boeke’.12 Baie gou kon hy Guus Balkema ontmoet en het hulle 'n wedersydse
waardering vir mekaar begin ontwikkel. Jan lê sy ‘prosas’ aan Guus voor en wys
hom daarop dat hy in dié stukke na 'n helder en eenvoudige bondigheid gestreef het
en dat die manuskrip in sy geheel maar ongeveer 'n derde van dié van Mens-alleen
beslaan. ‘Ek het gou geleer’, skryf Jan, ‘agter sy skaam giggellaggie skuil 'n
formidabele Friese koppigheid. Ek had 'n stuk of dertig kort prosas, maar hy het voet
by stuk gehou, net die een-en-twintig wat hy goedgekeur het, moes uitgegee word.
So het my boekie 21 ontstaan.’13 Aan Marjorie laat weet Jan op 14 Mei dat sy boek
uiteindelik finaal by Balkema gaan verskyn, maar Guus ‘calls it a risky imprudence
on his part’ en is onseker hoe die mark op die publikasie gaan reageer. Vir George
Minnaar van die Nasionale Boekhandel, wat vroeër nie in die publikasie geïnteresseerd
was nie, het hy gesê ‘that they're fools and hypocrites who throw away their best
talent’.
Dikwels, terwyl die produksie van die boek aan die gang was, kom Jan by Balkema
se winkel in Keeromstraat en gaan hulle na Guus se geliefkoosde opelugkafee in die
Tuine om 'n koppie koffie te drink. Jan stel voor hulle moet Marjorie inspan om
tekeninge by sommige van die ‘prosas’ te maak, soos François Krige dit vir Eitemal
se Jaffie gedoen het. Balkema gaan aanvanklik akkoord met hierdie gedagte en in 'n
brief van April vra Jan haar om tekeninge in swart en wit by sommige van die verhale
te maak. Hy gee haar ook presiese instruksies oor die grootte. Wanneer hy begin
Julie van die eerste tekeninge ontvang, skryf hy aan haar dat Balkema tevrede daarmee
is en vir nog 'n paar vra om 'n beter keuse te maak. ‘I'm happy with some of them,
like Bald Heads, Garish Mud, and the sad girl in Gondola Tune. I want a drawing
on one of the colour problem stories ... And why not try a drawing on Promenade
en chien or The new pyramids?’ Die vooruitsig in dié stadium is dat die boek in
November 1955 sal verskyn. Hy verseker haar dat sy betaal sal word; hy sal François
vra hoeveel Balkema hom vir die Jaffie-tekeninge betaal het. Hy het haar tekeninge
aan 'n hele paar kennisse gewys. ‘They became eager to buy paintings of yours. And
meet you’, voeg hy by.

J.C. Kannemeyer, Jan Rabie. Prosapionier en politieke padwyser

251
Voordat Marjorie later in die jaar by hom aansluit, voer Jan 'n betreklik eensame
bestaan en is hy selfs iets van 'n kluisenaar. Sy eensaamheid, laat hy haar op 17 Julie
weet, ‘is aggravated by the feeling that not only have I to conquer my country in
myself, but I have to do it for you too, reconcile you to my country and my language
when you at last appear’. Hy is nie skaam om teenoor haar te erken dat hy 'n geweldige
behoefte het om by 'n vrou te slaap nie, ‘but I have not desired a single one yet’. Vir
die feit dat hy, die ‘little Calvinist that I am’, nou seksloos moet lewe, blameer hy
haar wat nog steeds met die afhandeling van haar werk vir uitstallings in Parys en
Edinburg besig is en nog nie by hom aangesluit het nie. Met haar steeds in Parys, sê
hy somber, ‘I realise I have no joy in my life, just work, and nobody to share or to
drink a glass of wine with together. I'm just lonely, dulled with the loneliness that
doesn't even find release in creative work.’ Soms, so laat hy Marjorie weet, het hy
‘grumbleevenings’ saam met Uys Krige. Iemand wat hy wel leer ken, is die latere
argitek Siebert Wiid wat in 'n kamer in die ou historiese opstal Coetzenburg op
Stellenbosch gebly het. Dikwels, as die tyd dit vir hom toelaat, is Jan vir naweke na
Stellenbosch en leer ken hy mense soos Wilhelm Knobel en Marius Schoon, toe nog
albei studente op Stellenbosch. In die aande gaan eet hulle in die Panorama en maak
Jan 'n draai by sy ou blyplek Wilgenhof om treiterend ‘Bekfluitjie’ - die neerhalende
bynaam van dié geëerde koshuis - uit 'n skuilte in Victoriastraat te skree en te kyk
of hy hardhandige optrede van die inwoners kan uitlok.14 Soms soek hy Peter Blum
op wat op Stellenbosch aan die honneurs in Engels werk en besig is met die afronding
van sy eerste digbundel wat later dié jaar onder die titel Steenbok tot poolsee sou
verskyn. Hoewel hy ingenome is dat sy vriend nou in Afrikaans pleks van, soos
vroeër, in Engels skryf en besig is om met sy ‘intellektuele gedigte’15 'n wonderlike
bydrae tot Afrikaans te lewer, was Jan nie onbewus daarvan dat Peter met mag en
mening in die literêre wêreld wou inklim en met sy groot ambisie 'n ‘dringende
behoefte aan triomftogte’16 gehad het nie. Aan Marjorie laat hy weet Blum het vet
geword en vooruitstrewend, sonder enige bekommernis oor brandende sosiale
vraagstukke soos die kleurprobleem, iets wat in hierdie tyd nie deur Jan goed ontvang
word nie. Self wil Jan die een of ander tyd op die kleurprobleem reageer en sy Paryse
lesing oor die taak van die skrywer ten opsigte van die rassevraagstuk tot 'n manifes
laat uitgroei, ‘and especially [about] the Cape Coloureds who are my brothers in all
respects’. Maar
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eers, skryf hy aan Marjorie, ‘I must grow back into this new soil’. Baie van sy kollegas
en vriende beveel by hom aan ‘to lie low’, in so 'n mate dat hy voel hy word in die
konformerende radiokringe waarin hy beweeg, tot 'n ‘social smile’ gereduseer.
Uit Jan se briewe aan Marjorie uit hierdie tyd word dit duidelik dat hy graag wil
hê dat sy Afrikaans so gou moontlik ná haar aankoms in Suid-Afrika onder die knie
moet kry. Soms is groot dele van sy briewe aan haar in Afrikaans of probeer hy met
woordverklarings haar kennis van die taal uitbrei:
Ek het meer as 'n uur vir François geposeer en hy het 3 tekeninge
(drawings) gemaak ... Dis vreemd dat die drie so verskillend (different)
is. Hy het my gevra om nie vir Uys daarvan te sê nie, want Uys smeek
(begs) hom al lank om hom te teken. Ek was baie geduldig (patient), meer
as wat jy uit my kan kry! Hy gaan 'n skildery van my maak. So, whê!! Hy
berei voor (prepares) vir 'n uitstalling (exhibition) in Bloemfontein.
Hoewel sy reeds in hierdie stadium deur haar Nederlandse vriende in Parys 'n
elementêre Afrikaanse woordeskat gehad het en die taal in 'n mate kon volg, moes
Marjorie soms haar vriend, die skilder Bram Bogaert, wat 'n ogie op haar gehad het,
inroep om haar met die ontsyfering van die Afrikaanse gedeeltes te help.17 Toe Jan
dit agterkom, het die Afrikaans in sy briewe verminder. Van tyd tot tyd wend Marjorie
'n poging aan om self in erg foutiewe Afrikaans aan hom terug te skryf, iets wat die
onderwyser in hom daartoe bring om haar ligtelik te korrigeer. So byvoorbeeld skryf
hy op 29 April aan haar:
Die klimop (Ivy) punkred and purple-brown is very lovely. I want to
correct some of your Afrikaans: Here is what you wrote: ‘Ek wit nie if it
is because it is now very late 'n ek baie fru het geopstaan.’ It should be:
‘Ek weet nie of dit is omdat dit nou baie laat is en ek baie vroeg opgestaan
het nie.’ And again: ‘Môre op Kerrera di eland in die bey. Dit was baie
warm 'n ons trek uit klein jaket in die son. Ons het vil “primroses” ge
(picked) voor my tantes in E.’ Moet wees: ‘Van môre was ek op Kerrera,
die eiland in die baai. Dit was baie warm en ons het ons? uitgetrek in die
son. Ons het veel “primroses” gepluk vir my
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tantes in E.’ I appreciate it that you try to write Afrikaans to me, please
don't blame me for trying to correct you. Remember only (for today) and
is not 'n but en. 'n is a - a man, 'n man. But I and you - ek en jy.
Wanneer Marjorie hom in 'n brief vra wat sy alles na Suid-Afrika moet saambring,
is Jan baie beslis. ‘'n Mens moet nie die toekoms aan bande lê nie’, skryf hy op 8
Mei 1955 in Afrikaans aan haar. ‘Jy kom na S.A. asof jy vir altyd kom; dan sal ons
vry wees om terug te gaan na Europa as ons lus voel of dit moet, en wanneer ons
wil. Kom besluit eers in Suid-Afrika hoe lank jy wil bly.’
Dat daar oor die keuse tussen Suid-Afrika of Europa as toekomstige permanente
woonplek vir hulle in hierdie tyd 'n mate van dispuut tussen Jan en Marjorie was,
blyk duidelik uit meer as een brief wat hulle in die maande voor Marjorie se aankoms
aan mekaar skryf. Marjorie was juis besig met 'n uitstalling van haar skilderye in
Parys wat moontlik 'n soort afsluiting van die Europese fase in haar kunstenaarskap
kon wees en sy was, heel begryplik, baie onseker oor watter moontlikhede Jan se
vaderland vir haar as kunstenares ingehou het en of sy haar in Kaapstad, kultureel
soveel armer as Parys, sou kon aanpas. Wanneer hy 'n mooi brief van haar oor dié
hele saak ontvang, skryf hy in geen onduidelike terme op 21 Mei aan haar waar sy
lojaliteit geleë is:
Received your nice letter, but feel very sad. It's also your handwriting
or rather the pale ink you write with on both sides (have you ever tried to
read after you've written?) that makes me feel you fade away and I can't
even hear what you say to me anymore; but mainly a realization that Paris
is the important thing to you, and South Africa where my love and duty
lies; that I resent your continual references about when we're back in Paris
and your obvious and understandable lack of interest in South Africa, and
therefore in me, that this is a bit of reciprocal, though only unconscious
on your part.
Hy wil nie op hierdie oomblik dink aan wat hulle in die toekoms gaan doen of
waar hulle gaan woon nie. Hulle moet in die hede leef. In 'n baie belangrike passasie
uit sy brief van 14 Mei aan Marjorie stel Jan sy standpunt duidelik en ondubbelsinnig:

J.C. Kannemeyer, Jan Rabie. Prosapionier en politieke padwyser

254
One must be entirely free in your present tense. And Paris is certainly
unimportant to me as a writer with an emotional need centred round a
language not spoken elsewhere. You're a painter, for you Paris is important.
Nor were you born in South Africa, emotionally it means nothing to you.
I thought of this, before last Christmas.18
Furthermore, I and my South Africa, ask very harsh things of you. I ask
that you follow me here - but that is nothing yet, for I ask that you learn
Afrikaans, speak it with me and educate our children in it if we have any.
I ask that you come without too much reluctance and longing for Paris to a country where art as you've learnt to get it in Paris, is sadly infantile,
and where you'll even know social unhappiness because of the colour
injustice...
Suid-Afrika en alles wat hy deur sy taal wil bereik, is vir hom 'n uitdaging. Dit
mag wees dat sy die lewe in Kaapstad weersinwekkend gaan vind, maar hy sal 'n
lafaard wees indien hy in Parys moet lewe, terwyl sulke brandende probleme in sy
eie land na oplossings en na sy bydrae roep. En hieroor kan hy nie 'n ander standpunt
inneem nie.
Hoe verbonde Jan aan sy taal is, blyk uit die antwoord wat hy gee op Marjorie se
voorstel dat wanneer sy haar in Suid-Afrika vestig, sy Engels met hom sal praat en
Afrikaans met hulle vriende. Hierop is sy reaksie ewe beslis. In 'n brief van 28 April
skryf hy:
No. First of all you are going to learn my language as well as I know
yours. Once you know Afrikaans well I won't mind talking English with
you, probably won't even notice language then. But we must share. And
you'll only learn Afrikaans by speaking it to me. Don't you realise it's the
thing I love best in South Africa?

IV
Omdat Marjorie nog sake in verband met haar uitstallings in Parys en Edinburg moes
afhandel en die skilderye wat nie verkoop is nie, vir verskeping na Kaapstad in kratte
moes laat verpak, kon sy haar nie vóór haar eie verjaardag op 24 September by Jan
aansluit nie. Teen dié tyd het Jan, wat telkens geld aan haar gestuur het, egter genoeg
gespaar gehad
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om haar, soos sy dit later sou stel, ‘in te voer’.19 Anders as Jan, wat van 'n skeepsreis
gehou en per skip na Kaapstad gevaar het, vlieg sy na Suid-Afrika, betyds vir Jan se
verjaardag op 14 November.
Marjorie kom aan en vestig haar in Kaapstad met die aanvang van die somer, dié
seisoen waarna sy met haar behoefte aan die son en die suide so vuriglik elke jaar
tydens haar en Jan se Mediterreense reise uitgesien het. Nou begin Jan haar
intelligensie en waarde eers werklik agterkom uit die wyse waarop sy haar binne 'n
ommesientjie aanpas by 'n land wat vir haar in baie opsigte uiters vreemd moes
gewees het, al het daar soms nogal geestige vergissings plaasgevind. Toe die
radiomeisies haar verwelkom en aan haar 'n bos kraanvoëlblomme as geskenk
oorhandig, het Marjorie gemeen dit is voëls en angstig gevra: ‘Do they bite?’20 Op
'n keer tydens 'n besoek aan Napier, waar Jan 'n buite-opname moes gaan maak, het
sy slaphakskeentjies as geblikte pere met vla aangesien en dit saam met koekstruif
as poeding ingeskep. Toe sy verbaas gevra is of hulle dit dan in Skotland só eet, het
sy manhaftig en koppig ‘Ja’ geantwoord. By geleentheid het sy gemeen die goudgeel
skyf van 'n papaja is spanspek en die swart pitjies binne-in 'n soort kaviaar wat sy
moes eet.21
Geestige geselser by uitnemendheid en met 'n groot behoefte aan mense met wie
sy kon verkeer, het Marjorie Afrikaans gou-gou met gemak aangeleer en haar eie
soort Skotse Afrikaans begin praat wat uniek in die wêreld is en waarmee sy Jan en
sy vriende beïndruk het. Telkens is hulle verras deur die groot woordeskat, dikwels
ook gewestelike uitdrukkings en spesifiek Afrikaanse idiome, wat sy in 'n kort tydjie
opgebou het. Met haar besondere vermenging van geestigheid en nugterheid kon sy
gou aan gesprekke in Afrikaans deelneem en selfs, soos Jan dit stel, ‘Uys Krige so
óórpraat dat hy stom daar bly sit, sy oë wasig’.22 Binne drie maande kon sy reeds 'n
onderhoud vir die radio in Afrikaans voer. Sy het selfs Afrikaanse woorde gemaak
en 'n stofsuier 'n slukbesem genoem,23 'n aanduiding van hoe woordgevoelig sy is en
in watter mate sy 'n aanleg vir die aanleer van tale het. By die oormag van die gesproke
bo die geskrewe woord het Jan teenoor Marjorie hopeloos die stryd verloor! Met die
jare sou sy trouens die sosiale sy van die inherent skaam en skugter Jan behartig en
was sy met haar vrolikheid en geesdrif hulle skakel met vriende en die buitewêreld.
Toe haar kennis van Afrikaans voldoende was, kon sy haar ook volkome vereenselwig
met Jan se hartstog en stryd vir Afrikaans en het sy konstant in Kaapstadse winkels
Afrikaans gepraat. By ge-
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leentheid, toe die winkelassistente gemaak het asof sy nie Afrikaans verstaan nie,
het Marjorie haar agtereenvolgens in Frans, Duits en Italiaans aangespreek om
uiteindelik met Engels te eindig.24 Sy had geen geduld met die insulêre
geestesgesteldheid wat die mense op haar eiland van herkoms tot 'n selfingenome
taalarmoede gelei het nie.
Kort ná haar aankoms is Jan en Marjorie na Worcester sodat Jan haar aan sy ouers
kon voorstel. Omdat haar Afrikaans toe nog te karig was, het Jan se moeder haar in
Engels vertel van hoe swaar sy as kind tydens die Anglo-Boereoorlog gekry het en
hoe sy in die veld voor die Engelse moes uitvlug. ‘And therefore’, het sy haar relaas
afgesluit, ‘I'll never speak to you in English again’, iets waarby Jan se moeder haar
gehou het en wat Marjorie aangevuur het om Afrikaans gou onder die knie te kry.
Toe Marjorie haar vertel dat sy met haar en Jan se huwelik nie absolute
gehoorsaamheid beloof het nie, was haar skoonmoeder, lewenslank 'n vasal en
onderhorige van haar diktatoriale eggenoot, verbysterd en het sy haar man daarvan
vertel. Vader Rabie, onthuts dat so iets hoegenaamd moontlik is, het sy seun die
volgende oggend trompop gevra: ‘Jan, is jy en Marjorie werklik wettig getroud?’25
Stugger en moeiliker in die omgang as sy innemende vrou, wou vader Rabie sy
Skotse skoondogter beïndruk met sy prestasies as grootwildjagter. Hy het die
familiealbum uitgehaal en foto's gewys van ongeskeerde mans wat met hul regtervoete
op 'n gemsbok of koedoe se hart staan en glimlag. ‘Kyk, dit is my grootste koedoebul,
met 'n kopskoot op vyfhonderd tree’, was sy kommentaar by een van die foto's. Met
sy wysvinger op 'n ander foto het hy vertel van die renoster wat hom amper geskep
het. Maar Marjorie was nie geïnteresseerd in die dooie diere nie. Sy wou net foto's
van Jan as kind sien. ‘Is dit Jan toe hy was klein?’ het sy in haar Skotse Afrikaans
gevra. Vader Rabie was nie af te kry van sy diere nie. ‘Ag, Jan of Louw of Hans’,
en verder geblaai na twee gemsbokke wat hy in 1937 geskiet het. Toe kom hulle by
'n foto met die grootste en wreedste ‘wildsbok’ wat Marjorie nog gesien het, en dáár
staan Jan se vader met sy hand om die nek van die groot dierasie. ‘Pappie, jy hom
kiek voor jy hom skiet?’ vra sy, om 'n bietjie belangstelling te toon.
‘Onnosele vroumens,’ brom vader Rabie vies, ‘dis my kampioen-Afrikanerbul!’26
Omdat die woonstel in Hofstraat veels te klein was vir twee mense en daar geen
kamer as 'n ateljee vir Marjorie ingeruim kon word nie, het Jan reeds vóór haar
aankoms begin rondkyk vir 'n ander woonplek. Erik
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48. Die troukoek word gesny. (Foto: Rudy Kousbroek)

49. Voor die restaurant Au Père Edouard, waar die onthaal gehou is. (Foto: Rudy Kousbroek)
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50. Jan in gemoedelike luim voor die restaurant. (Foto: Rudy Kousbroek)

51. Terug by 35 Rue de la Tombe Issoire. (Foto: Rudy Kousbroek)
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52. Jan vertrek op 12 Januarie 1955 met die SS Zuiderkruis uit die Amsterdamse hawe op die terugvaart
na Suid-Afrika. Marjorie sou haar einde Oktober 1955 in Kaapstad by hom aansluit. Hier: afskeid
van Parys én van Marjorie. (Foto: Liesl Rabie)
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53. In Februarie 1955, kort ná sy terugkeer van Parys, maak François Krige drie tekeninge van Jan:
een waarop hy hard en arrogant lyk, een waarop hy daar moeg en passief uitsien en 'n derde waarop
hy wakker en energiek vertoon. (Foto: Suzanne Fox)

54. Jan as radio-omroeper by die SAUK (Foto: Jan Rabie)
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56. Cheviot Place 6, Jan en Marjorie se woning in Groenpunt van einde 1955 tot 1966, soos dit vandag
daar uitsien. (Foto: Wium van Zyl)

57. Jan en Marjorie in hulle woonkamer in Groenpunt. (Foto: Cape Times)
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58. In Kaapstad het Jan weldra genoeg geld om 'n Morris-motor te koop, waarmee hy en Marjorie
dikwels naweke langs die Weskus of op Waenhuiskrans en ander vakansieplekke kan gaan uitspan.
(Foto: Liesl Rabie)

59. Dikwels gaan Jan en Marjorie na Tweede Strand, Clifton, waar Uys Krige en Jack Cope in die
houthuisie Sea-Girt gevestig was. Hier is hulle saam met vriende op die strand. Van links na regs:
Jan, Cees de Jong, Marjorie en Breyten Breytenbach, met Sue Robinson agter. (Foto: Marjorie Wallace)
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60. Vanaf Een-en-twintig ontwerp Marjorie die stofomslae van die meeste van Jan se publikasies en
soms sorg sy ook vir illustrasies binne-in. Dikwels is haar figure Jan en sy self, soos op die omslag
van Dakkamer en agterplaas.

61. Die omslag van Ons, die afgod waarvoor Jan uitvoerige inligting in 'n brief aan haar verstrek.
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62. Kort ná haar aankoms kan Marjorie van die Maleierseuntjies in die Bo-Kaap skilder. Verder was
sy geboei deur die besondere tradisies en gewoontes onder Afrikaners, soos die preekuitsending
waarna Jan se ouers oor 'n transistorradio luister. (Foto: Amanda Botha)
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63. Met die jare word Cheviot Place 6 die middelpunt en kuierplek van 'n groot vriendekring skilders,
skrywers, kunssoekers en ander rusteloses. Dit is trouens een van die weinige huise in die vyftigeren sestigerjare waarin mense van verskillende huidskleure gesellig en vryelik met mekaar kan verkeer.
Onder die besoekers wat daar kom, is die skilder Peter Clarke,

64. die skrywers Richard Rive en Elsa Joubert,
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65. Kenny Parker, goeie vriend van Jan, omstreeks 1960 saam met Margo Holdt en Simone, dogtertjie
van Ingrid Jonker. (Foto: NELM, Jack Cope)

66. Etienne Leroux, Ingrid Jonker en André P. Brink. (Foto's 63, 64 en 66: Marjorie Wallace)
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67. Dikwels in die vyftiger- en sestigerjare stap Jan - alleen of vergesel van Siebert Wiid, Barend
Toerien of Kenny Parker - langs die kus of gaan hy bergklim. (Foto: Marjorie Wallace)

68. In die Winterhoekberge, in die omgewing waar Barend Toerien se familie woon, neem Kenny
Parker foto's van Jan waar hy ná die swem nakend, met die rug na die kamera, op een van die rotse
staan en wat sy pragtig geboude liggaam duidelik vertoon. (Foto: Kenny Parker)
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69. Die omslag van Die groot anders-maak, die tweede roman in die Bolandia-reeks en 'n onderskatte
werk van Rabie.
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70. Op 25 April 1963 oorhandig 'n groep skrywers 'n verklaring oor die Wet op Publikasies en
Vermaaklikhede aan senator Jan de Klerk, minister van binnelandse sake en onderwys. By die
perskonferensie daarna verskyn van links na regs Jan Rabie, W.A. de Klerk, Uys Krige en Jack Cope.
(Foto: Die goue seun)

71. Op 3 Julie 1965 verskyn 'n foto van Jan saam met 'n Maleier tydens 'n onthaal van die ambassadeur
van die VSA in The Cape Argus. Die volgende middag word hy telefonies gedreig: ‘Jan Rabie, jy
gaan sterf.’ (Foto: The Cape Argus)
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72. Marjorie Wallace se portret van Ingrid Jonker. (Suid-Afrikaanse Nasionale Kunsmuseum)

73. Die begrafnis van Ingrid Jonker op 22 Julie 1965. Onder andere op die foto: Abraham H. Jonker,
gebukkend by die kis, ds. J.L. van Rooyen (met die jas in die middel), Jan en Jack Cope, wat deur
Johann Cilliers (voor) en Erik Laubscher (agter) vasgehou word. (Foto: Cloete Breytenbach)
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74. Ingrid se ‘skrywersbegrafnis’ op 25 Julie 1965: Uys Krige aan die woord, met Jan links voor.
(Foto: Die goue seun)

75. Ingrid se liggaam in die dodehuis, met Jack Cope wat toekyk. (Foto: Cloete Breytenbach)
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76. In 1966 vertrek Jan en Marjorie met 'n Carnegie-beurs op 'n studiereis deur die VSA. Tydens dié
reis sluit Basil (tweede van links) en Sue Robinson (derde van links) by hulle aan. (Foto: Marjorie
Wallace)

77. Jan en Marjorie in 1966 op die Rockerfellersentrum in New York. Die Chrysler-gebou is in die
agtergrond. (Foto: Erik Laubscher)
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Laubscher, die skilder met wie Jan in die strate van Parys rondgeslenter en baie wyn
mee saamgedrink het, is in 1951 getroud met die Franse skilderes Claude Bouscharain
en het 'n ou dubbelverdiepinghuis in Cheviot Place 6 in Groenpunt saam met Paul
Coston en sy vrou gedeel. Juis in hierdie tyd het die Costons die huur van hulle
gedeelte van die huis opgesê.27 Omdat hulle die huur van die hele huis nie kon bekostig
nie, vra die Laubschers die Rabies om die gedeelte van die Costons oor te neem.
Baie gou kon Marjorie in haar nuwe land begin skilder, al was die baie son
aanvanklik vir haar vreemd en het sy moeite gehad om met haar kleure die werklikheid
van Suid-Afrika weer te gee of by die mense aanklank te vind. Swart mense, sê sy
in dié tyd in 'n koerantonderhoud, vind sy boeiend en aantreklik, maar omdat sy
vreemd staan teenoor hul lewenswyse, tradisie en aard, kan sy hulle nie skilder nie.
Haar eerste skildery in Suid-Afrika was van 'n kind met 'n vlieër, terwyl sy verder
geboei is deur die ‘besondere tradisies en gewoontes’28 onder Afrikaners, soos die
preekuitsending waarna Jan se ouers oor 'n transistorradio luister. Gou kon sy ook
Maleierseuntjies in die Bo-Kaap teken en 'n deernis en empatie met hulle as kinders
van 'n onderdrukte groep aanvoel.29
Op 1 Februarie 1956 word Marjorie se eerste uitstalling deur die digter Peter Blum
by die Suid-Afrikaanse Kunsvereniging in Burgstraat in Kaapstad geopen. Die meeste
skilderye was werk wat sy reeds in Parys voltooi het en wat die vorige jaar in haar
uitstallings in Parys en Edinburg te sien was, maar enkele stukke, soos die skildery
van Jan se ouers by die transistor, was van haar eerste Suid-Afrikaanse werk en het
groot aandag getrek. Haar skildery van Uys Krige, in 1953 in Parys voltooi, het aan
'n hoekpilaar gehang. ‘Ek het gestaan en kyk’, vertel Marjorie, ‘hoe mense met
pligmatige kerkse galery-uitdrukkings die skuifelrondte doen, totdat hulle voor Uys
verbykom. Dan het hul gesigte gestraal soos hulle vir Uys glimlag en vir die naaste
persoon sê: “Dis mos Uys!”’30 In 'n resensie in The Cape Times waardeer dr. Matthys
Bokhorst, later direkteur van die Suid-Afrikaanse Nasionale Kunsmuseum, die
perfect blending of the formal elements of the French school from
Cézanne to Braque, and the tragic, human elements of the Expressionist
school from the Hollander Van Gogh to the Spaniard Picasso [...] In
everyone of her works - and she seems to be able to tackle almost any
composition and any subject matter - I feel the pulse of life

27
28
29
30

Onderhoud met Erik Laubscher en Claude Bouscharain, 8.11.2002.
‘Uit Parys na Groenpunt en Boerbokke’, Die Burger, 4.10.1956.
Amanda Botha, Marjorie Wallace: Retrospektiewe uitstalling (1953-2003), Stellenbosch,
Sasol Kunsmuseum, 2003, pp. 4-5.
Marjorie Wallace, ‘Portret van Uys’, Jan Rabie-versameling, Dokumentesenrum, Universiteit
van Stellenbosch.
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itself, throbbing sometimes, and sometimes ebbing away in contemplative
meditation.31
Nog in dieselfde jaar volg uitstallings van haar werk in Johannesburg en Pretoria
en weer is die reaksie buitengewoon gunstig. In 'n onderhoud verklaar Marjorie dat
sy in haar nuwe land met sy ander lig en vorme maande lank moes wag voordat sy
haar hand aan 'n kwas kon waag. Wat haar veral interesseer, is om die mens tot
onderwerp te neem. Veral in die Afrikaner stel sy baie belang: ‘Hulle is anders as
die Skotte, maar tog na genoeg, sodat ek nie vreemd teenoor hulle staan nie.’32
Binne die bestek van 'n jaar het Marjorie dus vir haar 'n eie plek as Suid-Afrikaanse
kunstenares verower. As 'n besondere kompliment kies die Cape Times haar skildery
Gracht in Amsterdam in wintertyd vir hulle Kerskaart.33

V
Balkema kon sy belofte om Een-en-twintig in November 1955 op die mark te hê, nie
haal nie. Dit is eers in Februarie 1956 in die boekwinkels beskikbaar. Ter wille van
kostebesparing en omdat Balkema die afsetmoontlikhede vir so 'n bundel ‘vreemde’
verhale vir die Afrikaanse mark nie kon peil nie, verskyn dit sonder die illustrasies
wat Marjorie by die verhale gemaak het. Net haar tekening van die meisie in die
verhaal ‘Gondeldeuntjie’ word op die omslag gebruik. Maar soos alle publikasies
van dié professionele uitgewery word die dun boekie pragtig met 'n linneband en 'n
geel stofomslag afgewerk. Op die flapteks speel Balkema in op die titel Een-en-twintig
en word die boek aangekondig as die ‘mondigwording’ van 'n skrywer ‘wat oplaas
sy medium bemeester het - en vir die Afrikaanse prosa wat hier in een verbasende
sprong van die allermodernste stuwinge en temata in die huidige wêreld ryker geword
het’. Dit is 'n boek, lui dit verder op die stofomslag, ‘wat party sal streel, party prikkel
en ander ontstel - geskryf in 'n taal wat té bondig en hartstogtelik eerlik is om ooit
'n kompromis aan te gaan’. Groot waardering ontvang Rabie feitlik onmiddellik ná
publikasie van die Engelse Suid-Afrikaanse skrywer Lionel Abrahams. In 'n brief
van 24 Februarie 1956 waardeer Abrahams by Jan die allegories-fantastiese en die
naturalistiese: ‘I imagine there are
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few writers who alternate so easily and with such equal seriousness between the
two.’ Dit is 'n belangrike aspek van die Een-en-twintig-stukke waarop Abrahams
hier wys.
'n Mens kon by voorbaat verwag dat die resensies oor 'n boek wat binne die kader
van die Afrikaanse prosa nuut en vreemd aandoen, nie onverdeeld gunstig sou wees
nie. Sommige resensente is dan ook louwarm in hulle reaksie en val versigtig terug
op 'n verkenning van die tematiese terrein, met 'n aanduiding van die internasionale
strominge waarby Rabie aansluit, sonder om 'n definitiewe oordeel uit te spreek.
Teleurstellend, veral omdat hy in sy kronieke in Standpunte in die vyftiger- en
vroeë sestigerjare die nuwe in die Afrikaanse literatuur meestal trefseker uitsonder
en evalueer, is die bespreking wat Rob Antonissen aan Een-en-twintig wy. Sy resensie
verval in 'n kensketsing waarin hy as ‘algemeenste karaktertrek’ van dié stukke ‘'n
gebeure wat geheel en al aan die reële tyd onthef is’, aandui, ‘óf 'n stuk lewe sonder
verlede en sonder toekoms, d.w.s. waarvan die verlede en die toekoms verswyg word
om net die heerlikheid óf die ellende van 'n hede aan die leser se bewussyn op te
dring’.34 Wat hy in die beste stukke wel waardeer, is ‘die buitengewoon ontwikkelde
beeldvermoë, die kuns van ráák-sien wat raak en diep sién word, die uitreik van die
beeld anderkant die waarneembare, die nugtere herwaardering van die gewone, die
sfinksagtig-swyende simboliek van die bekend-gewaande, die gebruik van die
“doodgewone sê” as stérk taal, taal in hoogspanning.’35
Soos 'n mens trouens van 'n skerp en intelligente kritikus soos Antonissen kan
verwag, is sy bespreking met insig en kennis geskryf, maar 'n mens mis 'n definitiewe
waardeoordeel. Tog sê hy dat, hoewel dit in 'n internasionale verband nie as
‘ultra-modern’ sou kan geld nie, Een-en-twintig in Afrikaans dit wel is. As aanloop
tot die kroniek waarin sy bespreking van Een-en-twintig figureer en wat hy onder
die titel ‘Debutante en roetiniers’ laat verskyn, maak Antonissen verder die boeiende
opmerking - en hiermee het hy Rabie in gedagte - dat daar ‘ook met 'n tweede, 'n
derde, 'n later, 'n laaste werk gedebuteer of opnuut gedebuteer [kan] word, hetsy 'n
outeur pas in 'n nie-eerste werk sy heel eie geluid tref, hetsy hy in so 'n werk 'n (vir
hom altans) geheel nuwe terrein betree of nuwe genre aanvoor’. Met 'n toespeling
op Paul Rodenko se bekende bloemlesing sê hy dan dat Rabie ‘met hierdie produk
van “'n nuwe griffel” op 'n “skoon lei”’ ná sy ‘taamlike reeksie boeke’ sedert 1943,
‘brawe romans veral’, nou ‘op mondigwording aanspraak [kan] maak’.
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In haar resensie in The Cape Times van 15 Augustus 1956 wys Nancy Baines op die
ongewoonheid van hierdie ‘prosas’ wat vir haar nie soseer in die materiaal as in die
skrywer se benadering en reaksies lê nie. ‘He is open-minded in a way that is all too
uncommon in Afrikaans writing’, skryf sy; ‘he shows no trace of the parochial or
circumscribed, and has few pre-determined attitudes.’ Sy sluit af met 'n aanduiding
van die gees van die werk, maar sonder om dit as 'n definitiewe deurbraak aan te dui:
‘Mr Rabie combines an intelligent assessment of human relationships with
considerable technical competence, and these qualities, with his freshness of outlook
and many-sided sense of humour, make him a writer worth watching.’ In Die
Huisgenoot van 20 Augustus 1956 waardeer Ina Rousseau die ‘kernagtigheid en
afgerondheid’ van die stukke, ‘die sterk ritmiese gang van die sinne [en] die beelde’.
Die skrywer onthul volgens haar sonder genade sommige dinge wat simptomaties
is van die tyd: ‘[D]ie gevoelloosheid en onverskilligheid van die mens ten opsigte
van die pyn en ontbering van andere, die gespletenheid van die moderne massamens,
die ontaarding van die verhouding tussen die twee geslagte in die moderne lewe, die
grenslose wreedheid waartoe die mens in staat is.’ Jannie Kruger lewer in Die
Transvaler van 30 Augustus 1956 'n verrassend positiewe resensie as 'n mens dit
sien teen die agtergrond van sy latere funksie in die sensuurbestel wat weldra op die
Afrikaanse letterkunde sou toesak en deur Rabie en ander skrywers van sy geslag
bestry sou word. Kruger sê Rabie is in hierdie ‘prosas’ meer digter as prosaïs, meer
lirikus as epikus en dat die ‘spankrag van sy woord’ later seker aan ‘breër uitgewerkte
en langer volgehoue beelding’ getoets sal word. ‘Maar’, gaan hy voort, ‘die eie aksent
en die geluid van 'n meesterskap is so duidelik dat dit nooit misken kan word nie.’
Die negatiefste van die vroeë resensies oor Een-en-twintig kom van Kees Greshoff,
seun van die Nederlandse digter Jan Greshoff en iemand wat as dosent in Frans aan
die Universiteit van Kaapstad goed ingelig was oor die nuutste strominge in die
Wes-Europese letterkunde. Sy belangrikste beswaar is dat Rabie wel in Afrikaans
met iets nuuts kom, maar dat sy ‘sketse’ heelwat ander invloede toon. ‘Jan Rabie’,
skryf hy, ‘is die Afrikaanse seun van Henri Michaux’, in so 'n mate dat hulle byna
na ‘parodieë,... versiersels van Michaux [lyk], sonder iets van die inhoud of iets van
die gespannenheid wat betekenis gee aan Michaux se poëtiese sketse’. Hy vind ook
Rabie se simbole en allegorieë te opsetlik en nie genoegsaam
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uitgewerk nie. Tog meen hy Een-en-twintig is die produk van 'n skrywer met 'n
‘onteenseglike gawe’, al is hy, anders as wat Krige in sy inleiding sê en wat op die
flapteks beweer word, ongemaklik in die vorm wat hy gekies het en al moet hy sy
medium nog vind.36
Op hierdie resensie reageer Peter Blum.37 Blum sê Een-en-twintig het hom by
verskyning reeds geboei met sy ‘oorspronklikheid en frisheid van taalgebruik’. Rabie
het volgens hom daarin geslaag ‘om die menslike insig van die kortverhaal te versmee
met die gedronge segging van die gedig’. Wat die invloed van Henri Michaux betref,
sê hy dat hy in besit is van 'n keur uit Michaux se prosagedigte in die reeks Poètes
d'Aujourd'hui en niks daarin vind waarop Rabie kon gesteun het nie. Hy sal graag
wil weet watter stukke van Rabie deur watter van Michaux geïnspireer is. Hy sien
wel in dat Rabie soos Michaux ‘'n wêreld van skrikwekkende willekeurigheid’ geskep
het, maar voeg dan 'n belangrike insig by: ‘[E]k meen dat Rabie iets anders en iets
meer gedoen het. Daar is in sy stukke - benewens die hegte struktuur van die skets
of die kortverhaal - twee eienskappe wat by Michaux m.i. totaal ontbreek - humor
en deernis.’ In sy reaksie op Blum se brief38 moet Greshoff sy verskoning aanbied
dat hy Een-en-twintig 'n debuut noem en daarmee sy onkunde oor Rabie se vyftal
vroeëre werke in boekvorm verraai. Hy meen egter steeds dat Rabie nog nie sy
medium gevind het nie en dat sy talent wesentlik dié van 'n romanskrywer is. Hy
meen verder dat veral Rabie se eerste drie verhale sterk ooreenkoms vertoon met
Michaux se ‘Plume voyage’, ‘Chez les hacs’, ‘Mon roi’ en ‘Un homme voyage’ almal stukke wat voorkom in die bloemlesing wat deur Blum genoem is.39
Hoewel die meeste resensente nie onvriendelik of afwysend teenoor Een-en-twintig
was nie en almal die een of ander kwaliteit in die ‘prosas’ aangewys het, kon nie een
kritikus die werklike waarde in hierdie stadium vasstel en dit as 'n deurbraak en
waterskeiding in die Afrikaanse prosa aantoon, soos dit destyds by die verskyning
van die debuutbundels van W.E.G. Louw en N.P van Wyk Louw op die gebied van
die Afrikaanse poësie gebeur het nie. Jong skrywers wat in daardie stadium nog
studente was en onbekend op die gebied van die Afrikaanse literatuur, het egter feitlik
onmiddellik die belangrikheid van Rabie se werk aangevoel. Hennie Aucamp, wat
sy bloemlesing kortkortverhale Vuurslag in 1991 aan Rabie sou opdra ‘met waardering
vir 21, 'n suurdeeg wat kragtig bly voortwerk binne die Afrikaanse letterkunde’, voel
jare ná sy eerste kennismaking
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nog dieselfde oor ‘hierdie verbluffend energieke bundel’ en waardeer steeds hoe
‘suggestieryk kompaktheid ... en hoe effektief die metafoor in die prosa kan wees’.40
Abraham H. de Vries herinner hom met watter vreugde hy Een-en-twintig by die
eerste publikasie in die Duitse boekwinkeltjie in Meulstraat op Stellenbosch gaan
koop het,41 terwyl Johann Botha kon onthou hoe hy in sy tweede jaar op Stellenbosch
'n poker-sessie in die koshuis Eendrag tot stilstand geruk het deur stukkies uit Rabie
se ‘prosas’ voor te lees.42
Die grootste hulde en sensitiefste registrasie van Rabie se wesentlike bydrae kom
van André P. Brink. Reeds as jong student op Potchefstroom skryf hy in Tydskrif vir
Letterkunde43 'n lang waarderende beskouing oor Rabie se ‘prosas’ wat hy as iets
unieks in ons letterkunde beskou en gaan hy in op die filosofiese agtergronde en die
stylvorm waarby die stukke aansluit. Jare later skryf hy 'n blokboek oor
Een-en-twintig,44 die insiggewendste studie wat aan Rabie se ‘prosas’ gewy word.
Een-en-twintig is vir hom in dié studie 'n nuwe inset vir die Afrikaanse prosa en 'n
onvoorwaardelike breuk met die dikwels gemoedelike en lokaalrealistiese verhaalkuns
van vroeër. In teenstelling tot die werk van Baudelaire, Rimbaud en Michaux, by
wie dit primêr om die stemming gaan en waarop Krige in sy inleiding wys, meen
Brink dat die aksent by Rabie anders lê. Telkens is daar in Een-en-twintig vir hom
sprake van ‘'n liries-dramaties gelade moment wat eksplosief onthul word en waarin
die embrio van 'n verwikkelingsplan duidelik sigbaar is, net veel meer saamgedronge
en geïntensiveer as in die “tradisionele” kortverhaal’. Die kern van dié stukke lê vir
Brink in die wyse waarop ‘in 'n uiters kompakte saamdringing van epiese, liriese en
dramatiese elemente, één sentrale eksistensiële moment uitkristalliseer tot 'n dinamiese
beeld’.45
Twintig jaar ná die verskyning van Een-en-twintig vertel André Brink van sy eerste
reaksie by die lees van hierdie merkwaardige boek. Hy was op Potchefstroom besig
met die honneurs in Engels en met sy fiets op pad terug van 'n Shakespeare-seminaar
na sy koshuiskamer toe sy vriend Naas Steenkamp hom voorkeer met 'n eksemplaar
van 'n dun plat geel boekie onder die arm: ‘Jong, het jy dié al gelees? So nie, dan
moet jy dadelik.’ André het dadelik omgedraai, winkel toe gery, sy eksemplaar van
die dun, plat, geel boekie gaan koop, in sy kamer op sy bed gaan lê en lees en eers
weer opgestaan toe hy dit voltooi het. Hy skryf:
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Want die ontdekking wat ek daardie dag belewe het, was in die
Afrikaanse literatuur en vir 'n jong student soos ek heeltemal enig. Dit was
soos 'n wêreld wat binne-in my gebore word ... Ek was altyd versot gewees
op literatuur. Maar in Afrikaans het ek tot op daardie dag nog nooit iets
gelees wat my met só 'n opwinding oor die nuwe vervul het nie.46
Wat hom veral getref het, is die ‘intuimeling in 'n heeltemal nuwe soort
werklikheid’47 waarin hierdie ‘prosas’ hom laat beland het. Daardie eerste dag se
‘verrukking-van-ontdekking’, gaan hy voort, ‘dit kan mens nooit vergeet nie.’48
Vir baie van die jong kunstenaars wat toe al begin skryf het of nog later sou begin
skryf, was dié dun, plat, geel boekie 'n eerste kennismaking met 'n wêreld van
literatuur waarmee hulle weldra intiemer in aanraking sou kom en wat as 'n baken
en rigsnoer vir baie se eie skeppende werk sou dien.

VI
Met haar vestiging in Kaapstad kon Marjorie Jan nie in sy rol as omroeper verdra
wanneer hy in die oggend in sy netjiese pakkie die huis in Cheviot Place verlaat om
met sy werk in die SAUK-gebou in Kusweg te begin nie. Vir haar was dié man in
'n pak klere nie haar Jan nie. ‘Ek het 'n skrywer getrou, nie 'n omroeper nie’,49 was
haar woorde aan hom. Sy het ook nie gehou van al die ‘pretty girls of the radio’ en
die baie ‘dull, dumb men of the radio’50 met wie sy by sosiale geleenthede opgeskeep
gesit het nie, al was 'n paar van hulle darem aanvaarbaar in haar vriendekring. Die
meeste was egter vir haar verbeeldingloos, saai en leeg, met niks om te sê nie.
Jan self, wat van die begin af nie veel erg aan so 'n vaste betrekking gehad het nie
en eerder wou skryf as uitsaai, het nie veel aanmoediging nodig gehad nie. Teen die
middel van 1956 was hy hopeloos oorwerk en het hy genoeg gehad. In 'n brief aan
Stephen en Renée le Roux skryf hy dat met die radio se ‘gedurige stofstorm’ daagliks
net ‘die beeld van jou bed’ waarop jy snags neerduik, nog duidelik uitstaan. Die
radiowerk met die lang ure gee hom weinig tyd vir sy eie skryfwerk. Hy het derhalwe
einde
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Augustus bedank, maar sal darem nog geld verdien uit die stukwerk wat hy vir die
radio lewer. Daarby sal hy, naas die verwagte inkomste uit die boeke wat hy nou wil
skryf, iets kry uit sy weeklikse posseëlrubriek in Die Burger en sy sporadiese artikels
in verskillende koerante. Baie gou sou hy ook begin met resensies vir The Cape
Times waarmee hy op 'n kundige wyse nuwe Afrikaanse publikasies aan Engelse
lesers bekend stel, 'n taak wat hy oor etlike dekades sou volhou.
Vir 'n tweetal jare sou Jan dus steeds op 'n vryskutbasis werk vir die SAUK doen.
Sy mees ambisieuse werk wat uit sy verbintenis met die radio voortspruit en as
vervolgverhale oor die lug groot sukses gehad het, is die drie ruimteverhale waarmee
hy ná C.J. Langenhoven se Loeloeraai die eerste voorbeelde van wetenskapfiksie in
Afrikaans lewer. Nog vóór die eeu van ruimtevaart ingelei is en hy in geselskap van
Flippie Burgers in Oktober 1957 die eerste spoetnik tydens 'n besoek aan die
Hexriviervallei kon aanskou, het Jan al 'n intense belangstelling in hierdie tipies
twintigsteeeuse genre gehad. Hy het graag vir ontspanning die ruimtefiksie van
skrywers soos Jules Verne en H.G. Wells gelees. Reeds in 1953 in Parys het hy,
volgens 'n aantekening in sy Paryse dagboek, tot die besef gekom dat sy gemeenskap
die hele wêreld is,51 'n eerste gewaarwording, soos Amanda Botha dit stel,52 van wat
later as die ‘global village’ bekend sou staan en die aanloop tot die ‘planetêre
bewussyn’ waarvan Jan in sy onderhoud met Elsa Joubert praat.53 In 'n artikel wat
hy tydens sy werk aan dié verhale skryf, sê hy dat toekomsfiksie die eerste kunsvorm
is wat probeer om globaal, ‘planeetwyd’ te bespiegel, om die vermetelheid te hê om
baie dissiplines saam te vat.54 Op 'n vraag oor hoekom hy in die ruimteverhaal begin
belangstel, antwoord hy dat die wetenskap ‘vandag die spannendste en wonderlikste
verhale’ skryf en ‘die ernstigste uitdaging aan die mensdom’ stel.55
Die radiovervolgreekse waarop die drie wetenskapfiksie-boeke gebaseer is, word
in elke episode deur 'n verteller ingelei wat die karakters aan die woord stel en met
spesiale klankeffekte die suggestie van die buitenste ruimte wek. Aanvanklik het
hulle nie raad geweet hoe om die kosmiese klanke weer te gee nie. Op 'n dag, toe
Jan saam met die ingenieurs rondry om 'n program oor die wêreld van Ceres en die
Koue Bokkeveld te maak, hoor hulle, terwyl hulle by 'n brug nakend aan die swem
was, die mees onaardse geluide wat vir hulle klink soos dié wat 'n vlieënde piering
behoort te maak. Die bloudrade van die brugrelings het as gevolg van die
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ongelyke spanning met die windvlae die vreemdste klanke begin te sing. Kaal soos
hulle was, storm Jan en die klankingenieur Dave Sara na die SAUK-voertuig om die
pragtigste kosmiese brugklanke op te vang, presies wat hulle vir die besondere effekte
nodig gehad het.56
Omdat elke episode vyftien minute lank vir die uitsending ná die aandnuus moes
duur, is die hoofstukke van die eerste twee van hierdie ruimteverhale ongeveer ewe
lank en kon Rabie nie alle reste van die oorspronklike dramatiese vorm heeltemal
wegwerk nie. Swart ster oor die Karoo, wat toevallig gepubliseer word in die jaar
1957 waarmee die ruimte-eeu met die lansering van die eerste satelliet 'n aanvang
neem, handel oor die situasie wat ontstaan wanneer die aarde skielik ophou draai.
Aanvanklik is die vermoede dat dit die gevolg is van die gelyktydige ontploffing van
twee atoombomme, maar later word dit duidelik dat die stilstand deur die ingryping
van buiteaardse wesens veroorsaak is. Dit is in werklikheid, soos J.C. Coetzee dit
stel, ‘'n magnetiese arrestasie’ waarmee wesens van die swart ster Nos (die dooie
ander son van ons sonnestelsel, anderkant Pluto) as ‘weldoeners’ ingryp ‘omdat die
mensdom 'n groot gevaar vir homself en die kosmos (geword het)’.57 Die versteuring
bring mee dat Suid-Afrika aan die donkerkant van die aarde in sneeu en ys gehul is,
terwyl mense aan die sonkant in die ewige hitte verskroei. By die navorsingstasie
Saakni in die Karoo probeer 'n aantal wetenskaplikes 'n oplossing vind vir die
ontsettende koue wat alle lewe bedreig deur kunsmatige voedsel te kweek, terwyl
die professor in sterrekunde saam met 'n paar ander wetenskaplikes en die bo-aardse
wese dr. Stellaris op 'n ruimtereis die tyd in vertrek om die probleem op te los. Die
uiteinde van die reis is dat die ruimtevaarders weer na die aarde terugkeer, nou met
die kennis van hoe die mens homself kan red en met die vurige wil om die
verskrikking van die atoombom uit te wis en die aarde tot sy oorspronklike skoonheid
te herstel.
Die boek het dus, volgens die flapteks, 'n duidelike boodskap: ‘omdat die mens
by magte is om die aarde te verwoes, is sy toekoms in sy eie hande. Hoe hy hierdie
mag gaan gebruik - of hy die aarde gaan verwoes of daarvan 'n beter plek gaan maak
- hang net van homself af.’ Rabie wil mense waarsku en opvoed en sosiale kritiek
lewer. Die mens moet besef hy is nie die middelpunt van die heelal nie58 en dat 'n
nuwe, beter mens gebore kan word, ‘'n mens met nederigheid en minder trots, met
meer behulpsame liefde’.59 En hierdie nuwe, nederige mens moet self sy eie heil vind;
die buite-aardse wesens kan dit nie vir hom doen nie. In hierdie opsig sluit
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Rabie aan by Jules Verne se Le tour du monde, H.G. Wells se The first men in the
moon en C.J. Langenhoven se Loeloeraai. Die Venus-bewoner Loeloeraai sê in
Langenhoven se roman dat hy sy kennis nie aan die aardbewoners kan meedeel nie;
hulle moet hul eie ‘onderwysers’ wees. ‘Hoe pynlik en stadig - ja, hoe onnosel en
stadig, die vordering ook was, julle moet op julleself staatmaak sonder buitemenslike
of bowemenslike voorligting. Waarom? Omdat kennis, anders as deur julleself verkry,
tot julle groter ellende sou gelei het.’60 Dit is presies ook die boodskap wat Rabie
met sy roman wil oordra.
In Die groen planeet (1961) - ‘'n toekomsverhaal oor die eerste kolonie op Mars’,
soos dit in die subtitel genoem word - besluit die wêreldregering van Terra om 'n
agttal ‘proefkonyne’ na Mars te stuur om, op watter wyse dan ook, te kyk of hulle
op dié rooi planeet 'n bestaan kan maak en só die moontlike totale uitwissing van die
mens in die toekoms te fnuik. Die verhaal self handel oor die worstelstryd van hierdie
proefkonyne - van wie twee hulle nie by die nuwe omstandighede kon aanpas nie en
beswyk. Die ander besluit om op Mars te bly, selfs nadat hulle in die geleentheid
kom om terug te keer aarde toe. Ten spyte van die aanvallende kruipbosse en die
boorslange wat na kos soek, aanvaar hulle die rooi planeet as hul nuwe tuiste. Die
boodskap wat hierdie verhaal bring, is dat die mens hom by buitengewone
omstandighede kan aanpas en kan oorleef. Die hemelblom, wat as vervolgverhaal in
1957 weekliks in langer episodes as die eerste twee ruimteverhale oor die radio
uitgesaai is, maar eers so laat as 1971 in Die Huisgenoot en daarna in boekvorm
verskyn, het as hoofgegewe die gevaar wat ontstaan as die mens met sy industriële
ywer die aarde só vervuil dat dit vir die res van die kosmos 'n gevaar skep.
Ruimtewesens tree in en laat 'n plant op die aarde wat angswekkend vinnig sal groei
en vermeerder, die hele planeet weldra sal bedek en dan sal verskrompel om
uiteindelik 'n skoon aarde maar sonder die mens agter te laat. 'n Aantal wetenskaplikes
wat in 'n vlieënde piering ontvoer word, slaag uiteindelik om na die aarde terug te
keer en 'n oplossing vir die noodtoestand te bring.
Wat in al drie hierdie toekomsfantasieë opval, is dat Rabie sy lesers, soos vroeër
sy luisteraars oor die radio, daarvan bewus wil maak dat, om in die latere woorde
van Lina Spies te praat, ‘die broos seepbel wat ons bewoon’61 uiters breekbaar is en
dat die mens sy drang tot vernietiging sal moet teenwerk as hy wil oorleef. Lank
voordat daar 'n wyd verspreide
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C.J. Langenhoven, Versamelde werke, I, vyfde uitgawe, Kaapstad, Tafelberg, 1973, p. 191.
Lina Spies, Hiermaals, Kaapstad, Human & Rousseau, 1992, p. 14.
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poging was om milieuvervuiling uit te roei en georganiseerde optrede teen kernwapens
gekom het, was Rabie dus die eerste groene by ons wat op dié gevare die aandag
gevestig het.
Afgesien van die feit dat Rabie met hierdie wetenskapfiksie 'n belangrike bydrae
tot Afrikaans as radiomedium lewer, word hy ná Langenhoven die eerste beoefenaar
van die ruimteverhaal. Soos Langenhoven wil Rabie met elk van dié romans naas
verteller ook as didaktikus met 'n sterk morele inslag optree, 'n ingesteldheid wat hy
ook op 'n ander wyse in werke van die laat vyftiger- en vroeë sestigerjare sal voortsit.
In sy artikel oor ‘Toekomsfiksie en die letterkunde’ maak hy die interessante uitspraak
dat hierdie soort ruimteverhale 'n moderne ekwivalent is vir die feeverhaal62 wat ook
dikwels 'n morele waarheid bevat. En dat hy talle luisteraars en lesers met dié verhale
gewen het, bewys die herhaalde herdrukke en hoë verkoopsyfers. Die hemelblom
word trouens een van die vier goeie verkopers van Rabie se boeke.63
Met hierdie drie ruimteverhale kom Rabie se werk as vryskut vir die radio tot 'n
einde. Teen 1959 was hy as medewerker vir die SAUK polities nie meer aanvaarbaar
nie.

Eindnoten:
1 Jan Rabie se vertrek uit die Amsterdamse hawe, sy vaart na Suid-Afrika en die eerste nege
maande van sy verblyf in Kaapstad is uitvoerig gedokumenteer in sy briewe aan Marjorie in
Parys. Ek steun vir my weergawe van sy aktiwiteite in dié tyd sterk op dié briewe. Uit die eerste
brief is dit duidelik dat hy op 12 Januarie 1955 uit Amsterdam vertrek, nie op 21 Januarie, soos
André P. Brink dit in sy uitgawe van die Paryse dagboek, 1998, p. 287 weergee nie.
2 Hierdie artikel word onder die titel ‘Kaapstad’ bewaar by die Stellenbosse Rabie-dokumente.
3 Sestigers in woord en beeld: Jan Rabie, Johannesburg, Perskor, 1986, p. 19.
4 Ibid., pp. 19-20.
5 Ibid., p. 20.
6 Omdat Uys Krige dwarsdeur sy lewe voorkeur gegee het aan die pleknaam Onrust bo Onrus
en sy keuse selfs by geleentheid gemotiveer het (kyk hieroor Die goue seun, Kaapstad, Tafelberg,
2002, pp. 577 en 665), maak ek in my biografie oor hom konsekwent van die vorm met die t
aan die einde gebruik. Jan Rabie het egter Onrus verkies, soos blyk uit die titel van 'n Boek vir
Onrus (1982). Daarom gebruik ek in hierdie biografie deurgaans die vorm waaraan hy voorkeur
gegee het.
7 Persoonlike mededeling deur prof. I.W. van der Merwe (Boerneef), omstreeks 1962.
8 Sestigers in woord en beeld: Jan Rabie, p. 36.
9 Gegewens uit 'n berig in Die Burger wat by die Rabie-dokumente op Stellenbosch bewaar word,
maar waarvan ek die verskyningsdatum nie kon identifiseer nie.
10 ‘The ghost ship of the sea’, The Cape Odyssey, April-Mei 2002.
11 C. Pama, Standard Encyclopaedia of Southern Africa, deel 2, Kaapstad, Nasou, 1970, p. 21.
12 Liber amicorum pro A.A. Balkema, Kaapstad, Vriende van die S.A. Biblioteek, 1984, p. 69.
13 Ibid., p. 68. In 'n brief van 30 April 1955 skryf Peter Blum aan D.J. Opperman dat hy Rabie se
manuskrip ‘prosas’ ‘met verbystering’ lees. Onder hulle is ‘Die oorlog van die konyne’ wat
handel oor twee konynrasse, die ‘Poepers en die Boudskudders genoem’, wat ‘mekaar beveg
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Op die verwantskap tussen wetenskapsfiksie en die feeverhaal vestig Rabie self die aandag
in sy artikel ‘Toekomsfiksie en die letterkunde’.
Die ander drie is Een-en-twintig, Twee strandlopers en 'n Haan vir Eloúnda. Kyk hieroor
Coetzee, op. cit., p. 266.
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deur [...] mekaar aan te poep’. Verder noem Blum ‘“Fossiele-liefde” van die man wat versteende
voorwêreldse drolle bymekaar maak?’ Blum het vir Rabie gesê: ‘Ou perd, jy is óf gek óf 'n
genie’, en Rabie was gevlei! (Kyk hieroor J.C. Kannemeyer, Wat het geword van Peter Blum?,
Kaapstad, Tafelberg, 1993, pp. 61-62.) Waarskynlik het dié twee tekste deel van die
oorspronklike manuskrip gevorm, maar is hulle deur Balkema vir publikasie afgekeur. Onder
die Rabieversameling op Stellenbosch ontbreek ‘Die oorlog van die konyne’, maar die manuskrip
van ‘Fossiele-liefde’ vorm deel van die dokumentasie.
Onderhoud met Siebert Wiid, 19.3.2002.
‘Só onthou ek die enigmatiese Peter Blum’, Bylae by Nasionale Koerante, Augustus 1993.
Ibid.
Onderhoud met Marjorie Wallace, 18-19.3.2002.
Jan bedoel hier dus vóór hulle huwelik.
Jan-en-Jorie, video oor die lewe van Jan Rabie en Marjorie Wallace deur Katinka Heyns, met
teks deur Chris Barnard, 1980.
Onderhoud met Marjorie Wallace, 18-19.3.2002.
‘Jan Rabie gesels oor sy vrou Marjorie Wallace’, SAUK, Johannesburg, Sentrale Klankargief,
7.3.1990.
Jan Rabie, ‘Besonderse M’, ongepubliseerde radiopraatjie.
Ibid.
Onderhoud met Gideon Joubert, 5.11.2002.
Onderhoud met Marjorie Wallace, 18-19.3.2002.
Inligting uit die praatjie ‘Wildsbokke in ons familie-album’ wat Jan op 6.10.1983 op Stellenbosch
voor 'n byeenkoms van Vleissentraal op Stellenbosch hou. Kyk ook Buidel, Kaapstad, Human
& Rousseau, 1989, pp. 91-95.
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Hoofstuk X
Cheviot Place 6
I
Teen die einde van 19551 betrek Jan en Marjorie 'n gedeelte van Cheviot Place 6, die
dubbelverdiepinghuis in Groenpunt wat hulle vir die volgende ongeveer elf jaar met
Erik Laubscher en sy vrou, Claude Bouscharain, sou deel. Die Laubschers het met
hulle drie kinders onder gewoon en die Rabies bo. Van die balkon, waar vriende
dikwels oor 'n glasie wyn kon bymekaar kom, was daar 'n pragtige uitsig op die
Atlantiese Oseaan en Robbeneiland, die ‘eiland voor Afrika’ soos Jan dit later in 'n
roman sou noem.
Wanneer Jan en Marjorie hulle in Cheviot Place vestig, is apartheid reeds byna
sewe jaar lank die amptelike beleid van die Nasionale regering. Tydens Jan se jare
in Parys het die regering geslagsverkeer tussen mense van verskillende kleure onwettig
verklaar en residensiële apartheid deur die aanwys van afsonderlike woongebiede
deur wetgewing verpligtend gemaak. In 1956, 'n jaar ná Jan se terugkeer, word die
bruin mense ná 'n konstitusionele krisis deur 'n omstrede uitbreiding van die Appèlhof
en die Senaat op 'n aparte kieserslys geplaas, terwyl die Universiteite van Kaapstad
en die Witwatersrand drie jaar later verbied word om langer bruin of swart studente
- met min uitsonderinge - te aanvaar en die stigting van afsonderlike
universiteitskolleges vir die verskillende swart en gekleurde eenhede in die vooruitsig
gestel word.
Hierdie wetgewing was in die vyftigerjare deel van die Afrikaner se reaksie op
die eise om gelykskakeling deur die wêreldmening en die geleidelik opkomende
Afro-Asiatiese lande wat in die vergadersale van die Verenigde Volke hulle stem
begin dik maak het. Hoewel die apologete van apartheid dikwels mooi broodjies
probeer bak het om te bewys hoe ‘regverdig’ die beleid teenoor die ‘anderkleuriges’
was, het die wette en maatreëls basies neergekom op die behoud van ‘blanke baasskap’
en wat die politici as die beskerming van die Westerse beskawing en waardes vir
Suid-Afrika beskou het. Klaarblyklik het die vraag nooit by die regeerders opgekom
in watter morele dilemma die blanke in Suid-Afrika uiteindelik
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Die presiese datum van die verhuising is nie bekend nie. Rabie teken dit nie in sy dagboek
aan nie en op my navraag kon Erik Laubscher dit alleen teen die einde van 1955 dateer. Ten
tyde van my navraag (April 2003) was Marjorie Wallace reeds ernstig siek ná 'n beroerte en
kon sy my nie meer van hulp wees nie.
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sou beland indien hy 'n Westerse beskawing in die land sou wou handhaaf met
maatreëls en middele wat wesensvreemd en strydig met die hoogste beginsels van
daardie beskawing is nie. Die meerderheid blanke Afrikaners, wie se voorsate self
die slagoffers was van 'n gewetenlose imperialisme en 'n oorlog wat met groot verlies
van lewens gepaardgegaan het, was kennelik nie by magte om te besef dat húlle nou
die nuwe imperialiste was wat met vrees, geweld, dwangmaatreëls en onderdrukking
besig was om te doen waarteen hulle voorouers hulle minder as vyftig jaar tevore
verset het nie.2 Die voor die hand liggende les uit die geskiedenis het by hulle
verbygegaan.
Die jaar 1956, die jaar waarin die bruin mense hulle stemreg op die gemeenskaplike
kieserslys op 'n onkonstitusionele wyse en deur 'n politieke gepeuter verloor het, sou
Jan later as 'n keerpunt in die politieke geskiedenis van die land en as 'n waterskeiding
tussen die Afrikaanse skrywers aan die een kant en die Nasionale politici aan die
ander kant beskou.3 Soos vroeër in Parys, maar nou met veel groter ontsteltenis en
verontwaardiging, het hy die diskriminerende wetgewing en die summiere wegneem
van demokratiese regte as 'n groot onreg teenoor die bruin mense gesien. Indien die
ideologiese leiers nie op hulle pad van selfvernietiging gestuit word nie, so was sy
oortuiging, sou die Afrikanervolk, en saam daarmee sy taal en literatuur, vernietig
word.4 Soos vroeër in Parys het hy voorspel dat Afrikaans uiteindelik die prys van
sy gebruikers sou moes betaal.
Reeds kort ná sy terugkeer begin Jan los aantekeninge in sy dagboek maak waaruit
'n mens kan aflei hoe hy reageer op verskillende aspekte van die gesegregeerde
samelewing waarvan hy nou deel vorm. Wat hom in hierdie tyd baie seermaak, is
hoe Afrikaanssprekende bruin mense in Kaapstad hulle wit mede-Afrikaners in
Engels antwoord as hulle aangespreek word. Hy voel triestig wanneer hy op die
Kaapse Vlakte die dapper, troostelose verlatenheid van die plakkerskampe met hulle
skril, vrolike lappe kleur op die roestige sinkplate sien. Hy vind dat die wit mense
steeds, soos hul voorouers, 'n laer teen die vermeende vyande buite trek, maar nou
nie meer in die naam van God nie. Sy vriend uit sy studentedae op Stellenbosch,
F.A. Venter, se Swart pelgrim (1952) oor die lotgevalle van 'n swart man wat na die
stad toe kom, vind hy een van die werklik betekenisvolle Afrikaanse romans wat hy
nou by sy terugkeer leer ken. Hy vra hom egter af watter soort breinspoeling Arthur
Fula in Jôhannie giet die beeld (1954), die eerste roman in Afrikaans deur 'n swart
man, daartoe gelei het om die volgende verbasend inskiklike en versigtige woorde
te skryf:
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Jack Cope, The adversary within, Kaapstad, David Philip, 1982, pp. vii-viii.
Ibid., p. 96.
Ibid.
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Nee, die Engelse blaaie meen dat ons net Engels kan lees, en daarom
skakel hulle die meeste van die nuus uit wat hulle reken nie vir ons geskik
is nie. Die Afrikaanse koerante, daarenteen, gee die nuus net soos hulle
dit uit betroubare bronne verneem - die nuus dwarsoor die hele wêreld.
Ons kry dan 'n mooi beeld van wat oral aangaan.5
In P.J. Meyer, grootbaas van die SAUK, se Nog nie die einde nie (1954) erger Jan
hom aan uitsprake soos die volgende: ‘Die Afrikaner dra in sy huidige lewens- en
wêreldbeskouing 'n boodskap wat vir die Wes-Europeër van meer waarde is as die
Amerikaanse rykdom en militêre mag.’6 Hy verafsku Meyer se uitsprake oor die
(blanke) Afrikaners se ‘Godgestelde roeping’ teenoor ‘die toenemende
Anti-Christelike imperialisering van die wêreld’7 en ‘sy eerbied vir die Godgegewe
natuurlike onderskeid tussen die blanke en die swarte ras’.8 As 'n mens merk dat Jan
formulerings soos ‘natuurlike onderskeid’ tussen ‘rasse’ in sy dagboek uit Meyer se
boek aanteken, begin jy wonder hoe lank hy met sy vurige temperament en groeiende
ongeduld nog met sy radiowerk in diens van so 'n grootbaas sal aanhou. Oor 'n
oomblik waarin hy binne die mure van die SAUK-gebou vasgekeer voel, skryf hy
in sy dagboek:
Ek voel triestig en leeg en nutteloos in my werk waar ek redelik betaal
word om die standpunt van die tevredenes en die besittendes te stel - die
gladde optimisme en kultuur-georganiseerdery wat die siel koud laat - en
vervreem. Ek moet vry wees om te kan protesteer - my bloed, my hartstog,
my intellek, my behoefte lê by die niebesittendes, dié wat my nodig het.
Gisteraand sê welmenende vriende: ‘Ons hoop as jy weer vir ons kom
kuier, dat jy in jou eie motor kan kom, en nie weer so vroeg die trein moet
[haal nie].’
Instinktief voel hy die opstand, die ‘Nee’ in homself opwel as hy sulke woorde
hoor en die benepe woorde van Meyer lees. Voordat hy later sy kritiek op Meyer
publiseer, bedank hy uit sy betrekking by die radio, omdat hy gevoel het dit is die
eerbare weg om te volg. 'n Werknemer, was sy oortuiging, kan nie sy werkgewer
heftig kritiseer en dan verwag om in sy pos aan te bly nie, 'n standpunt wat 'n mens
'n aanduiding van die formaat en integriteit van Jan Rabie gee. Van sy kant het Meyer
ná Jan se bedanking en die publikasie van die kritiek (in Evolusie van nasionalisme)
opdrag gegee dat Jan nie meer vir stukwerk gebruik mag word nie.9
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Arthur Fula, Jôhannie giet die beeld, Johannesburg, Afrikaanse Pers-Boekhandel,
1954, p. 126.
P.J. Meyer, Nog nie die einde nie, Kaapstad, A.A. Balkema, 1954, p. 54.
Ibid., p. 69.
Ibid., p. 79.
Telefoniese mededeling van Abraham H. de Vries, 24.4.2003.
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Teenoor Meyer se boek vind Jan G.D. Scholtz se Het die Afrikaanse volk 'n toekoms?
(1954) 'n veel minder pretensieuse en redeliker boek, al reik dit nog steeds uit na die
begeerde mite wat buite die werklikheid val. En as hy 'n roerende praatjie van P.J.
Schoeman met ‘sy treurige veldstem’ oor die Boesmans bywoon en van hulle pragtige
Etosja-legende oor die wit moedervrou hoor, gaan hy akkoord met Schoeman dat
daar eintlik 'n monument opgerig behoort te word ter ere van dié mense, ‘hulle wat
voor ons was’.
Reeds op 30 Oktober 1948, ses maande ná sy aankoms in Frankryk, teken Jan in
sy Paryse dagboek aan: ‘Wanneer ek terugkeer in Suid-Afrika, sal ek ons enigste
probleem, ons enigste toekoms, in die oë moet kyk. Ek sal moet stelling inneem oor
[ons] kleurkwessie.’10 In ooreenstemming met hierdie voorneme beveg Jan nou,
aanvanklik feitlik manalleen, as skrywer die euwel van apartheid in gesprekke en
deur voordragte, maar veral by wyse van briewe aan verskillende koerante. Telkens
beklemtoon hy dat die bruin mens - hy praat feitlik deurgaans van ‘Kleurling’, die
gangbare benoeming in dié tyd - die blanke Afrikaner se naaste is deurdat hulle 'n
gesamentlike agtergrond, geskiedenis en kultuur deel. Hoe nóú blank en bruin by
mekaar ingeskakel is, blyk vir hom uit die gemeenskaplike Afrikaanse taal waarin
naas die primêre Nederlands ook heelparty woorde uit die taal van die Koi en die
Maleis van die slawe geassimileer is.11 In 'n tyd toe daar nog van so 'n gedagte gegru
is, moet albei, blank en bruin, vir Jan as Afrikaners gereken word:
Menings hieroor kan sterk verskil. Maar die geskiedenis leer ons dat 'n
volk bestaan uit mense wat saamwoon in een gebied waar hulle een
geskiedenis het, liefs een godsdiens, en veral een taal. Hiervolgens is elke
Afrikaanssprekende Kleurling ook 'n Afrikaner.12
Die primêre skakel wat hulle verbind, is hul gemeenskaplike taal. As hy as
Afrikaner moet bepaal wat 'n mede-Afrikaner is, kom hy net by ‘een eenvoudige
waarheid uit: almal wat saam Afrikaans geskep het en saam Afrikaans praat’.13 Jare
later kon Hans Beukes, 'n Rehoboth-student aan die Universiteit van Kaapstad, nog
onthou watter indruk die standpunt van Rabie tydens 'n etensuurlesing op hom gemaak
het. ‘Rabie’, skryf Beukes, ‘presented an analysis of the language situation in the
country to demonstrate that the tongue most widely spoken, as their first language
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Paryse dagboek, Kaapstad, Human & Rousseau, 1998, p. 49.
Jan Rabie, Polemika (1957-1965), Kaapstad, John Malherbe, 1966, p. 12.
Ibid.
Ibid., p. 15.
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by both blacks and whites, was in fact Afrikaans. Arguing that a shared language
was an essential aspect of society, he thought the wide usage that Afrikaans enjoyed
as means of communication of the South African communality made that much more
nonsense of the policy of apartheid. As Afrikaans was my own mother tongue it was
a point of view that appealed to me.’14
Waarteen Jan dit dan ook verder het, is die aantasting van die Afrikaanse taal deur
'n ‘volstruisery met woorde’ wanneer ‘apartheid’ deur die politici skielik tot die
‘mooier-klinkende’ en aanneemliker ‘parallelle ontwikkeling’ herdoop word.15 Sulke
eufemismes is vir hom stukkies boerebedrog waarmee ook die taal Afrikaans deel
van die besmetting word.
Jan aarsel verder nie om te wys op allerlei gevalle van ‘klein’ apartheid, soos
wanneer 'n paspoort van 'n arm bruin jongman wat met 'n beurs verder oorsee wil
gaan studeer, op grond van sy velkleur hom ontneem word.16 Hy is ook die eerste
wat reageer as die bruin Eoan-operagroep in die beoogde ‘lelieblanke’ nuwe teater
van Kaapstad - die Nico Malan, later herdoop tot die Kunstekaap - slegs voor wit
gehore sal mag optree. Ná vertoë teen die uitsluiting van bruin mense verklaar P.W.
Botha, minister van ‘Kleurlingsake’, dat enkelrassigheid in die kunswêreld
regeringsbeleid is ‘en dat dit net so min [sal] baat om daarteen te protesteer as om
teen die oostewind te skreeu’.17 In 'n brief aan Die Burger skryf Jan:
[D]ie kunswêreld waar menslike verhoudinge so essensieel ter sprake
is, is nie roerende materiële bates soos aparte busse nie. Die kuns kan nie
beplan of gedwing word nie; tesame met die godsdiens is dit die mens se
diepste, mins amptelik-beheerbare getuienis oor die mens en menseliefde
en die menslike soektog deur die lewe.
Die oostewind is onbekend in die Kaap, maar as min. Botha dalk die
noordewind bedoel, mag hy vind dat die Kaapse Dokter eendag harder sal
waai. Want wat vandag en altyd geld: ons sal aanhou praat - en as dit moet,
ook skreeu - teen enige amptelike buldering wat die kuns veronagsaam.18
Hy sluit af deur te sê indien min. Botha regeringsbeleid bo alles wil stel, ‘sal hy
vind dat skeppers en draers van die kuns die meer duursame wette van die kuns en
van geestelike waardes téénoor en hoër as regeringsbeleid sal stel’.19
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Intussen vind Jan dit, ten spyte van die groot onregte wat daagliks gepleeg word en
die enorme probleme wat uit 'n walglike politieke beleid voortkom, 'n opwindende
voorreg om in Suid-Afrika te woon:
Op ons bodem word die grootste sosiaal-godsdienstige probleem van alle
tye, van mens teenoor medemens, op sy dringendste en eerlikste gestel.
Volke raak selftevrede en aan die slaap en eintlik sonder diepe oortuiging
van eie waardes, maar aan óns word nou die uitdaging van herwaardering
gestel. Is dit nie 'n groot avontuur om die groot waardes weer eens te moet
opsoek en waaragtig te beleef en uit te leef nie? Veel volke het al om hul
bestaan gestry, maar min het dié stryd so duidelik aan morele wette, aan
die reg van die andere, aan die ‘diepe waters’ van geloof, gekoppel gesien.20
In die onmiddellike jare ná Jan se terugkeer na Suid-Afrika sou die implementering
van apartheid en die isolasionistiese denke onder die blanke Afrikaners egter toeneem.
In die era van H.F. Verwoerd se premierskap (1958-1966) leef blanke Afrikaners in
'n soort euforie as gevolg van die magsposisie waarin hulle as regerende groep verkeer,
die ekonomiese welvaart wat die land ervaar en die waan dat alle politieke probleme
deur 'n waterdigte stelsel onderskep kon word. Tydens die Statebondskonferensie
van 1961 in Londen kom daar sterk teenkanting teen die Regering se rassebeleid.
Verwoerd trek Suid-Afrika se aansoek terug om voortgesette lidmaatskap van die
Statebond wanneer die land 'n republiek word, en op 31 Mei 1961 kom die Republiek
van Suid-Afrika buite die Statebond tot stand. In 1961 kondig Verwoerd ook in die
Volksraad aan dat die Regering in beginsel tot 'n herverdeling van Suid-Afrika besluit
het en dat dit sy bedoeling is om die verskillende swart tuislande tot groter selfbestuur
en uiteindelik volkome onafhanklikheid te lei. Die Transkei en ander gebiede wat
hiermee selfstandigheid verkry, word egter nie internasionaal erken nie. Vir die bruin
mense en Indiërs - groepe sonder geografies afbakenbare tuislande - en vir die groot
getal stedelike swart werkers wat vir alle praktiese doeleindes nie verwyderbaar is
nie en in baie gevalle nooit in een van die tuislande gewoon het nie, is hierdie lyn
egter nie deurgetrek nie. Vir volwaardige burgerskap binne 'n gesamentlike
staatstruktuur met die blankes - die logiese oplossing - het die argitektuur van
apartheid geen voorsiening gemaak nie.
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II
Wanneer Jan Rabie vroeg in 1955 na Suid-Afrika terugkeer, tref hy 'n Afrikaanse
literatuur aan wat nog hoofsaaklik deur die poësie oorheers word en waarin die prosa
en drama ongunstig naas die werk van digters soos N.P. van Wyk Louw, D.J.
Opperman, Uys Krige en Elisabeth Eybers afsteek. Omstreeks die middel van die
vyftigerjare kom daar egter 'n aantal jonger skrywers aan die woord wat later as die
Sestigers bekend sal staan en wat met nuwe werk hierdie disparate groei ophef, in
so 'n mate dat al drie die genres gelyktydig en gelykwaardig ontwikkel.
Op die gebied van die poësie word die vernuwing in 1955 ingelei deur Peter Blum,
'n figuur wat buite die ‘beweging’ van Sestig staan, maar wat deur die spreekritme,
verrassende beeldspraak en gebruik van neologismes sinryk op die Opperman-impuls
voortbou. Naas Adam Small se protespoësie in die trant van die ‘Negro spirituals’
is dit Ingrid Jonker wat met Rook en oker (1963) en veral Breyten Breytenbach met
sy verbluffende woord- en beeldbeheer in bundel na bundel 'n nuwe inset in die
digkuns bring. Ook die vernuwing in die Afrikaanse drama kan teruggevoer word
na die jaar 1955 met die verskyning van Bartho Smit se Moeder Hanna in Standpunte,
al word dit eers in 1959 in boekvorm gepubliseer. Veel meer as vroeër toon die drama
in dié tydvak die bevrugtende invloed van die kontemporêre literatuur van ander
lande.
Maar Sestig was in die eerste plek 'n generasie van prosateurs. Met uitsondering
van Chris Barnard maak hierdie skrywers almal omstreeks die middel van die
vyftigerjare met publikasies in boekvorm hulle verskyning, al debuteer Rabie reeds
in die veertigerjare. Daarby sluit 'n hele paar van hulle (naas Rabie ook André P.
Brink, Abraham H. de Vries, Dolf van Niekerk en Hennie Aucamp) in hulle jeugwerk
regstreeks aan by ouer tradisies. Heeltemal so jonk was 'n hele paar van die Sestigers
dus teen 1955 al nie meer nie. Bartho Smit was reeds 31, Etienne Leroux 33 en Jan
Rabie - die oudste belowende jongeling wat daar nog op aarde was, soos Peter Blum
hom by geleentheid guitig noem21 - reeds 36 met die verskyning van Een-en-twintig.
Tog is dit so dat hulle almal in die vyftigerjare 'n ‘klimaatverandering’22 ondergaan
en 'n nuwe kyk op die werklikheid openbaar. Hierdie verandering word, naas Rabie
se Een-en-twintig (1956), in die prosa ingelei deur Etienne Leroux met Die eerste
lewe van
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Colet (1955), terwyl die jaar 1962 die definitiewe deurbraak bring met die verskyning
van Brink se Lobola vir die lewe en Leroux se Sewe dae by die Silbersteins,
voorafgegaan deur Hilaria (1957), Die mugu (albei deur Leroux) en Die son struikel
(1960) deur Van Niekerk. Terwyl die ouer Afrikaanse prosa hoofsaaklik op die klein
Afrikaanse wêreld van dorp en plaas konsentreer en uiters selde die motiewe van
droogte of oorlog tot 'n universele problematiek laat uitgroei, wil die Sestigers juis
die verwikkeldheid van menswees as sodanig in hulle romans en verhale laat gestalte
aanneem. In plaas van groots opgesette karakters in 'n driedimensionele wêreld val
die aksent op 'n voortdurend veranderende realiteit. Die dilemma van die wesentlike
onkenbaarheid van die mens lei by Leroux, Van Niekerk, Barnard en De Vries tot
die aanwending van die simboliese, pre-rasionele persoonlikheid, met 'n voorliefde
vir die buitestander en die argetipe wat 'n sterk allegoriese en mitologiese lading dra.
In sy belangwekkende lang opstel oor ‘Die krisis van ons werklikheidsbeeld in drama
en epiek’ sal Bartho Smit juis in hierdie tyd skryf dat die mens in die moderne
Europese letterkunde geen beeld meer het nie. Hy ‘is geen lewende realiteit nie, maar
'n versameling van houdings en maskers’;23 die skrywer en kunstenaar van ons tyd
word met ‘die nie-gesig van mens en wêreld, die totale abstraksie’24 gekonfronteer.
In sy gereelde besprekings van Afrikaanse boeke in The Cape Times sal Rabie hierdie
vernuwing toejuig. Oor Leroux se Sewe dae by die Silbersteins skryf hy byvoorbeeld:
This new novel by the author of Hilaria and Die mugu is the strangest,
most unusual book yet to appear in South Africa. I know of no other book
with its intellectual brilliance, its dexterous juggling with symbolisms and
its ruthless economy of words in focusing on characters, as if they were
tiny wriggling insects under a microscope. Etienne Leroux has obviously
read Jung, the modern experimentalists and the Medieval scholastics to
create his potent draught.
Rabie noem dit 'n ‘disquieting book’. Leroux se visioen raak, naas homself, ook
‘the fin-de-siècle age of today, slipping ever faster into a funnel of change’.
Hoewel Rabie dié vernuwing by sy medeskrywers dus verwelkom en trouens met
Een-en-twintig en sy steeds ongepubliseerde Mens-alleen die pionier en padwyser
van dié rigting in die Afrikaanse letterkunde was, sien
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hy dit as sy primêre taak - en trouens dié van die Afrikaanse skrywer as sodanig om teen die onregverdige politieke bestel in sy land stelling in te neem. Reeds in sy
Paryse lesing oor die Afrikaanse skrywer en die kleurprobleem het hy hom uitgespreek
teen die soort skrywer ‘wat na 'n estetiese ster sit en kyk terwyl sy huis afbrand’ of
sy kop soos 'n volstruis wegsteek as die gevaar kom. By herhaling is daar in sy Paryse
dagboek inskrywings oor hoe hy sy taak as skrywer in die toekoms sien. Telkens sal
Jan in hierdie jare hom uitlaat oor die Afrikaanse skrywer se traagheid om oor die
brandende aktuele sake in sy eie land te berig. Bitter min van die vernuwers se werk
toon vir hom ‘'n enigsins volledige benadering van die Suid-Afrikaanse mens en
situasie ... Meer as enigiets anders is Afrikaanse skrywers se onvermoë om objektief
en brandend-eerlik oor hul mense se groot probleme te skryf, 'n bewys van die
Afrikaners se intellektuele onvolwassenheid as gemeenskap.’25
Hoe sterk Rabie oor sy taak as betrokke skrywer voel, blyk uit die briewe wat hy
in 1956 en 1957 wissel met Etienne Leroux wat 'n ander opvatting oor die skrywerskap
huldig. In 'n brief van 28 September 1956 spreek hy sy waardering uit vir Leroux se
debuutroman Die eerste lewe van Colet. Die roman gee vir hom blyke van fyn
waarneming en goeie, intelligente prosa. In die toekoms sal Leroux egter moet leer
om van homself weg te skryf en nie sy waarneming aan homself te koppel nie. Leroux
sal, so meen hy, ‘gedwing word om sosiale maatskaplike feite net so helder in die
oë te sien as sielkundige feite’. Waarop Rabie hier dus sinspeel, is dat hy van Leroux
verwag om bo die stof van 'n persoonlike ontwikkelingsroman uit te styg tot 'n werk
waarin hy die groot vraagstukke van Suid-Afrika aanspreek.
In Leroux se antwoord op hierdie brief wys hy Rabie op drie buitelandse tydskrifte
met artikels waarin daar oorsigte oor die kontemporêre literatuur in Suid-Afrika
verskyn. Afrikaans word net in 'n paragraaf vermeld, maar dan word die aandag
verskuif na Ezekiel Mphahlele en gesê: ‘As the tide is set at present, it is towards
Africans ... that one should look for the strong and significant literature of the future.’
Dit is veral teen die kleinerende toon oor Afrikaans in die artikels waarteen Leroux
beswaar maak. Dit is die eerste keer dat hy dit in buitelandse literêre tydskrifte
teenkom dat teen 'n groep skrywers gediskrimineer word omdat hulle in 'n taal skryf
wat nie baie mense praat nie, dat aan hulle 'n bekrompenheid toegedig word wat nie
bestaan nie, en dat hulle misken word omdat hulle as 'n bevolkingsgroep nie van
belang is nie. In die artikels word Paton,
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Harry Bloom, Abrahams, Jacobson, Stuart Cloete, Gordimer en Mphahlele as die
kern van die Suid-Afrikaanse letterkunde genoem en alle Afrikaanse skrywers
verswyg. Die fout, skryf Leroux aan Rabie, ‘lê ... by julle donders wat voorstaan dat
die skrywer gewikkeld moet wees in die politieke toneel, of in die opsigtelike
probleem wat op die lippe van almal is. Dit is die Frankenstein-monster wat ons
almal nog gaan vernietig.’
In sy antwoord van 19 September 1957 sê Rabie aangesien Afrikaans 'n klein
taaltjie is, 'n teenstander van die taalimperialisme van Engels en daarby die taal van
apartheid wat tereg maar ook gerieflik deur die Europese gewete verdoem word, is
dit haas onvermydelik dat Afrikaans deur die Engelse pers beledig sal word. Hy
meen egter dat Leroux te veel aandag bestee aan Engelse tydskrifte wat ‘jy
gesteriliseerd oor die pos in jou oase in die woestyn ontvang’. Hy self is wel deur sy
afkoms deel van Europa, maar 'n vegter op die voorpos en ‘só sterk Afrikaans dat
ek nie hulle goedkeuring nodig het nie’. Sy plig is teenoor die Afrikaanse letterkunde:
Laat hulle ons negeer en verkleineer, 'n mens kan verstaan waarom
[...A]l waar voor ons moet spook is om onsself suiwer te hou, nie uit skrik
wat hulle sê nie, maar uit regverdige selfbeskouing. Ons gewete. En dan
moet die Afrikaanse letterkunde homself beskuldig - hy skiet wel tekort.
Met 'n formulering wat herinner aan die brief van 3 Januarie 1948 wat hy kort
voor sy vertrek na Parys aan dr. Fransie Malherbe skryf en waarin hy sê dat hy niks
dink ‘van ons land se prosa nie’, gaan Rabie voort:
As termometer van wat vandag in Suid-Afrika aangaan, is Afrikaans
hopeloos vals en onvoldoende, en veral gefossileerd, 19e-eeus. Waarom?
Verkeerde fokus, 'n so sterke groepsgehoorsaamheid dat die individu 'n
gevangene is wat nooit aan sy eie lens durf stel nie. Dus skryf ons oor
Jaffies en Grieke en blommerangskikking,26 of vlug weg in 'n verstellery
van mikroskope, meesal op die mikrowêreld van die self. Dit is ook goed,
maar nie goed genoeg vir 'n volk wat 'n maatskappy en maatskaplike
verhoudings en persone tussen mekaar veronderstel nie. 'n Volk is eers 'n
volk wanneer hy oor alles kan skrywe, wanneer hy nie sekere dinge oorlaat
aan sy politici of sy kerkmanne nie, wanneer hy nie meer bang is vir sekere
dinge in die wêreld nie.
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Wanneer Leroux praat van ‘die opsigtelike probleem wat op die lippe van almal is’,
erken hy vir Rabie dat hy nie daarvan hou nie en daarvoor bang is. Dan het Engeland
en Europa gelyk as hulle ons jongste letterkunde negeer en die verlamming raaksien.
Rabie gaan voort:
En waarom is ons verlam? Waarom skryf ons Afrikaners nie magtige
Verwoerdiaanse dramas nie? Is dit nie omdat ons weet ons kan nie, geen
skrywer kan nie as hy homself nie wil verag nie? Is 'n verlamming onder
ons skrywers nie 'n erkenning dat ons verkeerd is nie, [...] dat ons sekere
dinge in ons skrywersimperium oorlaat aan onbevoegdes, die politici?
Slegs onder die Afrikaners word die politici geëer, as onaantasbaar beskou
wat ons heil en ons verdoemenis in hulle hande dra. En as ons probleem
maar politiek was: so iets soos nasionalisasie van die myne, of linkse of
regse beleide; maar nee, ons muurkas-lyk wat ons aan die politici oorlaat,
is geensins politiek nie, maar die probleem van persoonlike verhoudinge,
die groot menslike probleem wat orals behalwe hier die domein van die
skrywer en die denker is, of die humanis [...V]anaf die laaste oorlog lewer
ons werk wat onvolledig is (want bang), wat nie ster en blom en swart
ellende en wit hoogmoed of wat ook, wat nie alles bevat nie. As Europa
dus 'n slegte gewete oor ons het, dan is dit omdat hulle dit van ons gekry
het.
Hy self, gaan Rabie voort, skryf nie oor politiek nie, maar oor sy naaste, sy bruin
broer in hierdie land. Hoe sterk Rabie hieroor voel, blyk uit die heftigheid van sy
woorde teenoor Leroux:
[M]oenie weer sê ek wil politiek skryf nie, verre sy dit van my, Stephen,
asseblief, man, as jy dit politiek noem, dan is dit 'n siek alibi, 'n poging
om die verantwoordelikheid op ander se skouers te gooi, nie self te doen
nie, nie self te delf in hierdie wonderlike aarde van menslike verhoudings
wat tog 'n skrywer se enigste kos is nie. As jy sê politiek bedoel jy slegs:
Moenie daaraan vat nie, Verwoerd sal kwaad wees, die Afrikaners d.w.s.
ons oupas sou nie daaraan gevat het nie. Volstruisery. Ons woon in een
van die geweldigste menslike kookpotte van alle tye, en ons skryf nie
daaroor nie, ons, die Afrikaners. Vind jy dit nie snaaks nie? Vra jy jouself
af hoekom? Al skryf jy 'n liefdesroman of oor iets gans anders, kan jy jou
'n situasie indink waar daar darem nie
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ten minste 'n swart man in 'n straat verbystap of die tuin skoonmaak of
êrens ook as lewende materiaal aanwesig is nie? Ek vra nie dat ons Harry
Bloom se skreeue moet naboots nie (dis onwaar), of D.F. Malherbe se
dienskneg-gefluister moet herhaal nie (dis onwaar), ek vra dat ons eerlik
en elkeen volgens sy eie insig dit moet noem, en nie bewus uitsluit nie.
Ek sê dat [as] ons dit bewus uitsluit [...] uit die totaalbeeld van die prentjie,
dat ons dan onwaar word. Ons moenie slinger tussen skreeu en fluister
nie, ons moet praat. Dit is ons plig teenoor ons volk.
‘Omdat ons te bang is om dit te doen,’ sê Rabie in 'n gedeelte van dié brief wat 'n
eggo is van sy Paryse dagboek-inskrywing en die lesing wat hy in Frankryk opstel,
‘is ons die oneerlikste, skuldigste en laakbaarste lede van ons volk. Denkers dink vir
'n volk, nie sy politici nie. Ek sê dus net: die kleurprobleem is nie politiek nie. Veral
as ons weet dat ons hele toekomstige bestaan daarmee gemoeid is.’
Wat Rabie dus gee, is die kunsopvatting in die kleine van die geëngageerde
skrywer. Op hierdie brief stel Leroux in sy antwoord 'n standpunt wat illustreer in
watter mate die Sestigers in hulle benadering en opvatting van die literatuur onderling
van mekaar kon verskil. Hoewel hy met Rabie akkoord gaan dat die Afrikaner
afgryslike foute begaan het en sy morele lafhartigheid onder die skyn van nasionalisme
probeer wegsteek, verskil hy oor wat presies die rol van die skrywer is. Sy hoofstelling
is dat die skrywer geen rol het nie:
Hy is 'n vakman met 'n talent. Hy kan oor enigiets onder die son skryf.
Daar rus op hom geen verpligtinge nie. Omdat die skrywer uiteraard oor
mense skrywe, kan hy alleen skryf in 'n toestand van absolute vryheid,
d.w.s. vryheid wat betref gewone konvensies, vryheid wat betref
taakoplegging, vryheid wat betref modes.
Engeland en Europa verwag dat Suid-Afrikaanse skrywers oor die kleurkwessie
moet skryf. Dit bring mee dat skrywers soos Paton en Gordimer volgens 'n resep
begin skryf, en hierdie gebrek aan 'n resep word Afrikaanse skrywers nou verwyt.
Leroux weier om ‘traktate’ vir enige groep te skryf: ‘Hierdie sogenaamde “social
significance” is uit die bose: dis 'n produk van die sosialisme.’ Hy gaan voort:
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[E]lke skrywer is geregtig op sy obsessie. Myne gaan oor die posisie
van die enkeling in hierdie wêreld. Ek is net so 'n humanis as jy en Uys,
maar ek beskou die reg van die enkeling op sy andersheid, sy
‘non-conformism’, as die belangrikste beginsel in die hele wêreld. Ons
leef en sterf nie kollektief nie; ons leef en sterf as enkelinge. Ek kan slegs
met deernis kyk na die verdruktes en die ongelukkiges as 'n groep; hulle
opheffing laat ek in die hande van die sosioloë en die politici. Ek stel
belang in die enkele geval, nie in die sosiale verskynsel nie. Die kleurling
en die Bantoe as 'n groep gaan my as skrywer nie aan nie - ek dra ook te
min kennis van hulle. 'n Interessante kleurling en 'n interessante Bantoe
sal my aandag trek, maar nie vanweë sy kleur nie. Die kleur sal wel
interessant wees omdat dit skynbaar 'n belangrike rol speel en omdat dit
hom sal vertroebel as 'n wese met 'n grief. Hierdie besondere grief sal my
heel moontlik verveel sodra daardie grief veralgemeen word. Solank dit
'n persoonlike grief bly, is ek geïnteresseerd.
Teenoor Rabie wat met oortuiging die standpunt inneem dat die besondere probleme
van die Suid-Afrikaanse situasie 'n stellinginname van die skrywer vereis en hom
die taak en verantwoordelikheid oplê om van die onregte en onregverdigheid in die
maatskappy verslag te doen, sê Leroux dat hy vry wil wees om te skryf oor dít waarby
hy hom obsessioneel betrokke voel. Jare later, wanneer hy in 1973 by die simposium
oor die Sestigers tydens die Universiteit van Kaapstad se somerskool verslag doen
oor ‘tegnieke, temas en toekomsplanne’, sê hy:
Al wat ek vra, is om in terme van tema met rus gelaat te word. Ek weet
dit klink blatant en uitdagend, maar ek as skrywer is nie geïnteresseerd in
die wel en wee van die ... besondere groep nie. Daar is in my 'n kollektiewe
vrees vir menswees met die gevolg dat al die karakters in my boeke
tweedimensioneel geword het. Tematies gesproke is ek dus beperk tot my
besondere visie. Ek kan dit nie bekostig om anders te skryf nie. Meeste
romanskrywers het net één boek en één tema.27
‘My tema’, sluit hy af, ‘is vrees, en die beswering van vrees, en vrees in sy abstrakte
gedaante is die grootste vrees wat daar is.’28
Uit Rabie se antwoord van 14 Oktober 1957 op hierdie brief is dit dui-

27

28

Etienne Leroux, ‘Tegnieke, temas en toekomsplanne’ in J. Polley, red., Die Sestigers,
Kaapstad, Human & Rousseau, 1973, p. 133, opgeneem in Etienne Leroux,
Tussengebied, Johannesburg, Perskor, 1980, pp. 68-69.
Leroux, Tussengebied, p. 69.

J.C. Kannemeyer, Jan Rabie. Prosapionier en politieke padwyser

281
delik dat hy nie af te kry was van sy eie ‘magnificent obsession’ oor sy taak en roeping
om die onreg en euwels binne sy maatskappy te karteer nie. Juis in hierdie tyd was
hy reeds aan die gang met 'n roman waarin die skending van die mens se
menswaardigheid as gevolg van apartheid sentraal sou staan.
Nog voordat hierdie roman gepubliseer sou word, vind daar 'n ernstige botsing
plaas tussen Rabie en verskeie belangrike literêre persoonlikhede van Kaapstad. In
Desember 1957 was N.P. van Wyk Louw vir die eerste keer ná sy aanvaarding van
die leerstoel aan die Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam in 1950 op 'n kort
besoek aan Suid-Afrika om te verskyn voor 'n aanstellingskomitee van die Universiteit
van die Witwatersrand, wat moes beslis oor wie die nuwe hoogleraar in Afrikaans
en Nederlands aan dié universiteit sou wees in die plek van C.M. van den Heever
wat vroeër die jaar oorlede is. Nog vóór sy terugkeer na Nederland is bekend gemaak
dat Van Wyk Louw benoem is. Tydens sy verblyf in Kaapstad gaan hy tuis by sy
broer W.E.G. Louw wat toe pas as kunsredakteur by Die Burger aangestel is. Op 'n
aand nooi W.E.G. Louw en sy vrou, Rosa, verskeie belangrike persone in die literêre
wêreld uit vir 'n ete: mense soos D.J. Opperman, J. du P. Scholtz, Izak van der Merwe
(Boerneef), Fred le Roux en J.J. Human. Terwyl die aanwesiges vóór die ete gesellig
oor 'n drankie saam aan die gesels was, klop Jan Rabie aan om sy weeklikse bydrae
tot sy posseëlrubriek in Die Burger vir W.E.G. Louw te bring. Louw, goeie gasheer
wat hy was, nooi Jan in om sy broer te ontmoet, met die gaste te gesels en saam te
eet. Reeds vóór die ete het Jan begin om baie dinge in die Afrikaanse geesteslewe
te kritiseer en nie gehuiwer om sy bedenkinge uit te spreek oor die politieke rigting
wat Die Burger inslaan en oor Standpunte wat akademies versand en nie die werk
van jong skrywers, insluitende sy eie, wil plaas nie. Van Wyk Louw verdedig die
feit dat Standpunte van Jan se ‘prosas’ afgekeur het en sê dat hulle waarskynlik
vandag dieselfde sou gedoen het, 'n verstommende uitspraak as 'n mens onthou dat
Van Wyk Louw 'n paar jaar later in die ‘Nákaart’ in Vernuwing in die prosa (1961)
betreklik gunstig oor Een-en-twintig skryf en 'n stuk soos ‘Stellenbosch, my vallei’,
wat Opperman vir Standpunte weier, as ‘baie goed’29 bestempel. Toe hulle vir die
ete aansit, word kaviaar as voorgereg op die tafel geplaas. ‘Kom hierdie kaviaar uit
Rusland?’ vra Jan, met 'n kwalik bedekte tikkie verontwaardiging oor hoe dit moontlik
is dat Nasionaliste iets uit so 'n land kan eet, terwyl hulle party 'n wet teen die
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onderdrukking van kommunisme uitgevaardig het en kort tevore die diplomatieke
verteenwoordigers van die Sowjetunie teruggestuur het huis toe. Uit die aristokratiese
hoogtes van Dertig en met meer as 'n sweem van minagting oor wat hy as 'n onnosele
vraag beskou, antwoord Fred le Roux: ‘Nee, mnr. Rabie, hierdie steurvisse swem
rond in Tafelbaai.’30 In 'n brief aan Peter Blum skryf Jan dat hy tussen die ‘groot
koppe’31 gevoel het dat hy ‘voortaan 'n muskiet sonder kulturele eer’ in die Afrikaanse
letterkunde sal wees. Na afloop van die ete en 'n uur se gemoedelike geklets begin
Jan ‘behoorlik uitpak’. Hy gaan voort met sy kritiek op Die Burger en Standpunte,
die politiek en die gevaar van 'n streng sensuurbedeling wat ná bekendmaking van
die Cronjé-verslag op die letterkunde wag. Aan Marjorie, in daardie tyd op besoek
in Skotland, skryf Jan vroeg in Januarie 1958 oor sy aand saam met ‘Cape Town's
cream’: ‘I laid my soul on the table, and asked: And you? It was an electric evening
with me the sad, restless mosquito. But now I'm in the clear with the Afrikaans
intelligentsia, lonelier perhaps, but I feel right. Some were cautious, or violent, at
least I forced them to face the issue via me. The urgency of honesty. The protesting
ones called me an idealist! Then they must be stone blind romantics.’ ‘Ure aaneen’,
skryf Jan in wat Blum sy ‘berugte poëtiese styl’ noem, ‘het ek soos 'n nare blink
metaalinsek geflits net bo die dom speelse skemer van hul selftevredenheid. Ek weet
nie wat hulle nou van my dink nie, maar toe kon hulle my nie weg-ironiseer nie, het
by tye selfs heftig geword. Ek dink ek was die mins heftige ... Slegs Van Wyk Louw
het af en toe saamgestem met my, broer W.E.G. het in swye verval, en Bees
[Opperbees, die bynaam wat Blum in hierdie jare aan Opperman gee - JCK] het nors
en ruminerend gebly.’32 Waarop Jan veral in sy aanval gehamer het, is dat Van Wyk
Louw en Opperman in hulle versdramas van die probleme van Suid-Afrika wegskram
en oor die Rome en Korinthe van vóór Christus skryf. ‘Hier sit julle nou met julle
Germanicusse en Periandrosse, en wat staan daarin oor Suid-Afrika te lese?’33 was
sy verwyt. Opperman, wat die hele aand omtrent niks gesê het nie, se antwoord was:
‘Maar dit is daarin.’ Waarop Jan se antwoord was: ‘Maar, Dirk, dan is dit nie genoeg
daarin nie.’34 Veral Scholtz, wat juis in hierdie tyd saam met Opperman bedenkinge
gehad het oor Blum se Enklaves van die lig en die manuskrip nie, soos dit voorgelê
is, vir publikasie wou aanbeveel nie, was volgens Blum ‘die groot invlieër’35 en het
telkens heftig op Jan se uitlatings gereageer. Oor Enklaves van die lig het Scholtz
gesê: ‘Blum het nie in die rigting ont-
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wikkel wat ons van hom verwag het nie.’ Hierby merk Blum op: ‘sowaar: hy het
seker 'n natkalf-rigting [Nasionaal-Calvinistiese - JCK] verwag. Hoe ydel en
verwaand!’36 In 'n brief van 23 Januarie 1958 aan Ernst Lindenberg kom Blum op
die hele aangeleentheid terug:
Rabie het met sy gatvolheid vir die bulle nie ongelyk nie: hulle probeer
beide ‘verhewe bo dit alles’ en tog stoer-nat te wees. Wat beteken dat hulle
kultuurwaentjie in alle driwwe benat en bevuil word waar die
volksjuggernaut deurjaag. Dit is daardie kultuurmanne wat 'n essensieel
antikulturele beweging veel van sy selfvertroue gegee het.37
Veral hier die laaste sin van Blum is 'n aanduiding in hoe 'n mate die nuwe geslag
skrywers hulle van die politici sal distansieer.
Wanneer Liberale nasionalisme, die bundel opstelle waarin Van Wyk Louw die
eerste keer van ‘voortbestaan-in-geregtigheid’ in plaas van 'n blote voortbestaan vir
die Afrikanervolk praat, in 1958 verskyn, resenseer Jan dit in Weekblad van 16
Januarie 1959. Hy verwyt Van Wyk Louw dat hy nie die ‘afgod’ van nasionalisme
afkeur nie en baie kritiek op die Afrikaner en sy rassebeleid verswyg. ‘Ons het die
reg om moed en eerlikheid van ons grootstes te verwag’, skryf Jan. ‘Ons is 'n jong
volkie wat nog skaars geleef het, en dit is 'n bitter, byna bomenslike ding om te erken
dat ons wil om te bestaan iets boos kan wees. Maar as selfs 'n N.P. van Wyk Louw
nie geloof dwarsdeur dié “grootste toets” kan behou nie, dan het ons miskien klaar
geen waarde en reg tot bestaan nie.’38
In sommige ‘hoëre’ literêre kringe van Kaapstad het Jan nou begin bekend staan
as 'n keffertjie en kapokhaantjie, 'n lastige vlieg op die neus. En in die komende jare
sou die kritiek op Jan verskerp.

III
Ná die verskyning van Een-en-twintig en voordat Jan in alle erns aan sy nuwe roman
begin skryf, maak hy sy orige, meer realistiese verhale en sketse gereed vir publikasie.
Die meeste van dié verhale dateer uit die Paryse jare, maar 'n drietal (‘Doodgeld’,
‘Die bed’ en ‘Die dag van die kasteroliebottel’) is reeds vóór sy vertrek na Frankryk
geskryf, terwyl die
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laaste verhaal (‘Jaffie leer’) ná sy terugkeer in Suid-Afrika ontstaan het. Jan is die
eerste Afrikaanse prosaskrywer wat sy verhale telkens presies dateer en met datums
onderaan elke verhaal in 'n chronologiese volgorde in sy bundels plaas - 'n werkwyse
wat aan die eerste digbundels van W.E.G. Louw en Van Wyk Louw laat dink, hoewel
hulle die verse achronologies, van die mees resente tot die oudste, in Die ryke dwaas
en Alleenspraak rangskik. Marjorie maak 'n mooi tekening vir die stofomslag: Jan
sittende by sy skryftafel in sy Paryse dakkamer, met haarself by die wasgoed en met
'n stadstoneel op die agtergrond - alles mooi in geel en swart afgewerk. Jan noem
die bundel Dakkamer en agterplaas. Soos Een-en-twintig verskyn dit weer in 'n mooi
netjies afgewerkte uitgawe by Balkema.
Hoewel die verhale en sketse in Dakkamer en agterplaas die verrassende nuutheid
van Een-en-twintig mis, bevat dit van Jan se beste kort stukke, soos ‘Doodgeld’ met
sy makabere slot, die gespanne beskrywing van 'n bergtog in die sneeu (‘Op die
berg’), twee mense se hulpeloosheid ná 'n motorongeluk met die afwagtende aasvoëls
in die nabyheid (‘Onder die hemel’) en ‘Jaffie leer’ waarin hy die rassetema - maar
dan op 'n realistiese vlak en anders as in ‘Droogte’ - aanboor.
Die gunstigste bespreking van Dakkamer en agterplaas is dié van Jannie Kruger
in Die Transvaler van 4 September 1957. Kruger meen dat Rabie hier ‘verdiep tot
'n deurdringende waarnemer van die mense en die lewe’. ‘Op die berg’ is vir hom
'n ‘meesterstuk’: ‘Vorm en inhoud is volstrekte eenheid en ewewig, iets vlekloos
eerliks. Die prosa straal soos die skerp wit lig van die sneeupiek, dit stik van angs
soos die man in die benoude silindertjie van die omringende storm, dit byt soos die
koue, dit verwarm (in kleure ook) soos die rooi skrefie vuurskynsel by die deurkosyn
van die berghut se kombuis.’ David Marais waardeer in sy bespreking van 2 Oktober
1957 in The Cape Times veral die rivierverhale en Rabie se ‘accomplishment that
he can wrap together lyrical language and a belly-laugh so well in the same parcel’.
Daarteenoor vind hy die Paryse sketse ‘insubstantial’ en ‘Op die berg’ wolkerig en
te vol simboliek, al bevat dit ‘a fine vein of poetic imagery’. Elizabeth Tredoux,
pseudoniem van Rykie van Reenen, sê in Sarie Marais van 28 Mei 1958 dat die
humor in die rivierverhale ‘van die breedste’ is: ‘Die skrywer is in dié stukke 'n man
wat sy mense van buite waarneem en hulle met 'n spotprent-raakheid beskryf.’ Die
gevaar is dat Rabie so 'n ‘valk-oog’ vir situasie het dat hy hom soms in die versoeking
laat lei om 'n situasie as sodanig uit te beeld.
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‘Op die berg’ is vir haar egter een van die mooiste stukke in die boek. In Tydskrif
vir Letterkunde, jaargang VIII, nommer 1 van Maart 1958 vind André P. Brink ‘Op
die berg’ ook goed, 'n besonder helder ‘vergestalting van menslike eensaamheid en
enkelheid’, terwyl van die ‘boereverhale en boertige verhale’ as kortverhale die
suiwerste indruk maak, soos die skrynende ‘Doodgeld’. ‘Dit skyn’, skryf hy,
of Rabie fyner kuns lewer wanneer hy dit uit die lewe doen, en nie uit
die filosofie nie; wanneer hy werk met mense, minder met vooropstellings,
simbole, gedagtes. Waar hy laasgenoemde, soos in Een-en-twintig, in die
poème-en-prose gebruik, is dit treffend; in 'n kortverhaal is dit nie oral
gerade nie; waar simboliese en werklike verenig word, soos in ‘Op die
berg’, ontstaan 'n sintese wat aangrypend kan wees.
Brink meen dat as die verhale in Dakkamer en agterplaas ‘minder ontstellend nuut
is as in die eerste bundel’, daar juis in ‘die groter besadigdheid die moontlikheid vir
groter en verdere ontwikkeling’ aanwesig is. Terwyl Brink ‘Jaffie leer’ teleurstellend
vind, is dit vir J.M. de Vries in Zuid-Afrika van Mei 1958 die hoogtepunt van die
bundel, ‘het geeft op zeer gevoelige wijze stemming en beelden weer en vormt
daardoor een climax’. In teenstelling hiermee vind W.E.G. Louw in Die Burger van
1 Augustus 1958 die rivierverhale ‘alte swaar’, ‘Dakkamer’ swak as prosaskets en
‘Wit op swart’ 'n stukkie mislukte satire. ‘Op die berg’ bied egter ‘skielike en
onverwagte uitsigte, asof die fantasie skielik inkerf, insny in die werklikheid’. Hy
meen ook daar is in die bundel orals groeipunte aanwesig in die temas, die stelwyse
en die verkryging van atmosfeer. Die suinigste lof, indien enige, kry Rabie van A.P.
Grové in sy resensie in Die Huisgenoot van 28 Oktober 1957.39 Hy vind die styl
‘pretensieus’ en ‘geforseerd, so onbeholpe en verwronge dat 'n mens eerder van
stylloosheid wil praat’. Hy vervolg: ‘'n Skrywer kan natuurlik werk soos hy wil beeldend of direk, oordadig of suinig, plat of verhewe, mits die skrif maar funksioneel
is, mits die beelde verhelderend werk en nie vertroebelend nie. En dit is by Rabie
juis dikwels nie die geval nie. In sy strewe na effek word middel meermale tot doel
verhef, met die noodwendige gevolg: woordrykheid.’ Met heelwat voorbehoude het
Grové wel waardering vir ‘Op die berg’. In ‘Jaffie leer’ word daar egter 'n kant van
die kleurpro-
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bleem met ‘growwe middele en effens sentimenteel’ behandel. Van die rivierverhale
staan vir hom die hoogste, al kwalifiseer hy dié uitspraak deur te sê dat hulle baie
aan De Maupassant verskuldig is. Hoewel die verhale in Dakkamer en agterplaas
vir Rob Antonissen meer realisties as dié in Een-en-twintig is, sal die aandagtige
leser die verwantskap tussen die twee bundels volgens hom dadelik raaksien, veral
‘in die feit dat ook hier menige verloop onopgelos, menige situasie onopgehelder,
vir goed onbeëindig bly, dat ook hierdie realiteit kort-kort op- en afskiet na 'n hoogte
of diepte wat net fantasties kan heet, dat die louter tipiese, humoristiese, satiriese én
psigologiese daarmee telkens, al was dit maar vir 'n vlugtige oomblik maar meestal
met blywende gevolg, verbygestreef word’.40 Hoewel ongelyk, meen Antonissen dat
die bundel iets verfrissends bevat wat groot verwagtings wek, veral ook deur die
‘openlike ignoreer van of inbeuk teen allerlei “heilige huisies”’.41
Naas ‘Jaffie leer’, wat hy ná sy terugkeer na Suid-Afrika voltooi, begin Jan reeds
in die vyftigerjare ook met ander verhale en teen 1966 het hy genoeg vir 'n nuwe
bundel. In Die roos aan die pels, soos hy die bundel noem, oorheers die
rassevraagstuk, al is daar ook stukke wat buite dié tema om beweeg. Later sou hy sê
dat die ‘geswolle proloog-prosagedig’42 aan die begin nooit in die bundel moes gewees
het nie. In ‘Daar's water’, wat hy op 'n motorreis van Ingrid Jonker en haar man,
Pieter Venter, baseer, skakel die voorspel (die huweliksonmin) nie bevredigend met
die hoofpersoon se hallusinasies en latere ontmoeting met 'n bruin vrou nie, terwyl
die hiperbewuste aksentuering van kleurverhoudinge in ‘Die klipblom’ hinder.
Oortuigender is die geestige, meevoerende verhaal van 'n alkoholis se ‘sielestryd’
(‘God se bobbejaan’) en die satire op 'n departementele sekretaris se obsessie om sy
hande te was en sodoende sy onskuld aan allerlei beleidsake telkens vir homself te
herbevestig (‘'n Koekie seep’). ‘Khoib en die see’ is die aangrypende verhaal van 'n
Hottentot se verhouding met 'n wit vrou in die tyd voor Van Riebeeck. Die hoogtepunt
van die bundel is die aangrypende allegorie ‘Die groot vrot’, wat oor die wegsink
van 'n hele dorp, meer spesifiek toegespits op een huisgesin, in die weggevrotte aarde
handel. Met die noodlottige ingryping in die natuurlike orde van dinge en die
geleidelike afsny van alle kommunikasie bied die verhaal 'n onthutsende variasie op
Van Wyk Louw se beeld van 'n koue, geestelike hel en 'n uitdyende heelal in ‘Inferno’
in sy bundel Nuwe verse. Die roos aan die pels word uitgegee deur John Malherbe,
'n nuwe Kaap-
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stadse uitgewer wat ook werke van Uys Krige en André P. Brink se Orgie in die
sestigerjare sal publiseer. By dieselfde uitgewer werk Jan met drie bydraes mee aan
die bundel Rooi wat in 1965 verskyn en wat ook stukke van Hennie Aucamp, Brink,
Freda Linde en Krige bevat.
In hierdie tyd begin Jan met sy vertalings uit Frans en in enkele gevalle ook uit
Engels. Bekende werke wat hy vertaal, is Georges Simenon se 'n Huis met groen
luike (1960), Paul Vercors se Die stilte van die see (1960), Albert Camus se Die klip
wat groei (1961), Alphonse Daudet se Briewe uit my meul (1964) en Albert Camus
se Die buitestaander (1966). Hy vertaal verder baie kinderboeke, onder andere van
Paul Jacques Bonzan, Paul Berna, Henri Bosco, W.E. Swinton, L.N. Lavolle en
Etienne Cattin. Vir toneelvoorstellings vertaal hy Moordenaar sonder loon deur
Eugène Ionesco en (uit Nederlands) Hugo Claus se 'n Bruid in die môre.
Met die verskyning van Dakkamer en agterplaas was Jan reeds druk aan die gang
met 'n roman wat hy uiteindelik Ons, die afgod sou noem. Op 27 Desember 1957
skryf hy aan Marjorie, wat aan die begin van daardie maand na Skotland moes vertrek
waar haar vader sterwend aan kanker was, dat die roman ‘is going along quietly,
efficiently and sadly - now definitely in the hands of the characters. I can only think
up logical circumstances for them.’ Vroeg in Januarie 1958 kan hy haar laat weet:
I think I see more of the road to the final logical end. It is not for me to
decide. It's like a mathematical process - or a chemical one - ten données
each with certain specific qualities influencing and pushing each other
step by step in an inevitable direction. I'm learning compassion for the
characters now - it might be a form of self-pity.
In verdere briewe, waarin hy Marjorie nou as Joorsie en soms - met 'n toespeling
op Wallace - as Joorsie Walvis aanspreek, skryf hy oor sy vordering met die roman
en vra hy haar om saam met hom vir die einde, ‘that final transcending binding of
all the strands’, te bid. Tussenin lees hy Tolstoi se essays oor Christendom en
nasionalisme wat sy broer At by hom aanbeveel het. Sy roman, sê hy in 'n brief van
24 Februarie aan Marjorie, ‘has been a marvellous journey for me’. Hy en Balkema
beplan om die roman vir die Kersmark gereed te hê en hy hoop dat hy die visie en
helderheid en goeie gesondheid sal hê en miskien ook die moed om dit betyds klaar
te maak. Hy vra haar om hom telepaties te help, want
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die voltooiing vereis nog ‘terribly hard thinking’. Omdat hy 'n behoefte het om weer
volkome deel van sy land te word en nog 'n keer helder oor sy roman te dink, beplan
Jan 'n staptoer langs die Weskus. Reeds tydens sy jare by die radio het dit hom
gehinder as hy in Afrikaanse boeke nie seeterme kon kry nie, en geleidelik het hy
begin om sulke woorde op skrif te stel. Vir sy buiteprogram ‘Soeklig’ het die
radiowerk hom dikwels na visfeeste, hawemure en vissermanne geneem waar hy van
dié woorde kon hoor. Tydens die staptoer kom hy op nog terme af.
Maar gou is hy weer terug by die roman en op Vrydag, 2 Mei, drie-uur die middag,
kan hy Joorsie Walvis laat weet dat hy pas die laaste sin van sy roman geskryf het.
Die einde is vir hom goed, beter as wat hy ooit kon hoop of droom. En op 11 Julie
skryf hy dat die hersiening voltooi is en dat die finale manuskrip van sy roman 177
getikte bladsye beslaan. Intussen het hy haar reeds gevra vir 'n ontwerp vir die
stofomslag, want ná die groot sukses met haar ontwerp vir Dakkamer en agterplaas
wou hy ook haar werk op die omslag van Ons, die afgod hê. Hy vra haar om aan die
een kant van die ontwerp 'n wit plaas te teken, met 'n half-dreigende vuur aan die
ander kant - alles met die kleure wit, rooi, swart en skaduwees van grysswart en
grysrooi. Hy stel die volgende illustrasie voor (kyk in die foto-afdeling wat Marjorie
hiervan gemaak het):
One of the chapters is called ‘Wit muur’, the white wall completely
surrounding the farm in the Boland. It symbolizes the huddling together
defensively in a kind of laager. The accent falls on wall and white. I tried
a hurried sketch myself, but it is much too big for the front cover space,
which'll be about the same size as this sheet of paper. The farmyard is
completely enclosed by the white wall, there are many oak trees, farm
buildings and sheds, and the house, which has a gable or two, but on the
front side is disfigured by a Victorian mess, of iron-trellises, you know
the kind of thing in your painting of old folk in Clyde Street. Do it less a
bird's eye view than my attempt, flatter, a huddle of green trees with houses
and gable peering out, surrounded by a very prominent white wall. The
wall must be thick and is slightly rounded on top. Don't forget the typical
ornamental gate posts [...] In the background blue mountains. Remember
Weltevreden lies in a wide valley [...] The farm is a laager, the white wall
is something like a wall of white-tented waggons.
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Verder herinner hy haar dat sy naam J.S. Rabie met die titel Ons, die afgod aan die
bokant van die illustrasie moet verskyn. Die woord ‘roman’, sê hy verder, ‘is necessary
to sell the very abstract title’.
Ons, die afgod is die verhaal van 'n bruin man, Jan Herold, wat ná jare as seevaarder
na die kontrei van sy jeug terugkeer met die groot verlange én die finansiële vermoë
om 'n stukkie grond te koop waarop hy kan woon en as kleinboer 'n bestaan kan
maak. Hy vind egter alleen teenstand en vyandigheid oor sy verregaande
‘vermetelheid’ om grond in 'n oorwegend blanke omgewing te koop, behalwe by
Frans le Roux, die hoofpersoon, wat hom ten doel stel om die onreg in die maatskappy
as gevolg van die apartheidstelsel uit te wis. Die magte van buite is egter te
oorweldigend en in 'n vlaag van verstandsverbystering vermoor Jan Herold die wit
vriend van sy kinderjare, Willem Marais, aanstaande swaer van Frans le Roux. Tussen
hierdie gebeure deur ontwikkel die romanse van Frans met Hermien Marais, suster
van Willem.
Die wêreld van die roman wissel van Kaapstad wat duidelik herkenbaar is, na die
fiktiewe dorpie Greydal met Weltevreden, die plaas van die Marais-familie, en die
kusdorpie Skuitpad. Hoewel fiktief, vermoed 'n mens dat hierdie plekke êrens in die
Overberg is. Wanneer Frans, wat die familienaam Le Roux van Jan Rabie se moeder
het, saam met Willem op die plaas rondstap, volg hy die beweging van Hermien wat
in die paadjie in die rigting van die rivier afdaal, 'n milieu wat in die hele beskrywing
groot ooreenkomste met die Rabie-seuns se jeugwêreld langs die Kafferkuilsrivier
toon:
Agter vleitoue en fluitjiesriet en papkuil murmel die bleek gesig van
die water. In die maanlig sien Frans die lang soepel slierte van 'n treurwilger
druip; met verbeelding sien hy hoe sy as blonde kind daaraan gehang en
afgegly het.43
Ook op enkele ander plekke in die roman bespeur die ingeligte leser outobiografiese
trekke. Wanneer Hermien aan Frans sê: ‘Jy is so vreemd, jy kan nooit heeltemal aan
'n vrou behoort nie, jy gee jou gedurig aan ander dinge’,44 is dit ook 'n kensketsing
van Jan Rabie self wat aanvanklik moeite het in sy verhouding tot vroue, voortdurend
oor die wese van die Afrikaner besin en apartheid verafsku. Selfs 'n klein
besonderheid, soos die manier waarop Frans ‘met 'n skraal, skuwe gebaar wat die
eensame in-
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gekeerdheid van sy gesig soos 'n familietrek bevestig’,45 deur sy hare stryk, herinner
die leser dadelik aan wat Jan in sy Paryse dagboek skryf: ‘Ek het 'n gewoonte om
in teenwoordigheid van ander mense my hand langsaam oor my hare te stryk, bewus
dat my hande slank en mooi is en geskik vir vertoning. Ook is dit 'n erkenning van
my inherente futiele vroulikheid.’46 Wanneer Willem vra of Frans dan skaam is om
'n Afrikaner te wees, klink die antwoord feitlik woordeliks na een van Jan se baie
briewe in Die Burger:
‘Nee. Ek het my land en my mense lief, [...] ek wil trots voel om
Afrikaner te wees, trots, en daarom kan ek nie help om skaam te voel vir
wat verkeerd in ons is nie.’
[...] ‘Dat...ons...daarom in die naam van Afrikaans, al is dit onbewus,
oneerlik en selfsugtig ten koste van ander in die land optree ... en dat dit
my seermaak, skaam laat...’47
In 'n brief aan Dagbreek sal Jan in 1965 skryf:
Of ek ook skaam is om Afrikaner te wees? Nee. Skaam om wit man te
wees, want hierdie dinge word darem nog nie in die naam van die Afrikaner
gepleeg nie, maar wel in die naam van die wit man.48
Ook die vrees én hoop wat Frans teen die einde vir sy volk het, kom baie ooreen
met dié van Jan self:
Wie het gesê die gode slaan dié wat hulle wil vernietig met blindheid?
dink hy in beklemmende angs. Want hoe sal dit alles eendag eindig? Ons
Afrikaners wat godslasterlik neerkniel voor ons uitsluitlike verlede, sal
nie eens die troos van tragedie gegun word nie. Ons sal net nog 'n
platgetrapte molshopie onder die onpersoonlike hemel wees, nog 'n
mislukking. As ons dit maar net betyds kan insien, probeer hy dink, ons
het tog al meer onderlinge buurskap en verdraagsaamheid geleer as wat
ons opswepende volksleiers wil erken. Nee, dink hy driftig, nie volksleiers
nie, professionele politieke uitbuiters, want wie vandag volk sê om homself
deur syne te verheerlik, sondig teen die Algehele wat onverbiddelik deur
die eeue van geskiedenis mik na die samevloeiing van elke enkelde strewe.
Liefde, die weerlig vreedsaam in 'n blom. Ja, liefde, en ek is een met my
mense, Afrikaners, onaf-
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skeidelik deel in hul vooruitgang na liefde en geloof. En in hul vrees? Nee,
nee, storm dit deur hom, ek wanhoop nie, ek glo, ek hoop angstig met
geloof dat my landsgenote sal sien dat die godheid in elke lewende wese
woon, dat niemand niemand se meerdere of baas durf wees nie daar die
liefde aan almal behoort.49
En hy sluit af: ‘Wees ons genadig, Here, dink hy wat as seun laas gebid het, gee
ons die krag om Suid-Afrikaners te word, en U voorbeeld te stel aan die res van die
wêreld wat dit so nodig het.’
As 'n mens sien met watter toewyding Jan aan Ons, die afgod gewerk het en met
hoeveel aandag hy aan Marjorie instruksies gee oor hoe die tekening op die omslag
daar moet uitsien, kom die vraag by jou op waarom dit dan nie 'n beter roman geword
het nie. Die toenadering tussen die hooffiguur, Frans le Roux, en Hermien Marais,
wat die hoofhandeling begelei, bly vir die hele duur van die roman onoortuigend,
omdat die basis vir hulle geneentheid tot mekaar volkome in die duister gehul is.
Frans word voorgestel as 'n karakter wat nie alleen sterk oor rasseverhoudinge en
die regverdige behandeling van alle mense - ongeag velkleur - voel nie, maar wat in
so 'n mate deur hierdie dinge geobsedeer word dat dit sy waarnemings en gedagtes
voortdurend kleur, terwyl Hermien hierdie opvattinge nie deel nie en plek-plek erg
rassistiese trekke in haar samestelling openbaar. Die belangrikste beswaar is egter
dat die verteller telkens op tonele fokus wat die kleurvooroordeel by herhaling
illustreer. Met sy partydige en eklektiese waarneming of moralisering wil hy die
leser kondisioneer of tot 'n bepaalde soort reaksie dwing en staan hy steurend en
tendensieus tussen die leser en die romanwêreld. So byvoorbeeld stap Frans le Roux
aan die begin van die roman ‘selfbewus blank’ verby 'n ou bruin man met wie hy 'n
praatjie wil aanknoop, iets waarvan hy afsien as hy merk ‘dat die ou miskien té
wingerd-ver heen is vir 'n erkentlike antwoord’.50 By die Adderleystraat-ingang van
die Tuine merk Frans 'n paar ‘stoere mans wat Afrikaans-sprekend uit die
Parlementsgronde opdaag’ en ‘bevreemd’ kyk na hom ‘wat nie die masker van
selftevredenheid dra nie’.51 Hierdie ingesteldheid en tipe waarneming - en voorbeelde
daarvan is dwarsdeur die roman te vinde - skaad ook in so 'n mate die karakterisering
dat daar in die hele roman net een figuur (Willem Marais) is wat deur sy twyfel en
genuanseerde optrede in verband met rasseverhoudinge 'n sekere driedimensionaliteit
openbaar, terwyl die roman deur die talle
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oorbodige tonele struktureel 'n weekheid vertoon. Deur die hele werk is 'n mens
trouens bewus van 'n barokke oordaad beelding wat ekspressionisties en plek-plek
surrealisties wil wees, maar in sy weelde die hele gang van die verhaal vertroebel.
Met die hoofkarakter se reis deur Suid-Afrika en die liefde vir die land (hoofstuk 4,
‘Die lied en die land’, bl. 68) bring Rabie die prosa-ekwivalent vir Jorik se
verkennende tog in ‘Kamera’ en die liriese besinging van Suid-Afrika in ‘O wye en
droewe land’ in Die dieper reg, maar dit is 'n intermezzo wat weinig verband met
die ontwikkeling in die roman toon.
Dat Ons, die afgod, ondanks enkele goeie tonele, as roman misluk, was ook die
indruk van Jan se vriende en simpatisante, al het hulle sy bereidwilligheid waardeer
om die rasseprobleem fel in 'n literêre werk te belig. In Weekblad van 12 Desember
1958 sê Uys Krige:
Vir my is Jan Rabie in Ons, die afgod meer digter as romanskrywer.
Plek-plek raak hy te fel, te betrokke, te verwikkel met die groot
rassevraagstuk van ons land; spook daardie probleem so by hom dat hy
sy karakters nie in hul volle menslikheid kan raaksien en hulle dus nie vir
ons volkome oortuigend is nie; spreek die probleem nie uit die karakters
nie, maar die karakters uit die probleem. [...] Frans, die hooffiguur of
protagonis van hierdie roman moes 'n antagonis of teenstander van groter
formaat gehad het as sy ou universiteitsmaat Willem. [...] Dan sou die
onvermydelike botsing [...] meer diepte en betekenis [...,] minder patos
gehad het en meer werklike tragiek.
Tog is hy beïndruk met die skrywer se ‘merkwaardige morele moed’. In haar
resensie in The Cape Times van 10 Desember 1958 skryf Nancy Baines:
For myself, I respect and welcome Mr Rabie's criticism of apartheid,
but find his book interesting as a social document rather than a novel. In
Ons, die afgod we witness a difficult birth - a young Afrikaner painfully
and tortuously rejects the narrow confines of the group for the wider
communion of the brotherhood of man. [...] My chief criticism of the book
is that instead of showing us this suffering and anguish, Mr Rabie has told
us of them. Though the literary form he has chosen demands detachment,
it is impossible for him to be de-
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tached. His novel loses accordingly. The three main characters representing
three groups, are all slanted to comply with the author's concept of their
group. They tend to become static characters, instead of the living, growing
people the plot demands, and it is difficult for the reader really to feel for
and with them. Emotional involvement is responsible for another weakness
- the confused and often irresponsible use of metaphor.
‘When the writing is clean and clear,’ sluit sy af, ‘it is excellent - sensitive, poetic
in the best sense, and compelling.’
In English Studies in Africa van Maart 1959 sê die skrywer Alan Paton vir wie
Jan intussen deur Uys Krige leer ken het:
In evaluating his novel, one is torn between the desire to see the
Afrikaans novel liberated from the shackles of conformity and admiration
for the courage of those who attempt it, and on the other hand one's
obedience to the demands of the craft. Ons, die afgod suffers, I believe,
from the paying of insufficient attention to those demands; yet the critic
cannot confine himself to these considerations.
In 'n belangrike uitspraak sê Paton dat Rabie se roman bo en behalwe dié
oorwegings literêr van belang is ‘in that it is implicitly calling for a reintegration of
the Afrikaans novel and the reality in which it is placed’.
In 'n brief van 15 April 1959 aan Ernst Lindenberg sê Peter Blum dat hy die roman
met ‘inspanning’ gelees het en in sy geheel as 'n mislukking beskou, al was die laaste
tagtig bladsye vir hom vlotter en het dit hom geboei. ‘Die slot’, skryf hy, ‘is natuurlik
melodramaties-sentimenteel; twee baie goeie episodes verdien egter om in aanmerking
geneem te word: die huisgodsdiens waar Oom Petrus voorlees “Daar is niks nuuts
onder die son nie” en Spoetnik oorkom; en die toneel op die berg waar Hermien haar
aan die huiwerige Frans gee. Laasgenoemde is omtrent die fynste stukkie psigologie
en menslikheid in 'n letterkunde wat hom veral toelê op growwe moralisme en
wensdenkery.’52 Jack Cope, die Engelse Suid-Afrikaanse skrywer wat teen die einde
van die vyftigerjare saam met Uys Krige 'n huis op Tweede Strand, Clifton begin
deel en vir wie Jan weldra goed sal leer ken, skryf veel later in The adversary within
dat Jan 'n boek wou skryf wat sy boodskap duidelik moes oordra:
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He took little heed of warnings, particularly by contemporary French
writers, that commitment should be integrated functionally in the work
and never allowed to dominate its literary and formal aspects. Characters
in Ons, die afgod became vehicles to carry the massive criticism levelled
against racist attitudes; the voice of Frans becomes interchangeable with
that of the writer himself. At one point in the narrative Rabie returns to
his youthful bent for poetry and like a Hebrew prophet breaks into a
sustained song of nearly two pages. Read by itself it is an impressive poem,
a kind of threnody for the land and its history yet ending, in spite of the
present dangers, on a note of hope. How it fits in the framework of a novel
is another question.53
Ten spyte daarvan dat Jan feitlik al die reëls van die ambag verbreek, meen Cope
tog dat Ons, die afgod 'n merkwaardige boek is, veral omdat hy die land se sensitiefste
en moeilikste probleem sentraal stel en omdat niemand, die foute ten spyt, die skrywer
se integriteit kon bevraagteken nie.
By publikasie veroorsaak Ons, die afgod in die pers 'n polemiek soos nog nooit
tevore oor 'n Afrikaanse roman nie, 'n polemiek wat eers met die Hertzogprysstorm
rondom Sewe dae by die Silbersteins in 1964 oortref is. Talle skrywers, resensente
en joernaliste in sowel Afrikaans as Engels het landswyd aan die meningswisseling
deelgeneem in stukke wat by tye vurig kon word. Die oplaag van 3 000 was binne
die bestek van drie maande uitverkoop, maar Balkema het gevoel dat die mark
daarmee 'n versadigingspunt bereik het en wou nie 'n herdruk onderneem nie.54
Die eerste resensie oor Ons, die afgod verskyn in Die Burger van 21 November
1958 en is geskryf deur H.J. Grosskopf, joernalis en later koerantredakteur en
professor in joernalistiek. Grosskopf meen dat uit die sentrale tema van rassewrywing
in Rabie se werk uitstekende romans gebore kan word wat 'n mens tot vurige denke
kan prikkel. Dit is Rabie se verdienste dat hy so 'n aktuele vraagstuk die middelpunt
van sy verhaal gemaak het. Die hoofbeswaar teen die roman is dat Rabie die (blanke)
Afrikaner tot 'n eng wese reduseer, 'n skynheilige wat die idee van 'n Herrenvolk
huldig en 'n verstarde godsdiens aanhang waarmee hy sy onchristelike dade wil
regverdig. Vir Rabie is daar geen skakering tussen swart en wit nie: ‘Sy blankes is
streng verdeel: een Christen, wat die ware Christelikheid probeer uitleef, 'n klomp
afgodedienaars en een futiele man wat in albei kampe probeer staan en uiteindelik
vermoor word.’ Grosskopf meen ons het sterk
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romans oor aktuele sake nodig. ‘Dit is jammer’, sê hy ten slotte, ‘dat Rabie ons nie
so 'n boek gegee het eerder as sy kragte te gebruik vir 'n stryd teen afgode wat
wesenlik nie meer bestaan nie.’ Oor die algemeen is Grosskopf se bespreking, hoewel
uiteindelik negatief, gebalanseerd en is dit duidelik dat dit by hom geensins om die
tema gaan nie - trouens, hy verwelkom romans oor dié gevoelige kwessie - maar oor
wat Rabie daarmee uitgerig het. Tog is dit jammer dat hy praat van ‘'n stryd teen
afgode wat wesenlik nie meer bestaan nie’. Dit ontlok van Uys Krige in The Cape
Argus van 4 Desember 1958 die reaksie: ‘This statement [...], accustomed we South
Africans might have become to pronouncements or opinions of a similar nature,
should make the angels weep.’
Afgesien van hierdie ongelukkige formulering van Grosskopf is sy oordeel veel
meer genuanseerd as dié van die joernalis en uitgewer Aat Kaptein in Die Byvoegsel
tot Die Burger van 22 November 1958. Voordat hy by Rabie se roman stilstaan,
verwys Kaptein na ‘die krampagtige poging van “jongeres”’ op die gebied van die
Afrikaanse prosa wat met ‘iets nuuts’ wil kom, maar selde ‘iets goeds’ lewer. Dit is
onduidelik watter skrywer of skrywers hy hier bedoel, behalwe as hy verwys na
Etienne Leroux se Die eerste lewe van Colet en Hilaria, wat albei by Kaptein se eie
klein uitgewery, Culemborg, verskyn het. Kaptein sê die boek bevat feitlik alle
elemente waaruit 'n skrywer van formaat 'n groot roman kan opbou. Die grondtema
sien hy as die konflik tussen persoonlike verantwoordelikheid en maatskaplike
vooroordeel, soos Rabie dit sien opduik op die vlak van die rasseprobleem. Dit bring
veel misverstand en 'n klomp huigelary mee, terwyl humanisme en verstarde
Christendom met mekaar bots en hoogmoed en haat teen liefde en goedheid veg.
Verder is daar die motief van die ontluikende liefde en ten slotte is daar twee moorde
en 'n huwelik wat ondanks swaar beproewinge tot stand kom. Die boek is vir Kaptein
besonder lesenswaardig en sal waarskynlik naas waardering ook verset uitlok by
Afrikaners wat nie daarvan hou ‘dat hul tradisionele leefwyse as 'n afgod aangedui
word nie’. Rabie se roman is egter alreeds om die literêre kwaliteite verhewe bo die
gemiddelde Afrikaanse roman en daarom werd om noukeurig bespreek te word. Die
skrywer bederf dit ongelukkig alles deur ‘'n krampagtig volgehoue armsalige poging
tot duistere mooiskrywery’. Derhalwe sien hy nie meer die verskil tussen sin en onsin
nie en vergeet hy die grens tussen taal en wartaal. Hy noem enkele voorbeelde:
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In statistiese onsekerheid oor die oppervlak van die straat skommel die
bus af na die middestad se beton-aspirasies.
Hierby teken Kaptein aan: ‘Wat is dit? Dit is onsin.’ 'n Volgende voorbeeld:
Sy gedagtes verdrink in die lafenis van spiere wat sweet in die son ...
Sy oë is 'n elektriese storm waarin haar beeld telkens skroeiend opduik uit
'n maling skimme ... Die wêreld is 'n slinger wat swaai... Vir 'n oomblik
ruk die slinger driftig skeef, vóór dit weer terugsak tot die skuwe glimlag
van Hermien se gesig.
Hierop reageer hy: ‘Wat is dit? Dit is ook onsin.’ En hy vra wat is die volgende:
Waar ek sien waar ek onthou gister en vandag sing my senumonde my
land.
By dié en ander voorbeelde teken Kaptein weer aan: ‘Wat is dit alles? Dit is alles
blote onsin.’ Ná nog 'n hele aantal voorbeelde skryf Kaptein:
Hoekom - so vra 'n mens met verbystering - hoekom het Jan Rabie dit
nodig gedink om 'n origens besonder mooi boek op te vul met sulke
stom-onnoselike brokstukke pure twak?
Hy meen die hoop dat Rabie nou eindelik 'n goeie Afrikaanse roman sou lewer,
is ‘deur 'n afgryslike woordgimnastiek en 'n valse skittering van sleg-gespeelde
vernuftigheid vernietig’.
Op Kaptein se bespreking reageer Uys Krige in sy resensie in The Cape Argus
van 4 Desember 1958. ‘Most of the passages he cites as examples of the “nonsense”
of Rabie's style’, skryf hy, ‘bang back upon Kaptein's head like so many boomerangs.
There are pages of sheer poetry in Ons, die afgod - and a poetry that is not gratuitous,
but flows directly from the character.’ Verdere reaksies kom van twee digters wat
juis in hierdie tyd met hulle debuutbundels op die literêre toneel hul verskyning
maak: Ingrid Jonker met Ontvlugting (1956) en Adam Small met Verse van die liefde
(1957). In Die Byvoegsel tot Die Burger van 20 November 1958 skryf Ingrid
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Jonker in reaksie op Kaptein se uitspraak dat daar Afrikaners sal wees wat nie daarvan
sal hou ‘dat hul tradisionele leefwyse as 'n afgod aangedui word nie’:
Moet 'n skrywer nou om dié rede sy deurleefde oortuiginge verraai, en
ja-amen sê op dinge wat hy nie kan aanvaar nie? Moet hy sy liefde vir sy
volk verraai? Is dit dan nie deel van die skrywer se roeping om die gewete
van sy mense te wees nie?
In reaksie op Kaptein se beswaar teen Rabie se ‘armsalige poging tot duistere
mooiskrywery’ meen Jonker dat die meeste voorbeelde wat aangehaal word, juis
‘getuig van 'n sensitiwiteit en seggenskrag soos min Afrikaanse skrywers besit’. 'n
Mens moet 'n ‘gevoelige gees’ hê om dit te verstaan. As voorbeeld neem sy die
volgende sin wat Kaptein duister noem:
Waar ek sien waar ek onthou gister en vandag sing my senumonde my
land.
Volgens Jonker behoort Kaptein te weet dat sommige groot Franse digters die
komma laat vaar het reeds in die jare voor die Eerste Wêreldoorlog. En sy vra of hy
nog nooit gehoor het van die prosa van Joyce en Hemingway nie. ‘As Aat Kaptein’,
sê sy ten slotte, ‘hom wil verlustig in dié soort oppervlakkige weghardloop-woorde,
dan moet hy hom liewer bepaal by die koddige joernalistiek wat hy wél kan skryf,
en nie nou vir ons met soveel misbaar en luidrugtigheid as Heer Kritikus kom optree
nie.’
In sy kommentaar op Kaptein meen Adam Small in Die Burger van 6 Desember
1958 Rabie laai sy taal ‘só heerlik-subtiel-betekenisvol’ met simbole dat, ‘as die
leser en kritikus nie die hartklop van die simbole “vat” nie, 'n groot stuk van die boek
vir hom verlore is’. Die vraag is egter hoe die boek, wat so regstreeks met die
kleurkwessie te make het, hom as bruin man getref het. Die essensie van die boek lê
vir hom in die woorde van Jan Herold: ‘Ek haat niemand nie!’ en ‘Maar ek wil
niemand haat nie!’ Dít, sê Small, ‘is die kreet, die enigste kreet, wat ek, geen dooie
boekbruin man nie, maar 'n lewende bruin man in ons Suid-Afrika, altyd op my lippe
voel: “Ek haat niemand nie!”’
Intussen het talle koerante die reaksies van ander skrywers en letter-
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kundiges in berigte begin aanhaal. The Cape Argus van 4 Desember 1958 sê dat
Rabie hom midde-in 'n ‘furious controversy’ bevind oor 'n boek wat 'n ‘anguished
cry against the selfidolatry of sectionalism’ is. Die klassikus T.J. Haarhoff sê Ons,
die afgod verteenwoordig ‘the awakening conscience of the Afrikaner’ oor die
rassevraagstuk. Hymne Weiss is baie versigtig in haar uitsprake. Sy sê die roman
gee nie 'n spieëlbeeld van die realiteit nie, maar ‘a moving recreation of a reality
through which the writer tries to reach the problem’. Audrey Blignault vind die boek
‘exceptionally stimulating’, maar die skrywer is eensydig in sy benadering van die
probleem, ‘so that he has not been able to do justice to its tragic content’. Waar die
roman skeef loop, sê Abraham H. de Vries, is wanneer Rabie dit tot die hier en nou
beperk in plaas daarvan om dit op 'n hoër plan tot 'n konflik tussen die Christelike
etos en 'n menslike afgod op te voer. ‘I would prefer’, sê hy, ‘to call it a great novel
that failed because it does not become a symbol for all time.’
Ook talle ander, veral Engelse, koerante publiseer artikels oor die ontvangs van
Ons, die afgod en die gesprekke rondom die roman, maar Die Transvaler, die
konserwatiewe noordelike Nasionale koerant, rep nie 'n enkele woord oor die
publikasie nie. In 'n oorsigtelike artikel in Fighting Talk van Maart 1959 skryf Brian
Bunting: ‘it is clearly the intention of the hard core of Nationalist intellectuals to
pretend that no such book as Ons, die afgod has ever been written, or if it has, that
it is not worth reading’. Sy indruk van die boek, skryf Bunting verder, ‘is that it is
of uneven quality, containing elements of crudeness and improbability in the very
sphere where the author hoped to shed most light - on the relations between European
and Coloured. However one must salute Jan Rabie for his courage in making the
attempt at all. His determination to seek, and speak, the truth will ensure a more
rounded presentation of the subject in any future work, and it can be said he has
nothing to fear by comparison with such English South African writers as Paton and
Bloom.’
Intussen verskyn A.P. Grové se uitvoerige resensie in Die Huisgenoot van 26
Desember 1958. Tussen die reëls deur kon 'n mens duidelik bespeur dat allerlei
lewensbeskoulike kwessies en politieke vooroordele in Grové se benadering en
oordeel meespreek. Hy begin met die geldige vraag of ons hier te make het met 'n
verhaal wat ons deur sy situasietekening en karakters tot 'n bepaalde slotsom voer
en of dit 'n geval is van 'n ‘skrywer wat by monde van sy figure vir ons preek’. Die
vraag is dus of Ons, die
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afgod 'n roman geword het of bloot 'n politieke dokument is. In haar reaksie sê F.A.M.
Mulock-Houwer in Sestiger, jaargang I, nommer 2, Februarie 196455 dat hierdie vraag
prinsipieel juis is, maar in die dramatiese stelwyse is die ‘kieme van eensydigheid’
reeds aanwesig. 'n Mens sien dit volgens Mulock-Houwer die duidelikste in Grové
se analise van die liefdesverhouding tussen Frans en Hermien. Die meisie se familie,
en sy self ook in sekere mate, sit vasgevang in 'n rassevooroordeel, sodat Frans, soos
Grové dit stel, ‘genoeg geleentheid kry om hom as “regskape” eenling in woord en
daad te laat geld.’ Dit gee hom dan geleentheid vir sy stryd teen die ‘herrenvolkisme’,
met die gevolg dat daar van 'n werklike groei in die verhouding geen sprake is nie.
Die ‘vrygewige’ Hermien is buitendien maar alte bereid om in 'n reeks ‘oorgawes’
die inisiatief te neem. Die liefdesverhaal word derhalwe misbruik om die leser
‘polities’ te ‘bearbei’, terwyl Rabie ‘die moeilikste terrein van die rassevraagstuk’,
waarmee Grové 'n verhouding tussen blank en bruin of swart bedoel, nie ontgin nie.
Dit alles is aanduidend van die beperkte siening van die boek. Frans openbaar 'n
‘fanatieke beheptheid met kleur’, sien alles as 't ware deur 'n ‘kleurbril’ en het ‘die
woorde van die ewige lewe’ in pag, terwyl sy teenstanders almal benepe, oningelig,
eng en skynheilig is - amper soos J.H.H. de Waal se helde en skurke. Grové meen
Rabie gee slegs ‘maklike veralgemening’ en hy vra: ‘Hoe hoop Rabie om 'n nasionale
sonde (soos hy dit sien) bloot te lê deur vir ons 'n paar karikature te toon? Hy val
strooipoppe aan wat hy self gemaak het.’ Uiteindelik meen Grové dat Frans as
hoofaanklaer iemand sonder integriteit is.
In haar reaksie wil Mulock-Houwer nie die voor die hand liggende swakhede van
Ons, die afgod goedpraat nie, maar sy haal Adam Small in sy reaksie56 op Grové se
resensie goedkeurend aan dat dit nog geen rede is waarom Rabie soos 'n ‘letterkundige
skurk’ behandel moet word nie. Sy skryf:
Die uitbeelding van Frans is nie 'n poging om hom as ‘“regskape”
eenling’ te teken nie, maar om hom as 'n onsekere jong man te sien wat
sekere morele prinsipes, soos die essensiële menslikheid van almal, wát
hulle kleur of ras ook al mag wees, aanvaar en wat hierdie prinsipes probeer
handhaaf in 'n beskawing wat hulle verloën. En nie alleen dit nie. Frans
is juis ook 'n Afrikaner met 'n waaragtige liefde vir sy land, sy taal en sy
volk. In dié figuur wou Rabie hoofsaak-
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lik die worsteling uitbeeld om sowel prinsipes as Afrikanerskap te
handhaaf. Hy teken Frans juis nié as iemand wat ‘nie twyfel aan sy insig
nie’, wat dink dat hy ‘die woord van die ewige lewe’ in hom dra nie.
Die totaalindruk wat 'n mens van Frans kry, is ook nie dat hy stry teen 'n
‘herrenvolkisme’ wat hy gedurig op sy weg vind nie. As mens is hy nie sterk genoeg
om die tweespalt in sy gemoedstoestand op te los nie, want die keuse wat sy gewete
van hom eis, bring mee dat hy sy Afrikanerskap moet verloën.
Ten slotte is Mulock-Houwer se beswaar teen Grové se resensie nie die
letterkundige probleme wat hy in Ons, die afgod aantoon nie - daarmee kan sy trouens
meestal akkoord gaan - maar ‘die à-literêre bybedoelings wat hy van literatuurkundige
argumente maak, en dus die57 in literêre opsig pséudo-kwaliteit van sy kritiek’.
Dat Ons, die afgod as roman misluk, het selfs nie Jan se beste vriende probeer
ontken nie, maar niemand, behalwe dan miskien Grové, het sy integriteit bevraagteken
nie. Jare later sou Abraham de Vries sê die boek het soos 'n klip in die water of 'n
vuurhoutjie in petrol getref. In dié dae van apartheid en die Verwoerdiaanse heilstaat
waarin absoluut geglo is, was dit die algemene opvatting dat as jy iets teen apartheid
sê, is jy nie 'n Afrikaner of 'n gelowige nie. En nou kom hierdie vreemde man, met
sy deurmekaar bos hare en sy bakkebaard en sy kompromielose baklei teen apartheid
maar vír Afrikaans, met so 'n geëngageerde roman wat almal aan die praat het. Jan,
sê De Vries, was die eerste man wat, reeds in sy Paryse dagboek, aangeteken het dat
Afrikaans oplaas die rekening gaan kry vir die wandade van apartheid. Met Ons, die
afgod het hy 'n hele jonger slag polities bewus gemaak.58
Jan self kon dikwels, kort ná die verskyning van een van sy boeke, ontwapenend
eerlik, objektief en onbetrokke oor sy werk praat. Hy het probeer om sy talent aan
te wend om iets te sê oor menseverhoudinge in hierdie land, maar baie gou besef dit
is oneindig moeiliker as om 'n helder, eenvoudige gedig te skryf of as die tipe ‘prosas’
wat hy in Een-en-twintig gebundel het. Hy het ingesien dat daar in Ons, die afgod 'n
skellerige heftigheid is wat afbreuk doen aan dít wat hy wou bereik, dat sy
Frans-karakter alles te veel deur 'n politieke filter waarneem en dat sy eie stem ‘te
luid en skril’59 deurkom. In 1991 sê hy in 'n referaat voor die Instituut vir Historiese
Navorsing ‘liberale verontwaardiging lewer nie maklik goeie prosa op nie’.
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Maar by die verskyning daarvan in 1958 het die boek 'n groot opskudding veroorsaak.
Jan is in die Engelse pers geloof as 'n ‘detribalised Afrikaner’60 en hy is genooi vir
toesprake en verklarings in die pers. Juis in hierdie tyd stel hy sy gedagtes oor
nasionalisme en die idee van 'n wêreldstaat op skrif in Die evolusie van nasionalisme,
die naaste aan 'n pamflet wat hy skryf. Daarin sê hy 'n nasionalistiese strewe na
blanke baasskap in Suid-Afrika moet gesien word as 'n onbegryplike dwaasheid wat
tot selfmoord kan lei. Geen uitgewer wou egter daaraan byt nie en Jan besluit om dit
in 1960 self te publiseer. Gedagtig aan die Groenpuntse vuurtoring nie ver van sy
huis in Cheviot Place nie, noem hy sy uitgewerytjie, wat slegs dié enkele boek
gepubliseer het, die Mishoring-Pers. Hy laat 1 000 eksemplare druk en kry darem
met 'n groot gesukkel 550 verkoop. Honderde moes egter met die
heen-en-weer-stuurdery oor die pos afgeskryf word. Hy ly wel nie 'n geldelike verlies
nie, maar die hele bemarking was gans te veel werk.61 In dié boek kritiseer Jan dr.
P.J. Meyer wat in Trek verder die standpunt huldig dat God die verskillende
nasionaliteite geskep en aan die Afrikaners 'n bepaalde missie wat betref die swart
volkere in Suid-Afrika toevertrou het.
Om 'n bietjie van die politiek los te kom en die storm oor sy roman te verwerk,
gaan swem Jan gereeld, en verdiep hy hom weer in sy versameling visterme. In skofte
stap hy kuslangs van Port Elizabeth tot by Lambertsbaai en teken hy die plaaslike
mense se woordeskat op. Hy verneem na iedere moontlike skulpie of wier en hy
raadpleeg baie boeke oor die seelewe. 'n Werk waarop hy besonder trots voel, is die
2 200 kaartjies met seeterme wat hy by die buro van die Woordeboek van die
Afrikaanse Taal op Stellenbosch inlewer. Met 'n gelukskoot kry hy die geleentheid
om met 'n nuwe vistreiler 'n week of wat na Walvisbaai te gaan en ook te help visvang.
Die bemanning noem hom ‘baardmannetjie’.62 Uit die ervaring wat hy só opdoen,
ontstaan die jeugboek Twee strandlopers wat in 1960 met mooi tekeninge deur
Marjorie gepubliseer word, met 'n lys seeterme deur Jan agterin. Dit is die verhaal
van twee seuns, Boet en sy Transvaalse nefie Marius, se tog te voet langs die see
vanaf Waenhuiskrans tot Gansbaai, daarna per boot tot by Velddrif. Talle
wetenswaardighede in verband met die see en sy geheime, die wrakke langs dié
gevaarlike seeroete en die verskillende soorte vis word ingewerk, sonder dat die leser
dit as inligting en daarom 'n ballas beskou. Jan slaag daarin om telkens die spanning
op te bou, soos met die verdagte bewegings in die verligte grot naby Hanson se huis.
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Die verskyning van Ons, die afgod, gevolg deur Die evolusie van nasionalisme, sou
egter nog 'n lang nawerking hê en van Jan 'n omstrede figuur in sommige literêre
kringe in die land maak, al het sy vriende sy besliste standpuntinname toegejuig.
Klaarblyklik het niemand in die akademiese wêreld geweet hoeveel arbeid en tyd
Jan bestee het aan die versameling seeterme en watter waardevolle werk hy daarmee
vir Afrikaans gedoen het nie. Hulle het ook nie besef 'n boek soos Twee strandlopers
getuig van 'n deeglike kennis van die see nie. Ook vir politici wat stadigaan begin
kennis neem het van die standpunte wat hy verkondig, het hy 'n verdagte figuur
geword. Hy was iemand wat kans gesien het om sonder huiwering sy sê te sê en nie
bang was vir die gevolge van sy kritiek nie, al was dit dan soms ook vir sy vriende
'n bietjie onoordeelkundig en studentikoos. Dit het hom egter ongewild gemaak en
in sekere kringe het hy bekend begin staan as die eendstert van die Afrikaanse
letterkunde!63 In hierdie jare het selfs Peter Blum Jan begin vermy, Peter wat toe nog
gemeen het dat hy, ná die aanvanklike aanvalle op hom, deur die literêre
‘establishment’ aanvaar sou word en dat hy selfs die Hertzogprys sou ontvang. ‘Ek
onthou’, skryf Jan:
een dag by die bopunt van Adderleystraat naby Die Burger in Keeromstraat.
Terwyl ek daar loop, sien ek hoe Peter op dieselfde sypaadjie as ek skielik
swenk en op die oorkantse sypaadjie afpyl, net om weg te kom van my.
Ek het begryp die goedkoop boepens-handsak in sy hand is die rede, en
ek het toe stadiger geloop. Die tas bevat natuurlik artikel(s) van Blum wat
na Bladsy Twee [die kunsbladsy van Die Burger - JCK] op pad was.64
Vir sy ideale was Jan 'n gevaar, 'n soort kommunis wat Blum se agting in
konserwatiewe Burger-kringe kon verminder.
Die algemene opvatting onder konserwatiewes en buitestanders was dat Jan en sy
vriende teen die einde van die vyftigerjare en in die sestigerjare in Groenpunt 'n lewe
gelei het wat nie gestrook het met dié van die behoudende wit Afrikaners nie en wat
van linkse politieke oortuigings tot seksuele losbandigheid gewissel het. Dit was die
ervaring van Ernst Lindenberg en John Kannemeyer toe hulle in Desember 1962 met
'n koffer vol resensie-eksemplare per motor uit Kaapstad vertrek het om medewerkers
vir hulle nuutgestigte boekeblad Kriterium in Bloemfontein,
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Johannesburg en Pretoria te gaan werf. Tydens die besoek aan Pretoria het hulle
aangeklop by Elize Botha wat in daardie stadium saam met haar man, Johan, in 'n
huurhuis in Villieria gewoon het. Sy was dosent aan die Universiteit van Suid-Afrika
en 'n knap jong letterkundige wat onder die naam Elize Lindes in 1956 met die studie
Veelheid en binding onder Van Wyk Louw in Amsterdam gepromoveer het. Tydens
die gesprek het Jan Rabie ter sprake gekom en Elize het verwys na 'n uitspraak wat
Chris Barnard kort tevore gemaak het, naamlik dat Jan net twee hartstogte het, naamlik
sy volk en sy taal. ‘Asof Jan Rabie net twee hartstogte sou hê’, het sy smalend
bygevoeg. Toe hulle wegry, merk Lindenberg teenoor Kannemeyer op: ‘Maar dit is
tog waar wat Chris sê. Jan hét net twee hartstogte.’
In Oktober 1964 is Jan Rabie deur die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap
en Kuns tot fakulteitslid verkies uit erkenning vir sy skeppende bydrae tot die
Afrikaanse geestesbesit. Juis in dié tyd was die uitgewer J.J. Human op besoek by
sy skoonvader, Van Wyk Louw, in Johannesburg en hy kon die eindelose
telefoongesprekke onthou wat oor die aangeleentheid gevoer is. Elize Botha en veral
haar man, Johan, en A.P. Grové was siedend oor die benoeming. Hulle het getier oor
die dwase besluit en selfs gedreig om uit die Akademie te bedank.65 'n
Ongeïdentifiseerde woordvoerder van die ontevredenes het aan die pers gesê Rabie
het hom op verskillende wyses en by verskillende geleenthede ‘gedisassosieer ... met
Afrikaner-ideale en die besondere strewe van die Afrikaanse kultuur. Daarom vind
ons dit vreemd dat hy in 'n liggaam soos die Akademie opgeneem kon word.’66 Van
Wyk Louw het taamlik rustig gereageer en met groot geduld probeer verduidelik dat
die Akademie nie beperk is tot Broederbonders of Nasionaliste nie, dat beroemde
Sappe, soos byvoorbeeld generaal Smuts en H.A. Fagan en andere, lede van die
Akademie was en dat Jan nie net 'n belangrike bydrae tot die Afrikaanse letterkunde
gelewer het nie, maar ook honderde seeterme vir die Woordeboek van die Afrikaanse
Taal versamel het. Die hele gebeurtenis rondom die verkiesing van Jan tot die
Akademie het Van Wyk Louw egter omgekrap en dit was vir Human duidelik dat
hy 'n renons begin ontwikkel het in die Pretoriase atmosfeer.67
Jan self het ná die verskyning van die resensie oor Ons, die afgod geen illusies
gehad oor Grové as kritikus en die wyse waarop hy bereid was om politieke en
lewensbeskoulike sake onder 'n wetenskaplike dekmantel te
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vermeng nie. 'n Paar jaar later sou Grové in 'n Standpunte-artikel68 sê dat die
‘nie-Afrikaner’ sedert 1940 ook stem in ons poësie gekry het, soos die ‘Kleurlinge’
Petersen, Philander en Small en ‘vreemdelinge’ soos Olga Kirsch en Peter Blum,
terwyl daar ‘meer as een stuk literatuur verskyn wat teenoor die Afrikaner en sy
bestaanstryd koud en afwysend staan, indien nie vyandig nie’. Op watter stukke
literatuur Grové hier sinspeel, sê hy nie, maar uit die konteks kan 'n mens aflei dat
Ons, die afgod een daarvan kan wees. So 'n manier van dink oor skrywers en oor die
literatuur was wesensvreemd aan Jan Rabie.

IV
Aan die begin van Desember 1957, iets minder as 'n jaar vóór die verskyning van
Ons, die afgod, moes Marjorie inderhaas na Skotland vlieg waar haar vader terminaal
siek was aan kanker en waar hy nog voor die einde van die jaar oorlede is. Sy het
met Jan afgespreek dat sy 'n tyd lank haar moeder sou bystaan en dan na Parys sou
gaan waar sy nog steeds haar ateljee in die Rue de la Tombe Issoire gehuur het.
Heimlik het sy gehoop dat Jan ná voltooiing van sy roman by haar sou aansluit en
dat hulle hulle weer in Parys, die ideale stad vir haar as kunstenares, sou vestig. Sy
het selfs haar moeder bearbei om hieroor aan Jan te skryf.
Maar Jan was hiervoor nie te vinde nie. Hoewel hy dit in die vooruitsig gestel het
dat hulle weer in die toekoms na Europa sou gaan, wou hy geen tydsbeperking daarop
plaas nie. Enige poging van haar of haar moeder, skryf hy op 12 Januarie 1958 aan
haar, om hom na Europa te lok, is futiel:
My only loving duty is to my work which concerns South Africa, here,
and which is not completed yet by far. Poor South Africa is my loyalty,
not Europe. And to complete a difficult novel like this I dare not set time
limits, or allow anyone, even you, to hurry me in the process. You know
the price of liberty, to my book, to us.
Wanneer hy op 23 Januarie 'n brief van haar ontvang, skryf hy dat hy baie hartseer
voel ‘about this symbolic marriage of ours’ en hy vra haar of hulle toneel speel:
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You know I'll despise myself if I run off to Europe for my own pleasure,
here I have an urgent responsibility. I give you all freedom, so if you find
yourself unable to share my responsibility, please make up your mind about
your responsibility. If it means a divorce, let me know, for then it won't
do to waste each other's life from a great and cold distance. In the mean
time please don't try and force me to come touristing to Europe before I'm
ready and free for that. [...] [M]y responsibility is here, utterly; if I neglect
this I can find only a vacuum in Paris. Once a man has seen his destiny
(or is it duty?) his soul dies if he doesn't obey.
Wanneer Marjorie - verskeur tussen haar liefde vir Jan en vir Parys, die stad wat
sy in daardie stadium as die ideale woonplek vir die uitbouing van haar kunstenaarskap
gesien het - hom laat weet: ‘I'll come back to you, not South Africa. Or do you
demand that I love your country?’, antwoord hy:
No, I don't demand that, but something similar. That you sympathize
with my work about and my relation to South Africa, that you do not
dislike it so strongly so as to hinder me in my work and my sad worry
about my country. And my love.
Europa, sê hy in 'n later brief aan haar, was net sy leermeester, sy moeder wat hy
moes verlaat.
Dit spreek eintlik vanself dat Marjorie, soos vroeër met haar moeder, die hele
kwessie van Jan se verknogtheid aan Suid-Afrika en wat hy as sy missie as skrywer
beskou, in gesprekke met hulle gesamentlike vriende in Parys sou laat opduik het.
Dit is nie onwaarskynlik nie dat die brief wat Rudy Kousbroek in hierdie tyd aan Jan
rig, op haar instigasie geskryf is. As iemand wat ná onafhanklikheid uit Indonesië
moes padgee, het Kousbroek nie veel vertroue gehad in die goeie bedoelings van
mense nie en het sy sinisme dikwels in die ironiese styl van sy geskrifte neerslag
gevind. In antwoord op 'n brief van Jan, waarin hy sê dat hy hopelik oor twee jaar
weer oorsee kom, antwoord Kousbroek dat hy van Marjorie verneem het dit sal oor
enkele maande wees. Hoe moet hy dit uitlê? Uit die gees waarin Jan vir hom oor die
kleurvraagstuk skryf, kry Kousbroek die gevoel dat Jan daar ‘te dicht bovenop zit’
as wat hy daar te ver van af staan. Hy gaan voort:
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Je geeft de indruk dat je werkelijk denkt dat er iets aan te doen is, al is
het maar een beetje - mijn overtuiging is, dat er geen ander excuus voor
daadwerkelijk partijkiezen is, dat men het niet laten kan, dat men ziek
wordt van ellende om in zulke omstandigheden niet het een of ander te
gaan doen. Maar te denken, of zelfs maar te hopen dat je de vloedgolf
tegen kunt houden is mijns inziens ijdel, zelfs al zou je in staat zijn de
zaken flink aan te pakken, en daarmee bedoel ik bijvoorbeeld iets als: twee
dagen vóór een belangrijke publieke verschijning van de minister van
naturellenzaken, dring je met een paar potige vrienden zijn huis binnen,
en verf je hem van teen tot kuif zwart met walnootsap (je weet dat je dat
in geen veertien dagen af kunt wassen). Bovendien, als daar nog tijd voor
is, zijn kinderen; maar niet zijn vrouw, die laat je wit. Of je pleegt een
inbraak in een sperma-bank voor kunstmatige bevruchting (Nederlands
voor artifical insemination) en verwisselt de gehele voorraad met
neger-sperma.
Kousbroek meen dat Suid-Afrika Jan nie werklik nodig het nie. Daarby is daar vir
hom belangriker ontwikkelinge gaande wat die Suid-Afrikaanse rassevraagstuk in
die niet sal laat verdwyn. Met Jan se ‘mystieke bodemverbondenheid’ het hy in elk
geval nie veel geduld nie.
'n Mens kon by voorbaat verwag dat Jan die brief van Kousbroek as 'n stukkie
goedige skerts sou gelees het en dat dit hom hoegenaamd nie van plan sou laat
verander het nie. Daarvoor was hy te oortuig wat sy missie as skrywer betref.
Intussen het Marjorie begin voel dat haar liefde vir Jan en haar bewondering vir
sy stryd teen die onreg in sy land sterker is as haar liefde vir Parys. Suid-Afrika, so
was haar gevoel, spreek as land en as landskap nie tot haar nie en die rigiede
rassebeleid van die regering het sy verafsku. Daarteenoor het sy reeds in die kort
tydjie wat sy saam met Jan in Kaapstad gewoon het, goeie vriende gemaak en het sy
mense begin ken met wie sy goed oor die weg kon kom en met wie sy op 'n
intellektuele vlak kon verkeer wat nie agterstaan by dié van haar vriendekring in
Parys nie. Natuurlik was daar nie iets soos die Louvre in Kaapstad nie, maar met sy
baie kunswinkels, ateljees en interessante kafees was daar nêrens elders in die wêreld
'n plek wat met Parys kon vergelyk nie. Kaapstad het egter vir haar nie agtergestaan
by Edinburg nie. Die man van haar liefde was in Kaapstad en haar hart het uitgegaan
na hom in sy alleenstryd vir 'n
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regverdiger Suid-Afrika. En daarby het hulle, soos sy veel later sou sê, 'n ‘argument’
in Parys begin wat nog nie voltooi was nie.69 Ook vir haar eie lewe was dit nodig om
daardie ‘argument’, wat 'n hele lewe sou duur, tot voltooiing te bring.
Aan die begin van November 1958 was Marjorie terug in Kaapstad, betyds vir Jan
se verjaardag op die veertiende en vir die bekendstelling van Ons, die afgod.

V
Cheviot Place 6, die huis in Groenpunt wat Jan en Marjorie in die jare 1955-1966
met Erik Laubscher en Claude Bouscharain gedeel het, was waarskynlik die naaste
wat Suid-Afrika aan 'n tipiese Paryse kunstenaarsapartement sou kom en waar die
inwoners op 'n eg Boheemse wyse sou leef. Jan en Marjorie het die boonste gedeelte
van die huis betrek en beskik oor twee slaapkamers, 'n werkplek vir elkeen van hulle
en 'n badkamer met 'n toilet. Om dit verder vir hulle gerieflik te maak, het hulle bo
'n tweede kombuis ingerig, die trap toegekamp met 'n hek sodat kinders nie kon afval
nie. Om koste te bespaar, het hulle egter die telefoon met die Laubschers gedeel.
Geld vir meubels was daar nie eintlik nie en Jan het, soos vroeër in Parys, die
noodsaaklikste self uit hout gemaak. Marjorie het eenvoudige helderkleurige verf
gebruik en die mure in verskillende kleure geverf om hulle gebrek aan meubels te
verbloem en 'n atmosfeer van vrolikheid te midde van die armoede te skep.70
In sy verhaal ‘'n Man van ons straat’ in Die roos aan die pels beskryf Jan die
woonplek as 'n ou witgeskilderde huis met sy stoep oorskadu deur 'n magtige vyeboom
waarin spreeus en seuntjies in die somer verjaar. ‘Ons, dit wil sê die twee families
“kunstenaars” wat in ons dubbelverdiepinggebou woon, hou ons taamlik eenkant,
en ken mense wat verder weg woon maar swak.’71 Oor hulle onmiddellike omgewing
skryf hy:
Eers moet ek vertel van ons buurt en van die mense in ons straat. Dit is
'n tipiese blanke groepsgebiedebuurt in 'n ouer deel van Kaapstad, met ou
huise saamgedruk teen die steil seehang van Vlaeberg wat veral 'n
middestand sonder veel pretensie, afgetrede seemanne, armer lede van die
intelligentsia en immigrante uit Suid-Europa lok.
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Dat ons nie juis tot die hoër stand behoort nie, word bewys deur 'n
verengelste Afrikaner wat net bokant, om die hoek van ons straat woon,
en sy kinders verbied om in ons straat te kom omdat bruin kinders daar
dan saam met wit kinders mag speel.72
Met die Laubschers het Jan en Marjorie goed saamgeleef en in al die jare was daar
nooit eintlik rusie om van te praat nie. Jan kon soms humeurig en baie onstuimig
raak en soms het dit vir die Laubschers gelyk of daar spanning tussen hom en Marjorie
was. By tye, veral in die eerste jare, het dit vir hulle voorgekom of hy op 'n onredelike
wyse haar haar heup-gebrek kwalik neem, al het hulle met die jare geleer om daarmee
saam te leef en het Marjorie self nooit daaroor gekla nie.73 Jan kon vreeslike dinge
oor Marjorie sê en haar toesnou, maar dit was meestal 'n spel, amper asof hy half
skaam was om sy toegeneentheid te wys.74 In 'n huishouding waar kunstenaars
saamwoon, moet 'n mens egter van tyd tot tyd 'n sekere mate van wrywing verwag.
Jan en Marjorie was teenoorgesteldes, Jan georganiseerd en Marjorie meer chaoties,
maar hulle het mekaar mooi aangevul. In vergelyking met Jan, wat die lewe meer
analities benader het, was Marjorie iemand wat nie juis filosofies ingestel was of
diep in dinge wou delf nie.75 In teenstelling tot hom wat soms oor dinge kon pieker,
was sy veel meer gemaklik en sorgeloos. Sy het 'n groot toegeneentheid vir mense
gehad en het makliker as Jan deur haar vrolike geaardheid met hulle wye vriendekring
geskakel, maar sy kon haar by tye kras uitspreek oor iemand in wie sy 'n renons
gehad het. Albei was egter harde werkers. Marjorie het daarvan gehou om in die
oggende te verf, terwyl Jan dan gewoonlik sy skryfwerk van die vorige dag aan die
hersien en oortik was. Hy het hom aan vaste werksure gehou en verkies om in die
aande en nagte, as dit stil is, te skryf, terwyl Marjorie dan graag saam met die
Laubschers 'n glasie wyn gedrink het. In die somer het hulle dikwels see toe gegaan,
by voorkeur na Clifton waar hulle dan ná die besoek aan die strand vir 'n drankie
kon aanklop by Uys Krige en Jack Cope se houthuisie Sea-Girt op Tweede Strand.
Toe Jan 'n tweedehandse oop Morris-motor kon bekostig, het hulle dikwels vir korter
of langer periodes in die Skiereiland rondgery of vir uitstappies in die Sederberge
en elders gegaan. Plekke wat hulle in hierdie jare graag besoek het, is Waenhuiskrans,
Die Dam en Puntjie langs die Suidkus en Churchhaven langs die Weskus. Orals
skilder Marjorie mooi seetonele.
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Met die jare sou Cheviot Place 6, soos vroeër hulle woning in 33 Rue de la Tombe
Issoire in Parys, die middelpunt en kuierplek word van 'n groot vriendekring skilders,
skrywers, kunssoekers, politieke dissidente en ander rusteloses76 wat in die stad
gewoon of rondgeswerf het. Onder die middeljariges of Jan se tydgenote was daar
mense soos Uys Krige, Jack Cope, W.A. de Klerk en Peter Blum, terwyl Barend J.
Toerien tydens sy besoeke uit die VSA gereeld opgedaag het. Onder die jonger mense
was daar Jobst Grapow, Breyten Breytenbach, Marius Schoon, Adam Small, Peter
Clarke, Kenny Parker, Richard Rive, Ingrid Jonker, Herman van Nazareth en Nico
Verboom. Veral in die somermaande het van die Sestigers uit die binneland gereeld
Kaap toe gekom. Uit Johannesburg was dit Bartho Smit en Chris Barnard, uit Pretoria
en later Natal Braam de Vries, uit Koffiefontein in die Vrystaat Etienne Leroux en
uit Potchefstroom, later uit Grahamstad, André P. Brink. Brink maak kennis met die
Rabies terwyl hy nog student op Potchefstroom was en voordat hy vir verdere studie
in 1959 na Parys vertrek. Party van die jonger skrywers, vertel Brink,77 het van tyd
tot tyd by ouer skrywers soos W.A. de Klerk aangedoen wat hulle geïnspireer, geleer
lees of help dink het. Dit was egter anders by die Rabies. Cheviot Place 6 was 'n
‘toeloopplek’ en ware ‘pelgrimsoord’, want Jan en Marjorie het hulle iets geleer van
wat dit beteken om te lewe en mens te wees:
Jy't by daardie ou rammelkashuis met sy houttrap en gekleurde ruite
aangekom, dadelik oorweldig deur 'n intensiteit en 'n warboel van lewe:
die skilderspaar Erik Laubscher en Claude Bouscharain, ou vriende van
die Rabies uit die Paryse tyd nog.
En dan Jan en sy Skotse Marjorie. Beddens en boeke; komberse en
bobotiebakke; borde en baie, baie bottels rooiwyn; skilderye klaar en
halfklaar; briewe gesaai oor tafels; baaibroeke en handdoeke [...] en 'n
nimmereindigende kom en gaan van mense.
Dit was die visuele indruk.
Eers het dit die jong dissipel aangelok omdat dit so ‘Boheems’, so heerlik
vry voorgekom het. Maar boheemsheid skaaf af; vryheid kan 'n verskoning
vir traaknieagtigheid wees. En dit was Cheviot Place nooit. Wat na
lukraakheid en patroonloosheid gelyk het, was nooit net uiterlike allure
nie; dit was sigbare tekens van die lewe van mense wat hul prioriteite
agtermekaar gekry het. Mense vir wie lewe saam met die naaste voorop
staan [...]
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Vir Breyten, vir Braam de Vries, vir my, vir Ingrid, vir hoeveel ander nog,
was Jan Rabie se heerlike ou rammelhuis die éérste plek waar ons op 'n
doodnatuurlike spontane manier 'n bruin man se hand kon vat, aan tafel
saam met hom kon sit, redenasies kon voer, wyn kon drink. Snaaks! Maar
in óns kunsmatige samelewing met sy hartseer en onnodige kompartemente,
was só 'n doodeenvoudige samekoms van mense 'n baie belangrike
ontdekking.
Dan sou die gaste dikwels vóór en weer ná die ete op die balkon gaan staan en
met 'n glasie wyn in die hand op die see en Robbeneiland afkyk.
Omdat Jan en Marjorie arm was, het hulle niks beter in voorraad gehad as die
goedkoop wyne van dié tyd in groot verpakkings nie: Lieberstein, Drostein en later
Tassenberg. In sy Sewe dae by die Silbersteins dryf Etienne Leroux so 'n bietjie die
spot met dié partytjies: ‘Almal het hulle eie wyn saamgebring, 'n claret-tipe wat
spotgoedkoop per gelling verkoop word in groot glashouers - die handelsmerk van
hulle partytjies.’78 Toe Kenny Parker die Rabies in 1959 die eerste keer ontmoet, is
hy begroet met 'n glasie Tassenberg en het Jan 'n lofrede oor die kwaliteit daarvan
aangehef. ‘Given my distaste of cheap wine as well as of the “tot system”,’ skryf
Kenny Parker,79
I was appalled. For me Tassenberg was the standard dop of ‘Coloured’
drunks who got the poor-white acquaintances to buy extra bottles (at a
price) when they had reached their quota of two per day. Whether Jan had
Tassenberg simply because it was what was affordable, or to test reactions
by visitors, is not clear. Whether or not visitors kept silence as sign of
complicity or as way of avoiding argument cannot be ascertained. [Y]ou
had a sense that many of his [...] actions were set up in order to test your
reactions; to ascertain to how far you could be pushed. Not in any vindictive
way. I know of no instance, never ever heard anyone (even within the
ranks of those who disapproved of his politics) in which his actions were
even categorised as either nasty or vindictive.
Almal, sonder aansien des persoons, is dus van die goedkoop wyn aangebied.
Hulle moes daarvan drink of hulle eie wyn saambring.
Van Jan en Marjorie se vriende was die aristokratiese Peter Blum ver-
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veeld op die byeenkomste in Cheviot Place, veral omdat, soos hy dit self stel, sy
‘aansluitpogings by die Boheemse bende van Groenpunt’80 nie suksesvol was nie.
Waarskynlik was die nukkerige Blum so 'n bietjie jaloers op Jan en Marjorie wat
sosiaal in hoër aansien was as hy wat nie groot aanklank by mense gevind het nie.
Van dié tyd begin sy kritiek op Jan se werk in briewe aan ander kennisse feller word,
terwyl hy dit nog kort tevore sterk verdedig het. Aan Ernst Lindenberg skryf hy dat
Jan sy eie talent ‘opgeneuk het met jare se knolwerk: radioserials e.d.m.’ en dat hy
met sy ‘kuif-en-baard-publisiteit’ blykbaar tevrede is met die status van ‘figuur’ in
plaas van ‘skrywer’.81 In briewe aan Jan trek hy te velde teen die ‘windgatte’ en
‘kuiergatte’ wat in Cheviot Place rondlê. Dan, skryf hy by geleentheid, kom broer
Louw met sy ‘pet’ kwagga of Pa Rabie met sy kerkraad en leeuvelle ook nog af en
toe 'n draai gooi! Hy vervolg:
Konsidereer vir Marjorie en sit jou saai en lastige familie op hulle plek.
Hulle is ook so ongevoelig om te dink hulle is altyd en orals welkom. [...]
Louw het seker op die vloer kampeer, katte in die buurt geskiet en hulle
op 'n improviseerde vuurtjie gebraai en geëet. Pa het vermoedelik
huisgodsdiens gehou en ook andersins gepontifikeer. Ek gaan hom nog in
een van my romans sit.82
Hy beveel vir Jan aan om alle los werkies te laat vaar, soos ‘daardie futiele
stokperdjie van seëls versamel - waardig net van 'n moroon soos Koning Jors No 6’.
‘Forsooth! Nee, jy moet verdomp skryf, muishond!’83 Wanneer Blum in 1960 na
Brittanje verhuis, verbreek hy haas alle kontak met Jan en later sou hy uit Londen
al die publikasies wat hy van Jan ontvang het, terugstuur.
Maar vir die meeste ander gereelde besoekers was Cheviot Place 'n gewilde
bymekaarkomplek en een van die weinige plekke in Kaapstad waar mense van
verskillende velkleur openlik en sonder enige voorbehoude met mekaar kon gesels.
Dit was egter 'n tyd van streng wetgewing, en apartheid is deur die polisie stip
gehandhaaf. Terwyl Jan en Marjorie in die laat vyftigerjare in Cheviot Place woon,
vind die verset teen die rigiede toepassing van die apartheidsbeleid op allerlei vlakke
van die lewe in Suid-Afrika sy neerslag. Van buite en binne kom daar kritiek op die
regering se beleid, iets wat saamval met die wêreldwye veroordeling van die
oorheersing van een volk deur 'n ander en die verwerping van imperialisme en
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kolonialisme. In Februarie 1960 spreek Harold Macmillan, Britse premier, in sy
‘Winds of change’-toespraak in die Parlementsgebou in Kaapstad sy twyfel uit oor
die rigting waarin die beleid van afsonderlike ontwikkeling Suid-Afrika laat beweeg
en kondig hy aan dat Brittanje die nasionale bewegings en die onafhanklikheidstrewe
van die Afrika-lande as 'n realiteit aanvaar, die politieke ontvoogding van die Britse
kolonies sal bevorder en hom aan die vasteland sal onttrek. In die raadsale van die
Verenigde Volke-Organisasie word daar by herhaling heftige kritiek teen Suid-Afrika
en sy rassebeleid uitgespreek, terwyl die Organisasie vir Afrika-eenheid in die
sestigerjare die ‘kapitulasie’ van die blanke minderheidsregerings van Suider-Afrika
eis.
Naas die teenstand van die amptelike opposisie in die Parlement kom die kritiek
uit Suid-Afrika self aanvanklik veral van Engelstalige geestelikes, soos Trevor
Huddleston, wat in Naught for your comfort (1956) die beleid ten opsigte van die
swart mense in die stede verwerp; later ook toenemend van Afrikaanse geestelikes
en regsgeleerdes, soos B.B. Keet (Suid-Afrika - waarheen?, 1956), D.P. Botha (Die
opkoms van ons derde stand, 1960) en H.A. Fagan (Ons verantwoordelikheid, 1960,
en Co-existence in South Africa, 1963), wat bedenkinge het oor die
godsdienstig-morele basis van die apartheidsbeleid en die uitvoerbaarheid daarvan
in die praktyk. Denkers soos N.P. van Wyk Louw (Liberale nasionalisme, 1958) en
J.J. Degenaar (Op weg na 'n nuwe politieke lewenshouding, 1963) vra vir 'n mensliker
benadering van die probleem en pleit vir 'n ‘voortbestaan-in-geregtigheid’. In
Desember 1960 besluit die Afrikaans- en Engelstalige afgevaardigdes by 'n
kerkeberaad in Cottesloe by Johannesburg dat daar geen Skriftuurlike grond vir 'n
verbod op gemengde huwelike is nie, terwyl gesamentlike aanbidding, direkte
verteenwoordiging van die bruin mense in die Parlement en die gedomisilieerde
swart mense se reg tot grondbesit en deelname aan die besluite van die land erken
of as ideaal gestel word. Met die uitsondering van Die Burger onder redaksie van
P.J. Cillié is die reaksie van die Afrikaanstalige koerante op hierdie besluite
veroordelend, terwyl die Engelstalige pers gunstig reageer. In Desember 1960 wys
Beyers Naudé, assessor van die Ned. Geref. Sinode van Suid-Transvaal, daarop dat
erkende kerklike leiers wie se goeie trou teenoor en liefde vir hulle land en volk bo
alle verdenking staan, aan die samesprekings by Cottesloe deelgeneem het, maar dat
hulle ‘die gesag van die Woord van God’ hoër stel as dié van ‘volk en owerheid’.
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Gelyktydig met hierdie kritiek uit intellektuele en kerklike kringe reageer sommige
swart mense en bruines op die apartheidswette met eise om groter politieke regte,
protesoptogte, oproer, dade van sabotasie (o.m. die afbranding van skole en kerke)
en ander ondergrondse bedrywighede. In 1956 volg 'n groot aantal arrestasies ná
dade van verset en opstoking en staan die beskuldigdes - onder wie Albert Luthuli,
president van die African National Congress (ANC) - tereg op 'n klag van
hoogverraad, maar die meeste van hulle word weens onvoldoende getuienis ontslaan
en die res in Maart 1961 deur die regters onskuldig bevind. In 1959 word die Pan
African Congress (PAC) onder die leiding van Robert Sobukwe gestig om effektiewer
teenstand teen die regeringsbeleid te bied, terwyl die onluste by Sharpeville in 1960
landswyd versprei en tot maatskaplike ontwrigting lei. Die regering beantwoord
hierdie onluste met polisie-optrede, die uitroep van noodtoestande, mobilisering van
burgermageenhede, verlenging van militêre diensplig en uitbreiding van die polisie
se magte (ondervraging en aanhouding sonder aanklag, eensame opsluiting, inperking
en huisarres), terwyl liggame soos die ANC en PAC deur die Wet op Onwettige
Organisasies verbied en sabotasie- en ander ondermynende aktiwiteite deur die Wet
op Terrorisme effektiewer bekamp word. Met die Rivonia-verhoor word 'n aantal
swart mense, onder wie Nelson Mandela, tot lewenslange tronkstraf veroordeel.
Dít was dus die politieke klimaat waarin Jan en Marjorie voortgegaan het om
steeds van hulle kunstenaarsvriende, wit, bruin of swart, in hulle huis in Cheviot
Place te ontvang. Toe die Rehoboth-student Hans Beukes, ná sy bywoning van die
lesing aan die Universiteit van Kaapstad en die bespreking wat daarop gevolg het,
homself aan Jan gaan voorstel en hom meedeel dat hy met 'n beurs vir verdere studie
onderweg na Noorweë is, nooi Jan hom uit om die volgende middag na Cheviot Place
oor te kom. Vir Beukes was dit, met Marjorie en 'n vriend van Jan by, 'n buitengewone
ervaring. Hy skryf:84
Over a bottle of vintage wine he'd opened - to celebrate the scholarship
I'd won, he said - the three of them set out to make me feel welcome. Jan
spoke about a younger brother of his, his family's ‘black sheep’, he called
him, who had made his home in the mountain vastnesses of Damaraland
in Northwest Namibia. Unable to get along with either his family or life
in the Cape the brother would never stay for
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more than a fortnight on his very occasional visits home. It was an account
that I found singularly appealing, as I was sure any other Southwester
would, who had descended from a people who had originated in the Cape
but had had to seek freedom from its colonialist prejudices in the vast open
spaces of the territory beyond Namaqualand.
Jan Rabie went on to relate how the brother had once stared down a
black-maned lion he'd met on a narrow mountain path. It was the lion that
eventually turned to go the way it had come. In encounters with wild
beasts, the elder Rabie had made his brother understand it was one's own
fear that posed the greatest danger. When frightened we gave off odours
that the beasts can smell, and that incited them to attack.
Turning the conversation to my impending departure for Norway the two
friends recalled their own experiences in various European countries - not
only as passive sojourners but also as participants in the life of society. I
noted though that his friend remained silent when Rabie explained how
he himself had found painting an inadequate medium for expressing the
things he had to say. Yet when I later read the pieces in the volume he had
signed for me, I was struck by the graphic quality of Rabie's writing - his
words dissolving into the images that they conjured up. In a piece about
the gas chambers of the Nazi concentration camps he etched the outline
of a pyramid of bodies piled one upon the other - in a frantic struggle to
reach the ceiling from where the lethal gas was seeping from an air-vent.85
The two friends impressed upon me the importance of boning up on Nordic
classics of literature - so as to be prepared to meet my hosts with some
knowledge about their past. With a book by Jan Rabie as a parting gift in
hand I felt immensely enriched as I made my way home to Eden Road 15
that evening.
Weens sy vertrek na Noorweë het Hans Beukes Cheviot Place slegs 'n enkele keer
besoek. Die kunstenaar Peter Clarke was egter 'n gereelde besoeker. Clarke was
geïnteresseerd in die versameling kunswerke en wou graag met Marjorie kennis
maak. Toe hy in 1958 bel, kry hy Jan aan die telefoon wat aan hom sê Marjorie is
op besoek in Skotland, maar dat hy welkom is om oor te kom. Die skrywer Richard
Rive neem Peter op sy
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bromponie na Jan waar hulle pap, boerewors en Tassenberg te ete en te drinke kry
en lekker gesels. Met verdere besoeke leer Peter mense soos Marius Schoon, Ingrid
Jonker, Adam Small, Athol Fugard, François en Uys Krige en die Vlaamse regisseur
Tone Brulin daar ken. Vir Clarke was dit sosiaal belangrik om in 'n tyd dat die
politieke druk as gevolg van apartheid steeds aan die toeneem was, op 'n normale
manier vriende te hê wat sy belangstellings deel en nie in sy velkleur vaskyk nie. Dit
was, naas die geestige gesprekke waarvan hy deel kon wees, vir sy hele opvoeding
goed om van dinge kennis te neem waarmee hy vroeër nie op die hoogte was nie en
om te hoor hoe die name van Franse skrywers wat hy in vertaling lees, uitgespreek
word. Wat hy van Jan waardeer het, was sy menslikheid, sy intense belangstelling
in ander mense en in die wêreld waarin hy is, sy lus vir die lewe, sy breë kennis en
sy oorgawe om nog meer dinge te ontdek. Vir Peter, wat in daardie tyd 'n baie
negatiewe beeld van blanke Afrikaners gehad het en hulle almal oor een kam as
rassiste geskeer het, was Jan die groot uitsondering, die mens by uitstek wat aan hom
'n ander beeld van die Afrikaner gegee het.86 Die byeenkomste in Cheviot Place was
plesierig, maar Peter was bewus daarvan dat die huis dopgehou word. Tydens een
van die Oujaarspartytjies was daar byvoorbeeld klagte van die bure en moes die
byeenkoms ná die besoek van die polisie beëindig word. Enkele ander kere het die
polisie kom kyk wie almal aanwesig is, maar hulle was bedagsaam genoeg om nie
mense te verwyder wie se velkleur 'n bietjie donkerder vertoon het nie. Soms was
die polisie só aangenaam verras deur die gemoedelike verkeer en joligheid dat
sommige van hulle ná middernag, ná die beëindiging van hulle skofte, weer aangesluit
het om in die pret te deel.
Soos in die geval van Peter Clarke was dit ook Richard Rive wat Kenny Parker
aan Jan en Marjorie bekend gestel het. Albei het teen dié tyd reeds met Jack Cope
kennis gemaak, albei het 'n onderwysdiploma by die Hewat Kollege regoor die
gevangenis in Roelandstraat voltooi en albei was deeltydse studente aan die
Universiteit van Kaapstad. Wat hulle volgens Kenny in Jan en Marjorie aangetrek
het, was die warmte van hulle vriendskap. Kenny skryf:87
While, with nearly all other white South Africans I had met, there was
a sense that equality of relationships nevertheless still had a residue of
difference, in this case there was none. It was not simply that while
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Marjorie had servant(s) - clearly needed in her case - she did a lot of the
work herself that white South African women I knew simply would not
do. And then there was the furniture. Hardly anything shop-bought. Nearly
everything hand-made by Jan. And since I was beginning to make my own
for my first attempt at living alone, and because I too had no money, that
shared interest in furniture-making (in his case, to making stretcher-frames
for Marjorie's paintings) became a further shared interest. Then there was
the shared birth-place, George: even though, to others, he would assert
that he was a Bolander - though he never specified precisely where. To
what extent it was a tease, to what extent it was ironic, I was never certain.
When he handed over my copy of Polemika - an inspired choice for
registration of that joky seriousness that marked our relations - he grinned
when I read the inscription: ‘Vir Kennie. / Groete uit die Boland / van Jan
Rabie’.
Dit het Kenny verder opgeval dat sowel Marjorie as Jan die voorbereiding van
kos sou behartig. By hulle het hy sy eerste bekendstelling aan die Franse cuisine en
aan spesifiek Skotse geregte gehad, so anders as die klassieke boerekos waarmee hy
by sy ouma in George kennis gemaak het en die ‘Engelse’ kos van sy ma in
Rondebosch. Kenny skryf:
But in that respect I was not alone. The introduction to cuisine and
culture applied equally to others who were breaking away from received
traditions: Breyten and Marius as much as Richard. The experience of
Cheviot Place and the inhabitants was therefore as wide-ranging as the
foods and wines that participants brought with them when they came to
meals.
Vir Kenny was Cheviot Place 6 'n toevlugsoord waarin hy normaal met mense
van alle velkleur kon verkeer. Dáár kon hy mense ontmoet wie se menings hy kon
respekteer en op wie hy kon vertrou en steun. Hulle kon gesels oor Suid-Afrika,
sowel wat sy verlede as sy hede betref, hulle kon menings wissel oor 'n groot
verskeidenheid onderwerpe en hulle kon daar van boeke kennis neem wat hulle
standpunte kon verryk en uitbou.
Van die mense wat Kenny daar ontmoet het, was Ingrid Jonker, Athol Fugard,
Guus Balkema, Gregoire Boonzaier en die Laubschers. Toe Kenny
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Cheviot Place 6 begin besoek het, was Breyten Breytenbach en Marius Schoon ook
gereelde gaste, ongeveer sy ouderdom, terwyl hy André Brink en Abraham de Vries
daar die eerste keer leer ken het. Van hierdie mense het grappenderwys van hulself
begin praat as die ‘Sestigers’, om hulle te onderskei van voorafgaande geslagte
oorwegend noordelike skrywers van romans wat, in 'n mooi frase van Jan, tematies
beperk was tot ‘'n hartbeeshuisie, hondsdolheid en 'n sielestryd’. Die atmosfeer tydens
die byeenkomste was ontspanne. Nie een van die gereelde besoekers het meer as 'n
bloot verbygaande belangstelling in plaaslike politieke aangeleenthede getoon nie.
Wanneer Jan in 1964 vir die Sunday Times 'n artikel oor die Sestigers skryf, val die
aksent op die skeppende werk van hierdie groep skrywers, nie op die politiek nie.88
Die algemene konsensus was wel dat apartheid 'n euwel was, maar as skrywers en
kunstenaars wou hulle slegs deur hulle skeppende werk protesteer. Polities het hulle
geen tuiste gehad nie. Sommige lede van 'n enigsins ouer geslag, in die besonder
Uys Krige, kon wel met ‘Sailor’ Malan se Fakkelkommando saamwerk, maar dit het
die jongeres nie aangetrek nie. Dissidente Afrikaners het in hierdie tyd 'n keuse gehad
tussen die oorwegend Engelstalige Liberale Party en die ideologies minder
aanneemlike Kommunistiese Party. Jan het nie by een van dié partye tuisgevoel nie,
maar tog op sý manier tot die stryd toegetree. Kenny skryf:
Jan was one of the few who entered that arena directly. His column in
Die Burger, as well as his letters to a variety of newspapers, makes that
clear. And it was that constant intervention on his part, in which he
confronted not only the idiocies of his white-skinned Afrikaans-speaking
countrymen but also their English counterparts who were often ignorant
of the nature as well as the shape of the history is the element that I found
most appealing: discussion not only around my beginnings delving into
philosophical discourses (one with a devout Afrikaner Catholic, Martin
Versfeld, who taught Ethics; against him, a prominent Apartheid theorist,
Andrew Murray, who taught me - and disagreed with my - politics). My
arguing with Jan on these matters, among others, led to the following
inscription, in Die evolusie van nasionalisme: ‘Vir Kennie wat soveel
hiermee gehelp baklei het. Dankie. Jan Rabie. Jan '60. Kaapstad’, while
his interest in what might have happened in unwritten
what-might-have-been pasts that culmi-
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nated in the Bolandia series, the first89 of which Die groot anders-maak is
inscribed as follows: ‘Vir Kenny / vir wie ek altyd as / een van die beste
Afrikaners / sal beskou. / Van / Jan Rabie.’
Vir jonger mense soos Kenny en die jeugdige Sestigers was Jan se alleenstryd 'n
besieling. Hulle het hom in baie opsigte as 'n pionier beskou, iemand wat gehelp het
om die pad vir hulle skoon te maak en aan te wys. Teenoor apartheidteoretici soos
Verwoerd en Diederichs, wat hulle beginsels fanaties sou verdedig, was daar by Jan,
het Kenny opgemerk, in die plek daarvan 'n sterk gevoel vir reg en verkeerd, sowel
op die groter nasionale as die meer onmiddellike persoonlike vlak.
Dit het beteken dat indiwidue verdedig moes word teen onregverdige optredes
deur die staat of deur ander mense. Die onderwerpe wat hy aanspreek - sensuur, die
misbruik van taal, die interafhanklikheid van die Afrikaanse gemeenskap met ander
groepe in die land e.d.m. - vind neerslag in die baie briewe wat hy in die sestigerjare
aan Die Burger skryf. In 'n brief aan dié koerant kla hy oor die baie honderde
professionele bruin mense wat 'n normale, menslike lewe wil lei, maar uit wanhoop
oor die situasie waarin hulle verkeer, die land verlaat:
Daar is bv. reeds hele kolonies onderwysers, skilders en toneelspelers
in Londen en Kanada. Ek noem ook 'n briljante student wat kernfisikus in
die V.S.A. moet gaan word omdat hier vir hom geen werk sal wees nie.
Ek dink ook aan 'n begaafde man soos Kenny Parker, wat geen paspoort
kon kry om verder aan 'n Amerikaanse universiteit te gaan studeer nie.
Toe hy besluit om dan maar lektor aan 'n universiteit nader aan sy vaderland
te gaan word, was hy gedwonge om 'n visum aan te vra om die land
permanent te verlaat. Op die tippie het die swart owerheid van sy nuwe
‘vaderland’ egter vooroordeel teen bruin mense getoon deur hom verlede
week by die grens voor te keer. Nou sit Kenny sonder land, sonder vrou,
sonder werk.90
Die oplossing vir die situasie is volgens Jan, ‘die volkome integrasie van ons
bruiner broers wat saam met ons en ons taal in Afrika gebore is, as ideaal wat binne
twee geslagte verwesenlik kan word’.91 Volgens J.C. Steyn was dr. Verwoerd baie
ongelukkig oor dié brief en haal hy dit op 'n konferensie van Nasionale redakteurs
aan. In 'n brief van 2 Februarie 1965
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skryf P.J. Cillié, redakteur van Die Burger, aan Verwoerd dat dit sy koerant se beleid
is om meningswisseling toe te laat en ‘oop gesprekke’ nie alte veel aan bande wil lê
nie. Cillié stuur ook 'n kopie van die brief aan P.W. Botha, minister van
gemeenskapsbou, openbare werke en ‘Kleurlingsake’. Botha se antwoord was dat
mense soos W.A. de Klerk (wat ook in dié tyd baie briewe aan Die Burger stuur) en
Jan Rabie ‘slegs verwarring saai en vanuit hul leuningstoele sekere onsinnighede
kwyt raak, terwyl my Departement en ek harde werk verrig en veel vordering maak’.92
Toe Distrik Ses op 11 Februarie 1966 tot wit gebied verklaar is, het Die Burger
betoog dat agiteerders teen die proklamasie dié berugte woonbuurt omtower tot een
van die aantreklikhede van die Skiereiland, terwyl dit in werklikheid 'n oorbevolkte
nes met geen moontlikhede tot uitbreiding is nie. Die Burger het die uitwerking van
die regeringsbesluit egter onderskat. Mense soos Jan Rabie, W.A. de Klerk, Leon
Rousseau en R.U. Kenney het hul teenstand in Die Burger uitgespreek. J.C. Steyn,
wat in sy biografie Penvegter: Piet Cillié van Die Burger dié saak ter sprake bring,93
sê Rabie het baie kritici se siening vertolk in 'n brief van 4 Maart 1966 dat niemand
oor die heropbou van armlike agterbuurte kla nie. ‘Maar die kern van die saak is
gans anders: herbou is goed, maar afvat is lelik. Distrik Ses gaan herbou word, maar
nie ten bate van sy arm inwoners wat myle weg in die sandparadys van die Kaapse
Vlakte uitgedruk word nie, nee, ten bate van die ryk wit groep wat dié mooi sentrale
buurt self moet besit.’ In antwoord hierop verklaar die minister van gemeenskapsbou
dat ‘geen histeriese geskreeu en oppervlakkige politiekery van die Engelse pers of
linksgesinde politici’ die regering daarvan sal weerhou om bruin mense uit Distrik
Ses te verskuif sodat wit mense dit kan kry nie. In antwoord hierop gee Rabie hom
die versekering dat dit gewone landsburgers en Christene is wat ontsteld voel oor
soveel amptelike wettiging van blanke selfsug. Selfs mense wat vroeër ondersteuners
was van die Nasionale Party, deins by die gedurige vernedering van ‘ons bruiner
landsburgers’ weg en word uit skaamte partyloos. Uit protes neem Jan in hierdie tyd
deel aan 'n idealistiese ‘sit-in’ in 'n Distrik Ses-bioskoop, loop hy saam met aartsbiskop
Joost de Blank in 'n optog deur die Kaapstadse strate en staan hy met 'n plakkaat
voor die Alhambra met die woorde: ‘Die musikus het alle note lief. / Die skilder het
alle kleure lief. / Alle mense kan skep en liefhê.’ Jan wou juis op dié strydplekke 'n
Afrikaanse stem laat hoor, maar hy het hom by tye vasgeloop in onverdraagsame
eentalige liberaliste wat nie sy taal daar wou hê nie.94
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Met sy talle briewe aan die koerante het Jan dus 'n belangrike rol gespeel om die
onregverdigheid van die politieke bestel aan die man te bring. 'n Besondere diens
wat Jan aan Kenny persoonlik bewys het, was om hom aan Guus Balkema voor te
stel en aan te beveel dat hy as plaasvervanger in die firma werk terwyl Balkema op
'n lang vakansie na Nederland vertrek. Balkema het dit 'n goeie gedagte gevind en
Parker is aangestel. Baie gou het Kenny by 'n tafel regoor een van die Balkema-seuns
gesit wat besig was met 'n M.A. in Duits oor Hermann Broch, terwyl hy self sy
voorgraadse werk voortgesit het. Vóór sy vertrek het Balkema aan Kenny 'n hele
legger oorhandig met die versoek om dit, wanneer hy tyd het, deur te kyk. Toe Kenny
'n paar weke later die legger oopmaak, sien hy dit is alles rekeninge van boekwinkels
wat dit nog nie betaal het nie. Kenny het aanmanings begin uitstuur en stadig maar
seker het die betalings begin inkom. Hoewel Balkema vanuit Nederland beïndruk
was met sy nuwe verkoopsman, het hy Kenny dringend versoek om nie sterk druk
op groot firmas soos die Central News Agency te plaas nie. Alle rekeninge is
uiteindelik vereffen en by sy terugkeer het Balkema nie alleen Kenny se salaris
verhoog nie, maar ook 'n kontant bonus aan hom uitbetaal. ‘Given his reputation as
tight-fisted,’ skryf Kenny, ‘that event became cause for stories within the ranks of
those who knew him and liked him a great deal.’95
Jan wou altyd sy liggaam in 'n goeie toestand hou en het dikwels lang ente langs
die strand of op die platteland gaan loop. Dit het nie net te doen gehad met sy
verbeeldingryke verbintenis met die Strandlopers nie, maar ook met sy gereelde
gebruik om te vas. Met sy groot kennis van die veld het hy plante teruggebring huis
toe, veral boegoe waarvan hy dan sy eie boegoebrandewyn gemaak het. Anders as
Kenny, 'n ervare rotsklimmer wat baie keer gehelp het om mense in nood van
Tafelberg af te dra, het Jan geen trek in moeilike rotsformasies gehad nie. ‘Dis vir
bobbejane’, het hy gesê. Dikwels het Kenny en Jan, soms vergesel van Siebert Wiid
of Barend Toerien, egter gaan stap in die Klein-Drakensteinberge, die Sederberge
of in die Winterhoek naby Barend se familie. Dáár het Kenny op 'n keer goeie foto's
van Jan geneem waar hy ná die swem nakend, met die rug na die kamera, op een van
die rotse staan en wat sy pragtig geboude liggaam duidelik vertoon. 'n Gedig wat
Barend aan Jan en Kenny opdra en wat hy ‘Grot naby Winterhoek’ noem, het ná die
staptog ontstaan:
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'n Olifant oorheers die toneel;
bokke vlug in allerhande houdinge;
maar hul hoekige bokspringe
is weg van die mense, witgeel.
Want jagters staan klaar met hul boë,
hul kokers tot oorlopens vol;
albei kante gereed vir hul rol
en passe in pastorale oorloë.
Die mans staan selfs wipperig driebeen,
die vroutjies se tuitborste dreig,
al gryns agter hul 'n groot krygsman vanuit 'n bobbejaankopbeen.
Geskiedenis staan hier te lees,
deur 'n klein geel hand neergeskryf:
Ons diere en ons is verdryf,
maar só was dit eens gewees.96

Jan was in hierdie tyd besig met sy eerste Bolandia-romans en waarskynlik het hy
tydens die stap die een en ander daaroor aan Kenny en Barend vertel, want die vervloë
wêreld van die Koi en die San vind neerslag in dié gedig.
Tydens hulle jare in Groenpunt kon Jan en Marjorie 'n betreklik normale lewe lei
en vriende van alle velkleur na hulle huis in Cheviot Place 6 nooi, maar tydens
partytjies het hulle soms besoek ontvang van die veiligheidspolisie wat die name van
hul gaste opgeskryf het. Hulle kon ook agterkom dat hulle telefoon soms snaaks
klink en dat die polisie hulle huis dophou en die bure oor Jan se doen en late uitvra.97
'n Hele paar keer is daar klippe deur die vensters gegooi. Toe Marjorie wou leer
motor bestuur, het Kenny Parker en Guus Balkema vir haar les gegee en op proefritte
saam met haar gegaan. Op 'n dag, toe sy saam met Kenny op De Waalpad was, het
sy skielik agtergekom die motor het geen remme meer nie en was sy verplig om, op
die instruksies en met die hulp van Kenny, die motor teen die kant van die pad te
laat bots. Toe die motor tot stilstand kom, kruip Kenny onder die motor in en ontdek
hy dat daar sonder enige
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twyfel met die remme gepeuter is. Só oorspanne was sy die dag toe sy as bestuurder
moes uitpasseer, dat sy deur 'n rooi verkeerslig ry en allerlei ander gruwelike foute
begaan.98
Juis in dié tyd waarsku 'n hoë minister W.A. (Bill) de Klerk, soos Jan dit in sy
outobiografiese Perskor-boek stel, dat sy motor voor 'n ‘verdagte huis in Groenpunt’99
opgemerk is. Bill was erg ontsteld hieroor en het dié minister, wat saam met hom
tydens hul studiejare in Dagbreek loseer het, ‘'n brander van 'n brief geskryf’100 waarin
hy Jan ‘as meer Afrikaans as wie ook al verklaar het’.101 Hoewel Jan die naam van
die minister nie noem nie, kon Siebert Wiid102 later onthou dat dit B.J. Vorster was.
Vorster was saam met De Klerk in Dagbreek en hy was in dié tyd, voordat hy in
1966 as premier aangewys is, minister van justisie wat regstreeks met die
veiligheidspolisie geskakel het. Dit was trouens ook die styl van Vorster om so iets
aan 'n (eertydse) vriend te sê.
In 1965 was Jan 'n gas tydens 'n onthaal van die ambassadeur van die VSA en
verskyn 'n foto in The Cape Argus van hom waar hy in geselskap van 'n Maleier is.
Die volgende dag, Sondag, 4 Julie, so vertel Jan, lui sy telefoon. Jan tel op en sê:
‘44-9379. Jan Rabie wat praat.’ ‘Jan Rabie, jy gaan sterf,’ sê die stem aan die ander
kant. Jan meen eers dit is 'n grap en sê toe: ‘Dit klink nie baie oortuigend nie.’ ‘O,
nè?’ antwoord die anonieme stem. ‘Vat net 'n kans en kyk wat gebeur.’ En die telefoon
word neergesit. Ál wat Jan agterna gaan doen het, was om in 'n woordeboek na te
slaan wat die Anglisisme ‘vat 'n kans’ presies beteken.103
'n Vermaaklike gebeurtenis vind plaas as Jan vroeg in Maart 1965 op 'n tweedaagse
staptog van Kaap Infanta na Waenhuiskrans langs die kus onderweg is. Vroeg die
oggend van die tweede dag moes hy as gevolg van 'n klomp hoë kranse langs die see
'n entjie oor private grond stap. Blykbaar het die eienaar Jan - kaalvoet met twee
kieries, 'n yslike rugsak op sy skouers, 'n pap hoedjie op sy kop en 'n soort bril op sy
neus om die reën weg te keer - vir 'n rondloper aangesien, sodat die man se hond Jan
stormgeloop en lelik in die been gebyt het. Die middag kom Jan, steeds bebloed as
gevolg van die yslike wond, op Skipskop aan en gesels hy met drie mans wat staan
en hengel en hom baie suspisieus aankyk. Twee uur later is hy by Ryspunt waar twee
mans op die sand sit. Toe Jan nader staan, merk hy dit is twee polisiemanne. Op sy
vraag wat hulle in die reën daar soek, sê hulle dat hulle telefonies gewaarsku is om
op die uitkyk te wees vir 'n man wat vermoedelik ‘Hermanus se seksmaniak’ kan
wees
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en wat van Skipskop se kant af aangestap kom. Toe Jan verduidelik wie hy is en
hulle merk dat hy, ten spyte van sy uiterlike, darem nie sertifiseerbaar is nie, bied
hulle aan, omdat hulle tog op pad is Bredasdorp toe, om hom in die vangwa saam te
neem en op Waenhuiskrans af te laai. Vir die mense van Skipskop het Jan in sy
mondering só snaaks gelyk dat hulle dit maar wys geag het om die polisie in kennis
te stel.104

VI
In 1962 was die jong skrywer Chris Barnard, wat die vorige jaar met twee novelles
onder die titel Bekende onrus die eerste CNA-prys verower het, in Kaapstad met
vakansie. Hy was joernalis in die noorde en goed bevriend met Bartho Smit wat toe
pas aangestel is as uitgewer by die Afrikaanse Pers-Boekhandel waar van Jan se
eerste romans en sy reisjoernaal Groen reise verskyn het. Bartho het groot planne
gehad om van die werk van die Sestigers te publiseer en veral die Afrikaanse prosa
uit sy borsrok te skud. Hy vra Chris om tydens sy besoek aan Kaapstad met Jan
kennis te maak en sommer uit te vis of hy nie iets het wat êrens rondlê en gepubliseer
kan word nie.105
Chris bel toe vir Jan en hulle spreek af om mekaar by die Koffiehuis in die
wandelgang van die Groote Kerk-gebou te ontmoet. Met sy astrante baardjie en
wakker donker oë kon Chris hom onmiddellik van foto's herken. Omdat Chris tóé
reeds die gedagte gehad het om 'n langdurige draai in Parys te gaan gooi, vra hy Jan
uit oor allerlei besonderhede in verband met die stad en watter praktiese wenke hy
aan die hand kan doen. Jan sê in Parys woon daar 'n baie goeie vriend van hom met
die naam Breyten Breytenbach vir wie hy seker moet opsoek as hy daar kom. Jan
gee hom Breyten se adres. Chris sê: ‘Ek ken daai naam’, want hy het tydens sy jare
by die Universiteit van Pretoria altyd die studenteblaaie gelees en van Breyten se
bydraes in Groote Schuur, die blad van die Universiteit van Kaapstad, teëgekom.
Jan nooi hom uit om saam 'n naweek in die Sederberge te gaan kamp, sodat Chris
dié deel van die Wes-Kaap ook kon leer ken. Toe hulle klaar koffie gedrink het, haal
Chris geld uit sy sak om af te reken, maar Jan wil nie hê iemand anders moet vir hom
betaal nie. ‘Hou jou fôkken geld,’ sê hy op 'n gemaak ruwe toon. ‘Ek kan vir myself
betaal. Ons het mekaar 'n uur gelede ontmoet en ek laat nie toe dat ander
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mense vir my koffie koop nie. Ek het my eie geld.’ Dit was vir Chris 'n eerste
illustrasie van hoe hy Jan tot die einde toe sou ken: daardie trotse ou wat nie aalmoese
van ander sal aanvaar nie.106
Tydens die uitstappie na die Sederberge volg Chris die versoek van Bartho op en
vra hy Jan of hy nie dalk 'n ongepubliseerde manuskrip het nie. ‘Ja’, antwoord Jan
nonchalant, ‘daar is 'n ding wat êrens rondlê, maar niemand wil dit hê nie, dis seker
maar...’ Hy voltooi nie die sin nie. Toe hulle terugkom in Kaapstad, is Chris op 'n
dag by 'n impromptu visbraai in die agterplaas van Cheviot Place 6. Hulle hout raak
op en Chris help Jan 'n paar lekker stompies uitgrawe wat hy in die slaapkamer onder
sy bed bêre - ekstra spesiale brandhout uit die Sederberge. Daar kom, benewens die
hout en 'n skaretjie onpaar skoene, nog iets onder die bed uit: 'n swart kartonlegger
vol papiere. ‘En dít?’ vra Chris. ‘Die storie wat ek destyds in Parys geskryf het,’ sê
Jan.107 ‘Dis afgekeur deur Nasionale Boekhandel en Balkema.’ Ná baie mooipraat
kry Chris toestemming om die manuskrip te lees. Hy was gefassineer deur die vreemde
wêreld wat hy nou so aan die begin van Sestig, met Leroux se Sewe dae by die
Silbersteins en Brink se Lobola vir die lewe pas gepubliseer, in die manuskrip leer
ken. By sy terugkeer gee hy dit vir Bartho wat dit dieselfde nag nog deurlees. Die
volgende oggend sê hy vir Chris hy het Jan gebel en hy wil dit graag uitgee. Jan het
gevra of dit nie net is omdat hy en Bartho vriende is nie, maar Bartho se antwoord
was: ‘Dis definitief een van jou beste werke, veel beter as Ons, die afgod.’
Bartho publiseer die roman binne enkele maande en byna tien jaar nadat dit geskryf
is. So verskyn Mens-alleen dan uiteindelik. Hoewel A.P. Grové in sy bespreking in
Die Vaderland van 9 Desember 1963 meen die boek is nie ryk aan afwisseling nie
en dat dit te veel op een vlak beweeg, vind hy dit tog 'n boeiende verhaal. Naas
pragtige sienings en beeldvondste is daar vir hom tientalle voorbeelde van gesogthede.
Sy belangrikste beswaar is dat die boek meer wil wees as die uitbeelding van die
eenling se soeke na geluk en begrip:
Die roman wil ook 'n aanklag wees, 'n aanklag teen alle magte wat die
mens reglementeer en sy individualiteit skend.
En juis in hierdie aanklag lê m.i. die kernswakheid van die roman. Of
beter: in die manier waarop hierdie aanklag gemaak word. Want dat die
aanklag geldig is in ons eeu, sal min mense seker betwis.
Net soos in Ons, die afgod is Rabie ook hier geneig om dinge te een-
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sydig, te simplisties te sien. Die gevolg is dat die wêreld waarin Lukas
beweeg, ten spyte van skerp gesiene momente, op die duur karikatuuragtig
word. [...] Die skrywer neem te veel stelling in, kyk nie genoeg oop oog
na alle kante toe nie met die gevolg dat sy perspektief verlore gaan...
Ook Rob Antonissen het in sy bespreking108 ernstige besware teen taalen
stylslordighede, al vind hy baie passasies waardevol, teer en sensitief. Hy maak die
belangrike opmerking dat indien hierdie roman, ‘soveel groter as Ons, die afgod’,
met sy voltooiing gepubliseer was, kon dit ‘die deurbraak na die nuwe roman in
Afrikaans wellig al heelwat vroeër ingelui het’. Hy karakteriseer die roman as volg:
Jan Rabie se Mens-alleen is deurdrenk met aktualiteit, die hele ruimte
opgebou uit gegewens wat duidelik as behorende tot ons eie kwarteeu se
wêreldgebeure herken sal word. Tog is dié gegewens tydruimtelik nie
lokaliseerbaar nie.109 Eienaardig doen bv. die gebruik van nie-Latynse
persoonsname in 'n Latyns-benoemde omgewing aan. Behalwe die ‘rooi’
arbeidersverset word die twee vegtende hoofpartye ideologies ook nie
geïdentifiseer nie, al laat die situasie enigsins dink aan die verhoudings in
die Spaanse Burgeroorlog; en behalwe deur enkele indirekte verwysings
bly die ‘regeringstroepe’ selfs heeltemal buite die sigbare handeling. So
kry die gebeure, en die ‘mens-alleen’-tema wat daarbinne afgeteken staan,
tegelyk iets algemener-geldigs en iets heel reëels. 'n ‘Realiteit’ wat egter
nadere kwalifikasie behoef ... [Rabie se]...personasies leef en handel veel
meer vanuit hul onbewustheid, as gejaagdes deur suprarasionele (d.w.s.
inwendig-redelose sowel as sosiaal- en politiek-onpersoonlike) magte, in
'n nagmerrie, in 'n hallusionêre verskrikkingswêreld. Sy realiteit voer
weliswaar 'n hele paar maatskaplike-werklikheidsbeelde mee wat laat
terugdink aan die instelling van die populistiese en proletariese roman,
maar is nietemin as geheel genome 'n hallusionêre en fantastiese
werklikheid.
Hy sluit sy beskouing as volg af:
Ek het swaar gelees aan die eerste, sê maar, sestig à sewentig bladsye
van hierdie roman, ongetwyfeld veral omdat in dié deel die styl meer
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as later hindernisse opwerp en geen volgehoue verhaaldinamiek daaroor
help heenlees nie. Daarna het die gebeure my al hoe meer in sy greep gekry
en, ondanks ergernis van tyd tot tyd, ook meegevoer tot by sy inderdaad
bittere einde. 'n Einde so bitter én so sag: voltrekking van die eensaamheid
én aanvaarding van die taak om 'n kind deur die strate van die menigte te
lei. Amper die hele derde deel, waar die episodering verdwyn, is trouens
opperbes: soos dit begin met 'n eindelike égte liefdesvervulling van twee
mense in nood, oploop na die afskuwelike vernietiging daarvan, die mens
ten prooi laat aan sy helse en heilige haat, hom slaan met 'n verwildering
wat met vlae weer skrikwekkend van heldersiendheid is, hom dwarsdeur
'n orgie van geweld (in die uitstekende simultaneïteitspatroon van hoofstuk
53) tot die uiterste vertwyfeling dryf en ten slotte, onverhoeds, nugter byna
en dáárom so pakkend, tot verbete lewensbevestiging. Ek wonder ook of
daar in die Afrikaanse verhalende prosa iéts is wat Mens-alleen se
fyngevoeligheid vir die lydende mens, en vernaamlik die buitengewone
suiwerheid waarmee die verhouding tussen Lukas en Hanna van aanvang
tot einde geteken word, benader. En hiervan is ek ten ene male seker: in
geen enkele Afrikaanse roman leef die wêreld-as-verskrikking en die
mens-in-angs só sterk nie.
Dit was hoë lof van die skerpsinnigste praktiserende Afrikaanse kritikus van sy
tyd, 'n man wat deur sy ruim en omvattende kennis van die literatuur in verskillende
tale beter as wie ook in staat was om die nuwe ontwikkelende literatuur van Sestig
te verstaan en te takseer. Daarby was Antonissen se indringende beskouing 'n daad
van eenvoudige regvaardigheid teenoor 'n skrywer wie se roman al tien jaar tevore
gepubliseer moes gewees het.110

VII
Een van die gereelde gaste wat feitlik daagliks oor die drumpel van Cheviot Place 6
gekom het, was die jong digteres Ingrid Jonker. Sy was die dogter van die politikus
en eertydse skrywer Abraham H. Jonker wat in die dertiger- en veertigerjare redakteur
was van Die Suiderstem, die koerant waaraan Uys Krige 'n tyd lank as kunsredakteur
verbonde was, maar wat gaan-
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deweg die literatuur vir die politiek verloën het. Ingrid het grootgeword met 'n
geweldige behoefte aan 'n vader, aangesien Abraham Jonker sy eerste vrou, terwyl
sy met Ingrid swanger was, die huis uitgejaag het. In haar nood moes die verwagtende
vrou haar toevlug tot die ouers van die latere skrywer W.A. de Klerk neem. Ná sy
egskeiding wou Jonker niks met die twee dogters uit sy eerste huwelik te doen hê
nie en ná die dood van hul moeder is hulle in die sorg van hul bejaarde ouma op
Gordonsbaai gelaat. Hulle het eers weer by hom kom woon ná die dood van die
ouma, maar in sy huis is hulle bars en onvriendelik deur hul vader en sy derde vrou
behandel.
Ten spyte van die gestremde verhouding met haar vader was Ingrid 'n kind wat
liefde gesoek het en graag met haar skeppende werk erkenning in sy oë wou kry.
Dikwels het sy haar gedigte na haar vader by sy huis in St. James geneem, maar
telkens terneergedruk en bedroë daarvandaan teruggekom.111 D.J. Opperman het 'n
manuskrip van haar verse gelees en met haar bespreek. In daardie vroeë stadium was
daar nog nie sprake van publikasie nie, maar sy is gerusgestel, soos sy later sou sê,
deur ‘die briljante oë wat nie vir my uitgelag het nie’.112 Haar eintlike mentor was
egter Uys Krige aan wie sy die meeste van haar verse ná die verskyning van haar
debuutbundel voorgelê het. Hy het haar talent onmiddellik raakgesien, maar haar
dikwels aangeraai ‘om te wag, te waak, en al wakende aan daardie gedig te werk’.113
Só 'n streng meester was Uys met sy kil, kritiese oog dat sy dikwels in gesprekke
met ander na hom as ‘the Iceman’ verwys het, naas 'n toespeling op die voornaam
Uys ook 'n verwysing na Eugène O'Neill se beroemde drama The Iceman cometh
waarin die dood as ‘the Iceman’ voorgestel word.
Jan ontmoet die jong Ingrid teen die einde van 1956, 'n stralende, lieflike meisie
met 'n baba en 'n bundel op pad. Sy was toe pas getroud met die heelwat ouer Pieter
Venter en haar debuutbundel Ontvlugting is gepubliseer deur Culemborg. Dit het
Jan opgeval dat die liefdesverse in Ontvlugting by tye soos besweringsformules klink
waarmee sy die ongeluk en die verdriet van haar wil wegtoor:
Waar slaap my liefde, my liefde vannag
sterre wat wieg in die denne en winde
sterre wat wieg en sterre wat wag
waar slaap my liefde, my liefde vannag?114
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Dit is 'n motief wat in haar tweede bundel, Rook en oker van 1963, sterker sou word.
Dikwels is haar gedigte in dié bundel wiegeliedjies waarmee sy die wêreld wou
besweer en haarself aan die slaap wou sing:
gistraand in jou arms
by die perdeskoen maan
pluk ons 'n klawer
met vier blare aan[.]115

En dit het hom nie ontgaan nie dat daar reeds in die eerste gedig van haar eerste
bundel sprake is van 'n waterdood:
My lyk lê uitgespoel in wier en gras
op al die plekke waar ons eenmaal was.116 [,]

'n motief wat ook in haar tweede bundel voorkom:
Ek lê onder die kors van die nag singend,
opgekrul in die riool, singend,
en my nageslag lê in die water.117

Dit het die skryfster Freda Linde, wat in diens was van HAUM waar Ingrid ook van
tyd tot tyd gewerk het, opgeval dat Ingrid geobsedeer was deur die gedig ‘Voor het
verdronken meisje’ van J.B. Charles.118 Dikwels het sy in die boekwinkel deur Paul
Rodenko se bloemlesing Met twee maten geblaai en dele van dié gedig aan Freda
voorgelees:
Verdrinken dat is water ademhalen,
verdrinken dat is met het hele lichaam drinken,
met tong en longen. Voorhoofd, lymfkanalen,
de open ogen, alles drinkt zich eindlijk zat.
...
Verdrinken is een aangenaam ontbinden;
dag lief dood meisje, glimlach maar gerust.119

Steeds het Ingrid toenadering by haar vader gesoek, maar naas die verwydering wat
op die egskeiding met haar oorlede moeder gevolg het, was
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daar nou ook politieke verskille. Abraham Jonker het gevoel sy is deur haar vriendskap
met mense soos die ‘liberale’ Uys Krige en Jan Rabie op 'n verkeerde pad. Met die
komende sensuurwetgewing, waaraan Jonker as Volksraadslid 'n groot aandeel sou
hê, het die verskille tussen hom en sy dogter groter en haas onoorbrugbaar geword.
Deur dit alles het Ingrid tog haar mooi persoonlikheid behou, al was sy met haar
wispelturigheid nie 'n maklike mens vir haar vriende nie. Steeds het sy haar naïwiteit
en verwondering vir die lewe uitgestraal en kind gebly, ook toe sy in 1957 geboorte
geskenk het aan Simone, die dogtertjie vir wie sy van haar mooiste verse en
wiegeliedjies sou skryf. Regstreekse invloed van Jan se werk het daar nie op Ingrid
uitgegaan nie, maar sy, soos trouens ook Breyten en ander jonger skrywers, het hom
bewonder as mens en vir die standpunt wat hy, ten koste van baie dinge, as hul
segsman bereid was om in te neem teen die rassisme van die regering.
In April 1959 verhuis Ingrid met haar man, Pieter Venter, en Simone na
Johannesburg. Die Kaapstadse vriende het hulle harte vasgehou oor dié verhuising
en die huwelik, want Ingrid en Pieter het kennelik nie bymekaar gepas nie. Die
breekspul kom minder as drie maande later, terwyl die toneelspeler Pietro Nolte by
die Venters in Johannesburg op besoek is. In 'n brief van 29 Julie 1959 skryf Jack
Cope aan Uys, wat in daardie stadium met 'n Carnegie-beurs in die VSA is, dat hulle
sy wysheid hier mis, ‘as events are assailing us from all sides and the fun is getting
a bit too fast at times’. Die groot probleem wat hulle het, is Ingrid. Sy het Pieter
verlaat en selfs nie eens haar klere ingepak nie. Die gebeure het iets van 'n
tragikomedie, maar die hoofspelers is te betrokke om enigiets anders as 'n diepe
tragedie raak te sien. Op 'n geestige wyse skets Jack die omstandighede wat tot Ingrid
se vertrek gelei het:
Pietro [Nolte] was staying with Piet and Ingrid and as you know Ingrid
is greatly drawn to Pietro, in spite of his being a moffie. Well, Piet thinks
he gets proofs of Ingrid's betrayal and there ensues a series of hysterical
scenes in which sundry props such as a carving knife appear. There is a
lot of wild weeping and goings on and Pietro puts through frantic calls to
his mother in Cape Town to come and save him from murder and worse.
Ingrid walks out with Simone and goes to a hotel. Fortunately at this stage
enters wisdom in the shape of Breyten Breytenbach, aged 19, who is about
the sanest young man one can
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imagine. He is on a hitch-hike round the Union on the princely sum of £4
and has landed in Jhb. Breyten holds the peace and collects some money
for Ingrid. Meanwhile Piet is so frantic and almost demented that Ingrid
agrees to leave Simone with him. She gets on the train to the Cape and
pitches up at Jan and Marjorie's. Breyten is nannie, trooster to Piet,
housekeeper and the lot. Ingrid arrives here full of gin, remorse and doubt.120
Uit Johannesburg laat weet Breyten aan Jan oor die ‘aardbewings en rotsstortings’
wat die voorafgaande week in die Venter-huishouding plaasgevind het. In die stadium
dat hy skryf, weet hy nog nie waar in die Kaap Ingrid haar bevind nie. Hy hoop sy
bly by haar pa, ‘want as sy by julle is, is ongelukkig nie net jy nie, maar later ook
Marjorie daarby betrokke’. Die rede hiervoor blyk weldra uit Breyten se brief:
Ingrid Jonker is verlief op jou, Jan. Jy weet dit natuurlik. Ek het nie
geweet dis so erg nie. Daarom - vir Marjorie se ontwil - hoop ek dat sy
nie by julle inwoon nie.
Die hele gedoente was 'n kinderagtige spektakel. Pietro, ‘dronk tot in sy kleinste
sel’, het ‘seker die grootste rol van sy lewe gespeel’, met Ingrid moedswillig en soms
byna histeries en met Pieter ‘so koud en senutergend bot’ dat 'n mens daarvan kon
stik. Die hele gedoente was iets soos 'n film in ‘'n derderangse kafeebioskoop’. Ingrid
wil vry wees, skuil agter haar kunstenaarskap en wil nie die verantwoordelikhede
van 'n huwelik aanvaar nie, terwyl Pieter die enigste man in haar lewe wil wees. Met
Ingrid weg skryf Pieter gedigte en neem hy saans slaappille, terwyl Pietro soos 'n
vis drink en Simone vir Pieter ‘mammie’ noem.
Intussen skryf ook Marjorie op 12 Julie 1959 aan ‘Dear distant Uys’ in Amerika
om hom in te lig oor die probleme waarmee hulle met die koms van Ingrid te make
het. Ingrid het Jan getelegrafeer om haar £30 na Johannesburg te stuur vir 'n
treinkaartjie ‘and then arrived in an awful state’. Ná 'n paar dae by hulle tuis het
Marjorie en Jan Ingrid oorreed om na haar vader te gaan, aangesien sy Simone
agtergelaat het en dit met die oog op 'n egskeiding 'n beter indruk sou maak. 'n Week
later daag Pieter Venter met Simone op ‘and wept and carried on and ended up by
having a fit at a party while she was dancing with Jack so they had to get a doctor
for him
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and he kept that up till she said she'd go back to Johannesburg with him’. Die dokter
se bevinding was dat Pieter se aanval 'n nabootsing was. Marjorie voel baie jammer
vir Ingrid, aangesien sy nie kan sien hoe Ingrid ooit met so 'n man saam gelukkig
kan wees nie. Jan was ook keelvol vir hom en het alle respek vir hom verloor met
die toneelspelery tydens die aanval. ‘I don't even believe he really loves Ingrid’, skryf
Marjorie. ‘Its only his pride that is hurt by the thought of her going away from him.’
Breyten was verniet bekommerd oor Jan se welsyn en dat hy moontlik vir Ingrid
sou val. Jan het deeglik geweet Ingrid is gek na hom, maar daar was van sy kant nie
die geringste mate van 'n erotiese belangstelling in haar nie. Indien so iets ooit by
hom sou opgekom het, kon hy by voorbaat geweet het dat hy met Ingrid die totale
chaos saam die huis innooi. Jan het haar Ingrid Muisvoet begin noem op grond van
die sagte treetjies waarmee sy loop, net om alles agter haar in volkome chaos te laat.
Ordelikheid was nie een van Ingrid se deugde nie.
Ingrid is saam met Pieter Venter terug Johannesburg toe, maar, soos almal voorspel
het, kon die huwelik nie hou nie. In 1961 is hulle finaal vervreem en in Januarie 1962
geskei. Met Simone in haar sorg keer Ingrid terug na Kaapstad. As gevolg van die
gestremde verhouding met Abraham Jonker was sy op soek na 'n vaderfiguur en na
minnaars ouer as sy self. Jack Cope word vir Ingrid iets van die vader na wie se liefde
sy so vurig verlang en daar ontstaan 'n verhouding tussen hulle. Intussen verskyn
haar Rook en oker in 1963, waarvoor sy met die APB-prys bekroon word, al sê Rob
Antonissen, een van die beoordelaars, by die aand van die funksie hy wil dit op skrif
konstateer dat dit vir hom so 50½ Ingrid en 49½ Jan vir Mens-alleen is. Met die geld
wat sy só ontvang, vertrek Ingrid per skip na Europa waar sy een van haar ander
minnaars, André P. Brink, ontmoet. Hulle gesamentlike reis word egter 'n nagmerrie
en in Parys moes sy psigiatriese behandeling ontvang voordat sy na Suid-Afrika kon
terugkeer.
Ná haar terugkeer het Ingrid se losbandige sekslewe met allerlei mans, vererger
deur haar drank- en by tye ook dwelmgebruik, sy tol begin eis. Telkens het sy aan
Marjorie gevra: ‘Is ek nog mooi? Het ek al rimpels?’ Sy het begin wanhoop aan
haarself en selfs getwyfel of sy nog iets van waarde sou kan skryf. Waarskynlik was
sy in daardie stadium voorlopig as digter uitgeskryf, en Marjorie het haar aangemoedig
om oor te skakel na prosa. Indien sy oor haar probleme kon kom, so het Marjorie
gemeen, sou Ingrid goeie prosa kon skryf, want haar kortverhaal ‘Die bok’ was 'n
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voorbeeld van wat sy kon doen. Sy was egter geobsedeer deur die idee van selfmoord.
‘Dink jy ek sal selfmoord pleeg?’ het sy vir Marjorie gevra. ‘Nee, waarom?’ was
Marjorie se antwoord. ‘Want my ma het selfmoord gepleeg.’ Eers later het Marjorie
gehoor daar was niks van waar nie; die moeder is aan natuurlike oorsake dood. Voor
haar dood het Ingrid seker ses maal probeer selfmoord pleeg. Jack, 'n huishulp, 'n
polisieman en verbygangers het haar agtereenvolgens van die see af teruggebring.
Ook Jan en Marjorie moes haar 'n keer oorreed om dit nie te doen nie en het haar vir
die nag by hulle laat slaap. Deur 'n snaakse soort skugterheid het die Kaapstadse
vriende nie die voorvalle wat hulle ervaar of waarvan hulle geweet het, met mekaar
bespreek nie. ‘We never compared notes’, het Marjorie by geleentheid gesê.
Waarskynlik het hulle gemeen indien hulle nie daarvan 'n ophef maak nie, sal die
obsessie by Ingrid weggaan. Indien hulle dit egter wel onderling sou bepraat het, sou
hulle besef het 'n krisis is op hande en dat hulle haar in 'n inrigting moet kry.
Die aand van 18 Julie 1965 was Jan, Marjorie, Uys en Jack almal by 'n onthaal
van die Amerikaanse konsulaat. Toe hulle terugkom in Groenpunt, stel een van hulle
voor hulle moet langs die see ry. By Drieankerbaai hou hulle stil, met die see absoluut
doodstil. Hulle hoor hoe die mishoring in die nag bulk en hoe die lig van die
vuurtoring oor die see sprei. In die motor sê hulle vir mekaar hoe mooi dit alles is.
Die volgende oggend taamlik vroeg bel Uys en sê: ‘Marjorie, it happened. They
are just bringing Ingrid out of the sea at Three-Anchor Bay. Will you come down?
We have to go to the mortuary in Maitland to identify the body. We need your car.
Jack is in a terrible state. He can't drive.’ Marjorie gaan in en sê aan die slapende
Jan: ‘Ingrid is dood. Sy het in die see geloop.’ ‘O’, sê Jan, en hy draai om en slaap
verder, sonder om werklik te registreer wat gebeur het. Marjorie is per motor na
Clifton om Uys en Jack te gaan haal. In Groenpunt was Jan teen dié tyd darem al
wakker en is hulle almal saam na Maitland. In die lykshuis het dit hulle opgeval
watter rus daar op Ingrid se gesig gekom het. Dit was asof sy nou die sereniteit gevind
het wat sy so lank moes ontbeer.121
Op Donderdag, 22 Julie 1965, is Ingrid begrawe terwyl 'n grys motreën wil-wil
uitsak. Rondom die vars graf, so beskryf Jan hierdie begrafnis,122 staan twee klompies
mense: aan die een kant die vader en familie naas manne van die veiligheidspolisie,
wat moes keer dat van haar gedigte by die graf gelees word en die verrigtinge op dié
wyse in 'n ‘politieke verga-
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dering’ ontaard, en met 'n predikant wat nie eens weet hy begrawe 'n digteres nie;
en aan die ander kant 'n stuk of honderd van haar beste vriende, wit en bruin, ‘omtrent
die hele jong intelligentsia van Kaapstad’.123 Terwyl Uys en Johann Cilliers Jack
moet terughou wat met alle geweld na die graf toe beur, só geweldig dat Uys
hartkloppings begin kry en Erik Laubscher by hom moet oorneem, gaan die begrafnis,
sonder kontak tussen die twee groepe, voort. Uys gaan sit op 'n graf om asem te skep,
want, soos hy dit later sou stel, ‘daar kan enige oomblik weer 'n beroep gedoen word
op my kragte’.124 ‘Mog dit reën,’ prewel hy, ‘reën asseblief!’125 En terwyl dit regtig
harder reën, vertrek die familie en die veiligheidspolisie oplaas. Met hulle weg sê
Jan aan die vriende: ‘Dit was geen regte begrafnis vir Ingrid nie. Nou is dit Donderdag.
Laat ons Sondag weer almal hier bymekaarkom en gedigte vir Ingrid lees soos sy
dit wou gehad het. Dan sal dit 'n ware begrafnis wees vir 'n beminde digteres soos
sy.’126
Op Sondag, 25 Julie, was die meeste vriende weer bymekaar by die graf om te
luister na 'n waardering van haar werk deur Uys en 'n voordrag van enkele van haar
verse deur Jan. By hierdie tweede begrafnis sê Jan:
Ons almal staan hier as Ingrid se vriende. Sy was nie 'n maklike mens
nie, tog het ons haar liefgehad. Ons het iets in haar herken wat deur die
lewe verraai en in blink skynheiligheid se leuens vermoor word. Iets van
'n vreeslose liefde en lojaliteit. Iets van suiwerheid en eerlikheid. 'n
Integriteit wat ons nie kan vergeet nie.
Maar sy het ons meer as Ingrid gegee; sy het ons ook haar kuns gegee daardie tweede bybel wat die mens in sy eensame worsteling op aarde
help. Noudat sy aarde en hemel is, wil ons vir haar sê: vir ons is haar stem
nie dood nie.
Jan stel voor dat hulle 'n Ingrid Jonker-prys vir beginnende digters instel, en reeds
by die graf is die eerste bydraes daarvoor ingesamel. Dít, sê Jan in 1988, is steeds
‘die enigste waarlik onafhanklike literêre prys in ons land: tweetalig, nie-rassig,
sonder enige buitehulp of borge, deur skrywers self beheer en finansier en vir jong
digters bedoel. Van skrywers deur skrywers vir skrywers.’127
In 1966 publiseer Human & Rousseau die postume huldigingsbundel In memoriam
Ingrid Jonker met bydraes deur 'n verskeidenheid skrywers. Marjorie maak 'n skildery
van haar en skryf:
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One couldn't be indifferent to Ingrid. She had a way of thirling people
to her as we Scots say. And she had the most remarkable integrity and
something of the disconcerting directness of a child.128
In sy bydrae wys Jan daarop hoe baie digterstalente Afrikaans om 'n verskeidenheid
redes in die bestek van 'n paar jaar verloor het: Barnard Gilliland en Ingrid Jonker
‘verstoot uit die lewe uit’, en Breyten Breytenbach ‘verstoot uit sy land uit as balling
net omdat hy getrou aan sy eggenote wil bly’. Hierdie drie, sê Jan, ‘was ons bestes,
vurigstes, jong gode van die woord wat skep en nie kruip-sê nie’. En hy vra wie bly
oor en hoe sal hulle vaar ‘in 'n gemeenskap wat die makkes tot skoothondjies verwen,
en die wildes tot die dood of ballingskap toe vervreem’.129
Onder die dokumente van Ingrid het Jack Cope die gedig ‘Dauwkorrels vingen
mijn handen’ gevind, met die naam van Simon Vinkenoog en die datum 29 Mei 1964
onderaan, 'n datum toe Ingrid op besoek was in Nederland. Cope het geen moeite
gedoen om dit te verifieer of om Vinkenoog se toestemming te verkry nie. In 'n artikel
wat op 2 Februarie 1967 in Die Burger verskyn, toon Ivan Genbrugge aan dat die
gedig, behalwe vir die byvoeging van die naam Ingrid in strofe 4, woordeliks
ooreenstem met 'n gedig wat die Vlaamse digter Paul van Ostaijen reeds in 1918
geskryf het. Human & Rousseau was verplig om die huldigingsbundel van die mark
te onttrek tot tyd en wyl helderheid oor die saak verkry kon word. Koos Human skryf
aan Vinkenoog om die saak op te klaar. Op 1 Februarie 1967 skryf Vinkenoog dat
hy reeds van Jan Rabie, in daardie stadium op besoek aan Skotland, 'n brief ontvang
het ‘waaruit ik begrijp, dat men met u en met mij een vervelende practical joke heeft
uitgehaald’. Totdat die ‘dader van deze misselijke streek’ geïdentifiseer word, wil
hy egter 'n paar dinge noem. Hy het die digteres Ingrid Jonker nie geken het nie, die
naam sê hom niks en hy was nie bewus van 'n in memoriam wat aan haar gewy sou
word nie. Hy het die uitgawe nie gesien nie en daar kan dus geen bydrae van hom
in staan nie. Hy ken ook nie die gedig van Van Ostaijen nie. ‘Ik denk niet’, gaan hy
voort, ‘dat de uitgever van Paul van Ostaijen u enig kwaad kan doen; een klein
corrigendum: het gedicht zus en zo is van die en die; de een of andere booswicht
heeft ons dit gedicht toegespeeld, als afkomstig van Simon Vinkenoog zal voldoen.’
Ten slotte sê hy: ‘Dit soort grappen ligt mij niet, ik heb er evenmin ooit deel aan, en
ik vind stof en materiaal genoeg rondom mij aanwezig, om mijn eigen werk te doen,
zonder dat ik plagiërend een ander nodig heb.’
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In 'n brief van 2 Februarie aan Jan sê Koos Human dat dit duidelik is uit 'n vergelyking
van die handtekening onderaan die gedig wat Cope onder Ingrid se dokumente gekry
het en dié op Vinkenoog se brief dat Vinkenoog nooit die gedig onderteken het nie.
‘Wat my betref’, skryf hy, ‘dui alles daarop dat Ingrid self die gedig oorgeskryf en
onderteken het. Nie alleen laat die handskrif my so dink nie, maar ook ander inligting
wat ek ontvang het.’130
Baie gou ná haar dood sou Ingrid 'n kultusfiguur en ikoon word vir jonger skrywers.
Talle jonger digters sou verse aan haar wy en in romans, van Brink se Orgie tot Die
noorderlig van Karel Schoeman, sou sy as figuur verskyn. In 'n stuk wat hy in 1976
skryf, sê Jan:
Tydens haar kort lewe het sy so 'n indruk van intense, byna kinderlike
egtheid op mense gemaak, dat herinnerings aan Ingrid nog altyd naspook
by haar vriende. Herinnerings aan haar sku-warme vriendskap met mense
van enige taal of kleur. Of dalk net herinnering aan daardie onvergeetlike
twee begrafnisse wat onder die Kaapse motreën in Woltemade aan haar
gewy is [...] Met haar dood het Ingrid 'n tragiese legende geword; in ons
land, arm aan geestesverrykende legendes, 'n digterslegende...
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Hoofstuk XI
Sestig en sensuur
I
Met die aanbreek van die laat vyftiger- en sestigerjare van die vorige eeu vind daar
wêreldwyd 'n duidelike transformasie in die maatskaplike lewe plaas wat tot 'n groter
mate van demokratisering lei. State waarvan die inwoners voorheen sonder regte of
benadeel was en geen beheer oor hulle eie omstandighede kon uitoefen nie, begin
groter inspraak kry, terwyl die ou Europa van vóór die Tweede Wêreldoorlog aan
baie mense uit gewese kolonies toegang en burgerskap verleen en demografies oornag
verander. Saam daarmee kom daar 'n verskuiwing in tradisionele magsbasisse, met
die gevolg dat voorheen benadeelde groeperinge - armes teenoor rykes, jonges teenoor
oues, polities linkses teenoor regses, vroue teenoor mans en swartes teenoor wittes
- groter aandag of aansien begin te kry. En hierdie demokratisering voltrek hom ook
op die gebied van die kunste. Veel meer as vroeër was skilders en skrywers vry om
openlik oor dinge te skryf wat tot in daardie stadium slegs periferaal of vaag aangeroer
is.
Met sy apartheidstelsel was Suid-Afrika in die vyftiger- en sestigerjare uit pas met
hierdie wêreldwye ontwikkelinge en het die kunste, meer spesifiek die Afrikaanse
prosa, vóór die vernuwing van Sestig 'n ouderwetse indruk gemaak wat nie die denke
en emosies van die moderne Afrikaanse mens en die groot probleme in die maatskappy
reflekteer nie.1 Met die baie taboes en vooroordele van die samelewing wat die
Sestigers afbreek en met die manier waarop hulle die literêre, morele, godsdienstige
en politieke konvensies van die Afrikaner wysig, is die vernuwing wat hulle bring,
nie net tot die literatuur beperk nie. Deur briewe aan koerante, verklarings en openbare
redes en 'n dikwels provokerende, gelaaide joernalistiek sorg hulle dat die literatuur
en die skrywers in die nuus bly en die publiek tot kennisname geprikkel en hul reaksie
uitgelok word. Met dié aktiwiteit kom die Afrikaanse skeppende kunstenaar meer
as ooit tevore in die sentrum van die openbare belangstelling en word die literatuur
van Sestig en later dikwels 'n fel omstrede aangeleentheid. Vir sommige ouer literatore
soos P.C. Schoonees was van hierdie skrywers se gebruik van
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die bewussynstroom, 'n spel met tye, die terugflits en 'n mitologiese stramien literêr
vreemd en die ‘filosofiese’ basis van 'n roman soos Etienne Leroux se Sewe dae by
die Silbersteins duister,2 terwyl F.E.J. Malherbe gevind het dat André P. Brink in 'n
roman soos Lobola vir die lewe seks ‘by die hare’ bysleep.3 Naas die seksuele
uitgesprokenheid lok die afkeer van kerk en godsdiens en die kritiek op die
apartheidspolitiek in sommige werke by meer as een leser verset uit. Baie gou kom
daar dan ook 'n polarisasie tussen die skrywers aan die een kant en die owerheid, die
Kerk en dele van die literêre ‘establishment’ aan die ander kant. 'n Vrystaatse lid van
die provinsiale raad verwys na die Sestigers as ‘daardie gespuis’,4 terwyl die
Akademieraad aanvanklik huiwer om die Hertzogprys aan ‘sulke dekadente werk’5
soos Sewe dae by die Silbersteins toe te ken en eers swig as N.P. van Wyk Louw in
die openbaar hom ten gunste van so 'n bekroning uitspreek.
Hoewel Jan Rabie tot die eksperimentele aanvangsjare van Sestig bydra deur die
surrealistiese ‘prosas’ van Een-en-twintig en die Kafka-agtige inslag van sy roman
Mens-alleen, maak hy nie in dieselfde mate as Leroux en Brink gebruik van nuwe
tegnieke nie, terwyl die seksuele openheid van Brink by hom feitlik volledig afwesig
is. Hy is egter by herhaling bereid om sy medekunstenaars se goeie werk aan te prys
en te verdedig. In Leroux se Sewe dae by die Silbersteins, Brink se Lobola vir die
lewe en Bartho Smit se Pusonderwater vind hy ‘een selfde noodkreet oor ons
gemeenskap se geloofskrisis’.6 Wanneer W.E.G. Louw in 'n resensie in Die Burger
van 17 Mei 1963 Putsonderwater as 'n ‘prul’ afmaak, verdedig hy dit as 'n drama
wat met sy volwasse problematiek ‘bloedwarm binne-in ons eie tyd’7 staan en
waardeer hy Smit se waagmoed om 'n sosiale aanklag in die vorm van 'n allegorie
aan te durf. Daarby laat hy hom, sowel in sy skeppende werk as in sy betogende
stukke, by tye sterk uit oor die skynheiligheid van mense wat hulself Christene noem.
Op 'n byeenkoms van Nusas in 1965 sê hy dat die jonger skrywers met nuwe vormen situasieprobleme te make het waarmee die voorbeeld van ouer skrywers hulle nie
veel kan help nie en dat hulle in hul soeke pioniers is, amper soos ‘nuwe Voortrekkers
sonder 'n Bybel’.8 Op hierdie uitspraak, wat in koerante gerapporteer is, volg 'n
skeldbrief onder 'n skuilnaam en word die Sestigers se werk verdoem as 'n soort
‘agterbuurtlektuur’, ‘taalslettery’ en 'n ‘geploeter in die laagste vuilwaterslote’.9 Ook
op die retoriese verdediging van Afrikanernasionalisme soos Rabie dit in P.J. Meyer
se Nog nie die einde
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nie aantref, reageer hy. Op Meyer se uitspraak dat die Afrikanervolk sy ‘Godgestelde
roeping’10 moet vervul en dat die swartes ‘steeds afhanklik van die Afrikaner se
voogdelike leiding sal bly’,11 vra hy hoe voogdyskap vir ewig kan voortbestaan. So
'n uitspraak dui vir hom op ‘nasionale verblinding waarin denke en Christendom
eindig’,12 woorde - soos hy in sy outobiografiese Perskor-boek sê - wat hom seker
nooit vergewe is nie en tot persona non grata gebrandmerk het.13
Veel meer as sy medeskrywers Brink en Leroux in hierdie vroeë stadium van
Sestig toon Rabie dus 'n bewussyn vir die maatskaplike problematiek van Suid-Afrika,
meer spesifiek die rassevraagstuk. Stukke soos ‘Stellenbosch, my vallei’, ‘Plek vir
een’ en veral ‘Droogte’ in Een-en-twintig was daartoe reeds die aanloop, maar naas
sy briewe en uitsprake in die pers kry dié vraagstuk die volle aandag op die groter
skaal van 'n vollengteroman in Ons, die afgod. In dié vroeë stadium van Sestig is
Bartho Smit se drama Die verminktes (1960) die enigste ander werk wat dié probleem
in 'n werk van groter omvang sentraal stel.
Wanneer Brink tydens die Kol-debat van 196814 vra of die tyd nie miskien, ná
Sestig se toespitsing op ‘seks en simbole’ en die estetiese verfyning van die kunswerk,
aangebreek het vir die deurbraak na die politieke en sosiale in die wydste sin van die
woord nie, hou hy kennelik nie rekening met hierdie vroeë werke van Rabie en Smit
en die Bolandia-reeks van Rabie waarvan die eerste drie in die sestigerjare verskyn
nie. In sy reaksie hierop sê Smit dat Brink die hele Sestigerbeweging reduseer tot dit
wat hy self daarin projekteer. Teenoor hierdie ‘ver-Brinking van Sestig’, wat tot 'n
eensydige perspektief en die verenging van die hele beweging lei, meen Smit daar
wás ander Sestigers, en hier het hy spesifiek Rabie en homself in gedagte, wat juis
besig was met die ‘ander dimensies’ waaroor Brink dit het en wat erns met ons
Suid-Afrikaanse situasie gemaak het. Dat dit nie altyd groot kunswerke opgelewer
het nie, en 'n mens vermoed dat hy hier aan 'n werk soos Ons, die afgod dink, verander
niks aan die saak nie. As Brink in Concept 2, Julie 1970 sê dat ‘the peculiar and
important social functions fulfilled by younger writers in this country places an
immense social, moral and political responsibility on us’, klink sy formulering feitlik
woordeliks na uitsprake wat Rabie reeds in Parys in sy dagboek en in sy lesing oor
die Afrikaanse skrywer en die kleurprobleem gelewer het.
Rabie volg dus van die begin af ander roetes as sy tydgenote. Terwyl
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hy in Parys die invloede van die surrealisme, die absurdisme en die eksistensialisme
ondergaan en gewerk het aan Een-en-twintig en Mens-alleen, was jonger tydgenote
soos Dolf van Niekerk, Brink, Abraham H. de Vries en Hennie Aucamp besig met
werke wat by die kleinrealisme en romantiek van vroeër aansluit. Toe van die Sestigers
met gelade simbolies-allegoriese romans kom of werke lewer waarin die surrealisme
neerslag vind, lewer hy die eerste voorbeelde van geëngageerde literatuur en 'n
verdieping in die vroeë geskiedenis van Afrika, iets waarby Brink eers in die
sewentigerjare sal uitkom. In dié opsig is Rabie, wat met sy sewejarige verblyf in
Parys pionier en padwyser vir die ander Sestigers was, ook 'n buitestander wat in die
vroeë jare 'n alleenpad loop.
Telkens sal Rabie sy medeskrywers in die sestigerjare verwyt dat hulle van die
Suid-Afrikaanse mens en situasie wegskram, dat hulle nie objektief en brandend-eerlik
oor hulle mense se groot probleme skryf nie en hulle nie rekenskap gee van wat
werklik in die Suid-Afrika van vandag aangaan nie. Die grootste ‘bedreiging’ vir 'n
gemeenskap, meen hy, is nie ‘gevare’ van buite nie, maar as die moed en wil ontbreek
‘om die lewe soos hy is aan te durf en óm te skep tot kennis, waarde, geestesgoedere
vir daardie gemeenskap’.15 In 'n bydrae tot die tydskrif Contrast waardeer hy die
‘onrus van eksperimentalisme’16 soos dit tot uiting kom in die werk van Leroux,
Brink en Van Niekerk. Hy voel egter dat die ‘allesoorheersende Kleurprobleem’17
nog nie deur skrywers sentraal gestel word nie, al is dit reeds die tema in Chris
Barnard se Man in die middel en Elsa Joubert se Ons wag op die kaptein. Sterker
stel Rabie dit in die derde uitgawe van Sestiger.18 Die ‘stilistiese vormvernuwing en
-verryking’ het volgens hom ‘taamlik krampagtig’ plaasgevind, iets wat onvermydelik
is by enige bevryding en vernuwing. In die romans en novelles van die Sestigers
word daar egter veral geworstel met die hoe, terwyl die wat, ‘die dringende aktualiteit
van 'n Suid-Afrikaner se daaglikse konfrontasies’, ietwat bedolwe bly en nie eintlik
ter sprake kom nie. Volgens hom wil die Sestigers nog te veel ‘literêr’ wees. Sy
oproep aan die einde van dié kort artikel in Sestiger word, hoewel hy dit nie uitdruklik
so stel nie, 'n oproep om aktualiteit:
Die formele deurbraak was nodig, sal steeds weer nodig word omdat
tydskrifte, geslagte en denkrigtings verouder en steeds hersien of vervang
moet word. [...] Maar die eintlike taak vir 'n prosateur is nie om die jongste
vuurwerkvertoning te lewer nie. Dit is steeds net: worstel
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met die mens. Sy angs, sy hartstog, sy oneerlike weghardloop en femelary,
sy moed, sy soek na geloof. Sy eensame verantwoordelikheid voor elke
situasie. Omdat ons Afrikaans skrywe op hierdie veeltalige planeet. Nie
'n spel met woorde nie, nie 'n steriele slyp van die pen nie, maar 'n bieg,
die steeds herhaalde, steeds hernieude verhaal van die lewe. Vandag. As
ons dit nie in ons prosa kan verwesenlik nie, dan het ons geen vernuwing
ondergaan nie.19
Dit is goeie, gesonde en eerlike prosa se taak, sê Rabie elders, om al die probleme
en die brandende vraagstukke van die dag aan te spreek. Hy vind egter dat te veel
Sestigers in die nuwe vorme van uitdrukking opgaan en dat die intellek in hulle werk
oor die emosie seëvier.20 In aansluiting by die briefwisseling tussen hom en Leroux
in 1956-1957 sê hy in 'n lesing in 1965 dat die gevaar vir die Sestigers ‘'n blinker
wêreld- en selfontvlugting’21 is, al gee hy toe dat die Afrikaanse letterkunde min
feller sosiale aanklagte as Sewe dae by die Silbersteins besit. Wat egter vir hom nog
te min in ons letterkunde voorkom, is 'n direkte, volledige benadering van ons kleurof gemeenskapsdilemma.22
In 'n lesing op 18 Augustus 1965 voor die Afrikaanse Studiekring op Stellenbosch23
praat Rabie oor die verantwoordelikheid van die skrywer teenoor sy volk en sien hy,
in teenstelling tot wat hy die ‘ivoorkunstenaars’ noem, die skrywer as ‘'n essensiële
sel in die volksliggaam’. Die skrywer moet volgens hom
'n spieël vir sy gemeenskap ophou, vaag-aangevoelde waarhede of
probleme van sy tyd uitkristalliseer en in die daglig stel, estetiese en morele
waardes met vormgewing in stand hou, die totaliteit en polariteit van die
lewe voorhou met die onrus van die debat - in kort, 'n gistende groeisél
wat nie altyd in die logge inersie van die gemeenskap welkom is nie, maar
tog uiters noodsaaklik vir die gesondheid van daardie gemeenskap is.
Die begrip ‘volk’ omskryf hy as ‘'n samehorige groep mense met een grondgebied,
een taal, een kultuur, een geskiedenis, een staatsverband, liefs een ras en godsdiens,
asook een sosiale struktuur, d.w.s. sosio-ekonomiese selfgenoegsaamheid waar lede
van daardie volk alle poste, van kabinetslede tot by straatveërs, self vul’. Hiervolgens
is die blanke Afrikaners slegs
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'n deel van die Afrikanervolk wat verder deur die bruin mense opgevul word.
Taalhistorici sal volgens Rabie wegskram van 'n slotsom wat die blanke ideologie
nie aanstaan nie, maar hy haal prof. J.L.M. Franken goedkeurend aan wat oor die
wordingsgeskiedenis van die taal die volgende sê:
Die eintlike Afrikaans, dié van die Kleurling...(het) reeds vroeg sy beslag
gekry in die mond van die spraakmakende Kleurlinggemeenskap, (en het)
gaandeweg in die loop van 'n paar eeue geword tot die beskaafde spreeken skryftaal van die Afrikaanse volk...Die geleidelike ontwikkeling van
Afrikaans, van die 17e af tot in die 19e eeu, vertoon 'n geleidelike
inwerking van die Afrikaans van die Kleurling, vereers op dié van die
Boer en ongeletterde kolonis, en ten slotte op die meer Hollands getinte
taal van die beskaafde inwoner van die hoofplaas...
Vir Rabie bestaan die Afrikaanse volk dus nie net uit blankes nie, maar ‘uit witter
en bruiner Afrikaners’. As die blanke Afrikaner net met sy Europese verlede en sy
‘wit helfte’ wil bly voortbestaan, sal hy sy volkwees nie verwesenlik nie en ‘volkloos’
ondergaan. Hy waarsku teen so 'n ‘blindelingse selfsug’. Die Sestigers, gaan hy voort,
het tot dusver meer 'n vernuwing in styl as in tema nagestrewe en hulle aansluiting
by die Franse skool kan as ‘'n blinker ontvlugting van die Afrikaanse skrywer se taak
beskou [...] word’, al het hulle met hul werk gehelp om ‘wyer vlerke’ aan die
Afrikaanse letterkunde te gee en van Afrikaans 'n volwasse taal te maak. Baie van
hulle ‘besef reeds dat dit hul dure plig word om te waarsku wanneer politieke leiers
die volk lei na 'n doodloopstraat waar nog net 'n dierlike gesnou en die reg van die
sterkste sal heers’.
Terwyl die meeste Sestigers in hierdie stadium nog met seks en simbole, die
absurde en die allegorie besig was en lank voordat Brink met sy oproep om 'n groter
betrokkenheid by die maatskappy gekom het, voel Rabie dus dat die literatuur nie
net in 'n stilistiese vormvernuwing en in tegnieke moet bly vassteek of in 'n blote
spel met woorde moet ontaard nie. Dit moet in 'n situasie soos dié van Suid-Afrika
die dringende aktualiteit van die land aanspreek. Rabie besef egter ook baie gou dat
so 'n strewe nie in 'n skellerige aanklag moet ontaard soos sy eie Ons, die afgod dit
gedeeltelik was nie. Anders as Brink, wat later in sy oproep sal sê dat die skrywer
deur sy werk 'n rewolusie moet voer as hy hom in 'n mens-onterende situ-
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asie soos dié in Suid-Afrika bevind,24 sal Rabie weldra die herkoms van die Afrikaner
en sy wortels in Afrika begin verken in 'n poging om iets van sy hede te verstaan.
Waar hy in die vyftigerjare na Parys is en die weg vir sy medeskrywers na 'n stilistiese
vernuwing aangedui het, wys hy nou die rigting aan waarmee hulle 'n sinvoller
gesprek oor hulle eie land en vasteland kan voer.

II
Die verskeidenheid, uiteenlopendheid en die verskille met betrekking tot styl, struktuur
en die aard van die eksperiment oorheers van die begin af by die Sestigers in die
beginfase van die vernuwing. Hulle kan dus nie 'n literêre groep genoem word wat
'n bepaalde rigting in die kuns voorstaan in die sin wat die Nederlandse Tagtigers
dit in hulle aanvangsjare of die eksperimentele Nederlandse digters van die
vyftigerjare dit was nie.
Tog is daar 'n duidelike gemeenskaplike doelstelling wat tot hulle historiese situasie
en gesamentlike reaksie op die bestaande orde herlei kan word. Met Parys as
katalisator by die meeste agter die rug, reageer die Sestigers bewustelik of
onbewustelik op die beperkte beeld van die Afrikaanse prosa vóór hulle en kom hulle
ooreen deurdat hulle werk - hoe sterk die onderlinge verskille ook al mag wees - in
baie opsigte nuut aandoen. Wanneer W.E.G. Louw vir die soveelste keer in 'n
radiogesprek sanik oor die agterstand van die prosa en sê dat die hoop op die
ongeborenes gevestig is, sê hulle in hulle byeenkomste by Cheviot Place 6 in
Groenpunt: ‘Maar óns is die nuwe geborenes. Ons gaan, ná die verhewe verse van
Van Wyk Louw, 'n totale verandering in die literatuur bring, ons is die nuwe
vlagdraers van Afrikaans. Ons gaan loop op paaie wat ander nog nie geloop het nie.’25
Omdat hulle werk vir baie mense vreemd was en hulle dikwels met die gebruik
van sekere woorde allerlei heersende taboes deurbreek het, was hulle bydraes nie
altyd welkom by die bestaande uitgewerye nie. Toegang tot 'n tydskrif soos
Standpunte, wat ná die fase van Opperman se redigering deur W.E.G. Louw en daarna
A.P. Grové behartig is, was nie geredelik beskikbaar vir hulle nie en meermale is
van hul bydraes afgekeur. Gelukkig kon Jan Rabie in die opwindende beginjare van
Sestig die Engelse Suid-Afrikaanse skrywer Jack Cope leer ken. Dikwels kon Jan
by Jack, wat
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die houthuisie Sea-Girt in Clifton met Uys Krige gedeel het, aankom om te gesels,
en baie keer was Ingrid Jonker en Richard Rive ook daar om in 'n lewendige literêre
gesprek te deel. In die tydskrif Contrast, wat Jack in 1960 oprig en wat, anders as
die meer akademiese Standpunte van dié jare, op oorspronklike kreatiewe werk
gekonsentreer het, kon Jan as redaksielid nuwe skeppende talente in Afrikaans werf
en van sy eie werk publiseer. Saam kon hy en Jack 'n brug bou tussen Engels en
Afrikaans, al was Chris Barnard, wat gehou het van ‘die Afrikaans-Engelse gedagte’,
bang dat Afrikaanse bydraes later opsy geskuif sou word ter wille van oorsese
verspreiding.26 Só 'n hegte vriendekring het Uys en Jan en Jack gevorm en só streng
het hulle bydraes vir Contrast beoordeel dat jaloerses en teleurgesteldes soms snedig
van hulle as die Clifton Mafia gepraat het. Soos Jan en Marjorie se Groenpunt-woning
was Sea-Girt 'n gelukkige literêre tuiste wat amper soos 'n magneet dwarsdeur die
sestigerjare besoekers getrek het en waar jonger skrywers hul leerjongeskap kon
volg. Iets van die gees van die byeenkomste vind neerslag in die beurtspraak van
Ingrid Jonker wat sy ‘Ballade van die drie vriende’ noem:
Hul drink 'n glasie Libertas
dis gou gepraat en maklik lag
en op die horison lê laag
die ou wyn van die dag
Maar skielik is die huthuis stil
die see daarvoor word skemer-laat [.]27

Oor Jan se bydrae tot Contrast skryf Jack: ‘Rabie took a prominent part along with
other openminded writers and poets. He contributed short stories, articles and criticism
and helped to bring to light from Afrikaans authors throughout the country a store
of material which in some instances had lain for years in obscurity, thanks to the
unofficial suppression by magazines and publishers.’28 Byna drie dekades lank het
Jan die funksie van Afrikaanse redakteur vir die tydskrif vervul.
Contrast kon egter net in 'n beperkte mate aan die nuwe talente onderdak bied. In
1962 amalgameer Dagbreekpers en die ou Afrikaanse Pers-Boekhandel en word
Bartho Smit aangestel as hoof van algemene publikasies. Bartho se twee prioriteite
was om as uitgewer 'n heenkome vir ‘jonger’ skrywers te skep en só 'n skrywerskorps
vir sy uitgewery op te
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bou en om 'n tydskrif op te rig om as mondstuk vir die Sestigers te dien.29 As Bartho
Smit en Chris Barnard, wat as joernalis by die Afrikaanse Pers in diens was, nie
daarin kan slaag om borge vir so 'n blad te vind nie, onderhandel hulle met Abel
Coetzee van die Tydskrif vir Letterkunde en word besluit om 'n nuwe tydskrif onder
die naam ‘60’ met Tydskrif vir Letterkunde as subtitel in die lewe te roep. Coetzee
sou die hoofredakteur bly, met Bartho as hulpredakteur en met die redaksionele
medewerking van die meeste Sestigers. Die doelstelling van die blad sou - volgens
die ‘Ter inleiding’ in die eerste nommer - wees ‘om die regte klimaat en begrip vir
hulle werk en strewe te skep’, as podium vir die jonger skrywers te dien en ‘'n venster
oop te maak op die rigtings en strominge van ons eie tyd, en andersyds ... die jonger
skrywer die geleentheid te bied om helderheid te kry oor wat en waarheen hulle wil
en moet’. In Februarie 1963 verskyn ‘60’: Tydskrif vir Letterkunde, nuwe reeks,
jaargang l, nr. 1 met bydraes van die jonger skrywers waarin die vernuwing van die
Afrikaanse literatuur by wyse van skeppende werk en kritiese stukke voorrang geniet,
voorafgegaan deur 'n volkome verwarde inleidingsartikel van Coetzee wat bedoel is
as 'n (haas onverstaanbare) ‘pleidooi’ vir die moderne skrywer.
Die eerste nommer van die nuwe tydskrif laat besonder gou 'n heftige reaksie
ontstaan as dit blyk dat die opname van die jongeres in die redaksie bedenkinge in
sekere kringe veroorsaak en tot gevolg kan hê dat die staatsteun vir die tydskrif
gestaak mag word. Coetzee vra Smit om as hulpredakteur uit te tree, waarop ook die
lede van die paneel hulle verbintenis met die blad verbreek. Die hele gebeurtenis en
die wyse waarop hulle behandel is, het egter die gevoel van solidariteit onder die
Sestigers verskerp. Daarby kry die aangeleentheid heelwat publisiteit in die dagblaaie
en vind die skrywers dit derhalwe betreklik maklik om 'n borg vir 'n nuwe tydskrif
te vind. As Coetzee dreig met 'n hofbevel indien hulle die naam ‘60’ vir hulle blad
gebruik, besluit hulle op die naam Sestiger. In November 1963 verskyn die eerste
nommer met Barnard, Brink, De Vries, Leroux, Koos Meij, Rabie, Adam Small en
Dolf van Niekerk as redaksielede. Smit sou as die hoofredakteur optree, maar nog
vóór die verskyning van die eerste nommer was daar pogings om sy posisie as
uitgewer by die Afrikaanse Pers-Boekhandel te bemoeilik. As Brink juis in hierdie
tyd 'n verklaring oor die publikasiewetgewing aan die BBC doen, word dit as
rugstekery van sy kant beskou en verklaar van die ouer akademici dat hulle alle
betrekkinge met die APB gaan verbreek indien sy uitgewer hom langer
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by die Sestigers skaar. Die enigste praktiese uitweg vir Smit was dus om sy naam
‘amptelik’ aan die redaksie te onttrek en klandestien met die redigering voort te gaan.
Vanaf die derde nommer van Sestiger neem Brink die redaksionele werk van die
blad oor. Sestiger bestaan net twee jaar lank, maar dit bied vir die skrywers die
geleentheid om hulle kragte saam te span, vryelik in nuwe rigtings te eksperimenteer,
oor hulle werk te besin en polemies standpunt in te neem teen persone en toestande
in die literêre wêreld en die samelewing as sodanig. En al is dit so dat die Sestigers
by die oprigting van die blad reeds maklike toegang tot ander bestaande tydskrifte
en koerante gehad het en uitgewers baie geïnteresseerd was om hulle werk te publiseer,
verwesenlik hulle met die totstandkoming van Sestiger die ideaal om 'n eie blad te
hê waarin hulle menings onafhanklik en sonder voorbehoud gelug kan word.
As uitgewer by die Afrikaanse Pers publiseer Bartho Smit belangrike werke, soos
Ingrid Jonker se Rook en oker, Chris Barnard se Dwaal en Breyten Breytenbach se
dubbele debuut Die ysterkoei moet sweet en Katastrofes, en sorg hy ook vir die
uiteindelike publikasie van Jan se Mens-alleen. Die herhaalde inmenging en teenstand
wat hy van buite en binne die Afrikaanse Pers ontvang, laat hom egter uiteindelik in
1968 uittree as uitgewer, al is hy voorlopig op 'n vryskutbasis en later weer voltyds
aan die uitgewery verbonde. Die eintlike uitgewer van die Sestigers is J.J. Human,
wat saam met Leon Rousseau in 1959 die firma Human & Rousseau oprig. Met
Opperman as literêre adviseur en later as direkteur stel Human 'n nuwe standaard
wat professionele versorging van manuskripte en onderhandeling met outeurs betref.
Baie van die werke van die Sestigers verskyn dan ook by Human & Rousseau. Human
dwing die waardering van sy medewerkers af, ook dié van Jan Rabie wat die meeste
van sy boeke vanaf die sestigerjare aan hom toevertrou. Ná ‘die keurige
baanbrekerswerk van Guus Balkema in die vyftigerjare’ beskou Jan vir Human as
‘die kranigste en knapste uitgewer in die land’.30 Daarby was hy vir Jan 'n
gewaardeerde vriend met 'n goeie wynsmaak en 'n meester van die potjiekos.31

III
Naas hulle reaksie op die bestaande orde en hulle bedenkinge oor die politieke bestel
in die land dra die dreigende voorneme van die regering om
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skrywers deur wetgewing met 'n sensuurstelsel aan bande te lê, verder by tot 'n gevoel
van solidariteit en groepsvorming onder die Sestigers.
Aanvanklik is beheer oor publikasies in Suid-Afrika toegepas op grond van verskeie
koloniale of provinsiale wette, bepalings in verband met doeanebeheer en die
Sensuurwet van 1931. Reeds in 1947 kom die beheer oor binnelandse publikasies
ter sprake, terwyl die aangeleentheid andermaal onder die soeklig kom wanneer die
Transvaalse Hooggeregshof in 1953 uitspraak moet lewer in verband met die
kopieregskending van 'n ‘obsene’ artikel wat die tydskrif Keur volgens bewering
van Fyn Goud oorgeneem het. Hierdie saak is een van die aanleidende oorsake tot
die benoeming van die Cronjé-kommissie in 1954 om ‘die euwel van onwelvoeglike,
aanstootlike of skadelike leesstof’ te ondersoek. Die verslag van dié kommissie word
in 1956 in die Volksraad ter tafel gelê en in 1957 gepubliseer.
Van die begin af het Jan Rabie nie geaarsel om hom oor die dreigende maatreëls
en wetgewing uit te spreek nie. In 'n brief van 9 Oktober 1957 aan Die Burger wys
hy daarop dat die verslag hoofsaaklik oor pornografie handel, maar dat meer as tagtig
hofies onderskei word op grond waarvan 'n boek as verderflik beskou kan word:
van 'n strekking wat sedes of godsdiens of rasseverhoudinge kan skaad,
oor 'n simpatieke benadering van bloedvermenging of die kommunisme,
tot by aanstootlike beskrywings van moord, selfmoord, vegtery, rusie,
drinkery, smokkelary, sadisme, naglewe, naaktheid, persone in karige
kleding, egskeiding, ‘menslike of maatskaplike afwyking of ontaarding
of enige dergelike of verwante verskynsel’, en so meer - en dit alles op
die vae en willekeurige grondslag van 'n interpretasie van 'n interpretasie.32
Hy vra hom af of daar vir die letterkunde nog iets oorbly, behalwe 'n ‘voorgeskrewe
standaard’ of ‘die peil van die naweekkoerant’.33 Wie sal besluit of ‘selfmoord, rusie,
drinkery’34 in die werk van 'n Dostojewski of 'n Shakespeare aanstootlik is? As boeke
nie meer ‘die taak het om die mens se diepste en eerlikste en moedigste waarnemings
van sy aardse bestaan te karteer nie, moet hulle maar afgeskaf word met nog 'n
negatiewe wet’.35 Geen selfrespekterende land, gaan hy voort, maak 'n wet waarin
‘'n sentrale outokrasie bo die howe gestel word nie’.36 Beheer oor ongewenste lektuur
en die ‘geel pers’ kan deur uitgewers en verspreiders en liefs met
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behulp van die howe en die bestaande wette gehanteer word. Hy pleit daarvoor dat
die letterkunde buite die politiek en daarom ook buite die wetgewing gehou sal word.
Hoe sterk Jan oor die dreigende wetgewing voel, blyk uit 'n verdere uitspraak wat
hy maak:
as 'n volk se beste geestesprodukte deur 'n geheime komitee verbied
kan word, en dit buite die gereg en die howe om, en daardie volk laat dit
toe, dan het daardie volk geen selfrespek, geen vryheidsbegeerte en moed,
en geen toekoms meer oor nie. Dan teken hy sy eie geestelike doodvonnis,
en verdien dit.37
Gelukkig word die verreikende voorstelle in verband met beheer in dié stadium
nie deur die regering aanvaar nie. Ná die publikasie van die Cronjéverslag in 1957
vra Die Huisgenoot in die uitgawe van 21 Oktober 'n aantal letterkundiges en skrywers
om kommentaar te lewer, en spreek die meerderheid hulle sterk uit teen die
voorgestelde beheer. ‘Loop ons [...] nie gevaar nie,’ sê G. Dekker, ‘dat hierdie
goedbedoelde middel [d.w.s. 'n wet op ongewenste publikasies - JCK] om een nare
euwel te bestry oorsaak word van 'n veel groter euwel: die belemmering van die vrye
geestelike groei van 'n volk soos dit tot openbaring kom in die heel essensiële
openbaring van sy geestelike lewe en bestaan: die kuns.’
Ná die Cronjé-kommissie se verslag was daar verskeie ander pogings van die
regering se kant om skrywers en akademici hok te slaan en die vrye geestelike groei
van die literatuur aan bande te lê. Wanneer die regering in 1961 weer aanstaltes maak
om 'n beheer in te stel, begin Jan Rabie in die suide en Nadine Gordimer in die noorde
met 'n petisie teen die wetgewing. Voordat hulle egter veel kon vorder, kondig die
minister aan dat die wetgewing teruggetrek word.
Dit was egter nie die einde nie. Met die Wet op Publikasies en Vermaaklikhede,
wat in 1963 deur die Parlement geloods word, skep die regering 'n stelsel ingevolge
waarvan beheer deur 'n raad van nege lede met die moontlikheid van appèl na die
howe uitgeoefen word. Terwyl die wetsontwerp in die Parlement onder bespreking
is, skryf André Brink en Jan Rabie 'n hele paar briewe aan die pers om teen die
beoogde wetgewing te protesteer. In 'n brief van 5 Februarie 1963 sê Jan:
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Laat daar duidelikheid wees oor die plek van die kuns in die samelewing.
Dit is geen soete na die mond pratery ter wille van meer geld, groter aansien
nie. Die kuns is een van die gesondste aspekte van Homo Sapiens se
moedige kruistog na meer lig in die jaloerse duisternis van die heelal. Só
eenvoudig is die skrywer of skilder se taak: hy moet die bietjie waarheid
waartoe hy in staat is, eerlik kan meedeel, al gee dit aanstoot. Aanstoot
veral aan 'n siek beskawing wat geneig is om bang vir sy portret te wees.
Óf die volle werklikheid, déúr vuilnis en afgryse na deernis en
liefdesbegrip, kosbaar volledig, óf die wete dat jy die lewe verraai.38
Een van die gevolge van dié wetgewing, gaan hy voort, kan wees dat skrywers
bang sal word om die volle waarheid uit te sê en ‘boekies vir bababoeties’39 begin
vervaardig. Dié verraad sal van Afrikaans 'n doodgesmoorde taaltjie maak.
In nog 'n brief van 26 Februarie 1963 aan Die Burger wys Jan daarop dat die bose
klimaat van die wet presensuur in die hand sal werk:
Die pynlikste sensuur sal natuurlik vooraf plaasvind, wanneer die arme
skryweling die kompleksiteit van die skepping deur die misbanke van
dosyne angstige moenies moet probeer raaksien, en wanneer die arme
uitgewer die manuskrip lees en weet dat nóg hy nóg die skrywer 'n duur
appèlsaak kan bekostig as hulle dit in elk geval beswaarlik sal kan wen.
Moet ons skrywers dit weer eens herhaal: Maak twintig wette teen
pornografie as dit moet, maar waarom bang vir die ganse lewe wees? Is
dit uit vrees dat die lewe se groot debat die eie benepe standpunt té luid
weerspreek? Moet ons weer eens herhaal: Ernstige skrywers streef nie na
‘sieklike vryheid’ nie, maar na verantwoordelikheid teenoor hul
gemeenskap en hul vak, d.w.s. deur die beste en eerlikste en volledigste
wat hulle kan lewer nooit te verraai nie?40
Met die makers van die wet, sê Jan, het dit geen sin om te twis nie, aangesien hulle
hul sin aan die land opgedwing het. ‘Intussen’, gaan hy voort, ‘sal almal wat geestelike
en kulturele bereikinge in 'n taal as die enigste blywende bestaansrede vir daardie
taalgemeenskap liefhet en help bevorder, magteloos moet toekyk hoe ons skrywers
met dié muishondwet probeer saamleef.’41

J.C. Kannemeyer, Jan Rabie. Prosapionier en politieke padwyser

349
Een van die redes vir die ontsteltenis onder die skrywers was dat daar mense op die
beheerraad kon kom wat in hulle oë onbevoeg was. Daar is openlik gegis dat Abraham
H. Jonker voorsitter van die raad sou word. Sowel op politieke as literêre terrein was
daar 'n wantroue in Jonker, in die geledere van die skrywers vererger deurdat sy
afwysende en hardvogtige gesindheid teenoor sy dogter Ingrid aan hulle bekend was.
Tydens die bespreking van die wetsontwerp in die Volksraad was Jonker een van
die belangrikste woordvoerders aan regeringskant. Hy verwyt Rabie en Brink dat
hulle hul saak in verband met sensuur nie met ‘kalme waardigheid’ stel nie en noem
die beoogde nuwe wet ‘'n reuse-verbetering op alles wat ons gehad het’. Ter stawing
van die dispuut oor ongewenste ‘gedeeltes’ wat in die toekoms deur die raad uit
literêre werke verwyder kan word, maak hy 'n uitspraak wat die bedenkinge van die
skrywers oor sy vermoëns om as hoofsensor op te tree, volkome regverdig. ‘Eeue
lank en vandag nog’, sê hy tydens 'n debat in die Volksraad, ‘het die allergrootste
meerderheid van die bewonderaars van Shakespeare se werke hom geken slegs uit
die “expurgated editions”. Hulle weet niks van die smerigheidjies wat Shakespeare
ter wille van die smaak van toenmalige teatergangers bygesleep het nie. En
Shakespeare se grootheid het beter te voorskyn getree deur die “expurgated editions”
wat ons vandag nog lees.’42
Met sy status as skeppende kunstenaar en akademikus het Van Wyk Louw, van
die begin af sterk gekant teen die wetgewing, 'n gesprek met senator Jan de Klerk,
die minister onder wie die publikasieraad sou ressorteer, aangevra en die name van
letterkundiges vir aanstelling op die raad voorgelê. Deur Van Wyk Louw se
aanbevelings het dit gekom dat die literatuurhistorikus G. Dekker, wat landswyd
respek geniet het, as voorsitter aangestel is, terwyl drie Afrikaanse literatore, A.P.
Grové, Merwe Scholtz en T.T. Cloete, en C.J.D. Harvey, professor in Engels aan die
Universiteit van Stellenbosch, tot lede benoem is.
Ten spyte hiervan was daar deurentyd kritiek van skrywers en is petisies, pleidooie
en versoeke by herhaling opgestel om die wetgewing te keer of om vir 'n gunstiger
bedeling te pleit. Van die begin af was die heftigste kritiek op die bepaling dat 'n
publikasie ongewens verklaar kan word indien dit of 'n deel daarvan onbetaamlik of
onwelvoeglik is of vir die openbare sedes aanstootlik of skadelik is; godslasterlik is
of vir die godsdienstige oortuigings of gevoelens van enige bevolkingsdeel aanstootlik
is; enige bevolkingsdeel belaglik of veragtelik maak; vir die betrekkinge tussen enige
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bevolkingsdeel skadelik is; of vir die veiligheid van die staat, die algemene welsyn
of die vrede en goeie orde nadelig is.
Die besware teen die wet het allereers die bepaling gegeld dat 'n publikasie
ongewens verklaar kan word indien dit ‘of 'n deel daarvan’ onbetaamlik of
onwelvoeglik is. Daarmee is die teoretiese moontlikheid geskep dat 'n boek op grond
van 'n enkele paragraaf of woord verbied kon word, terwyl nêrens die besondere aard
van die literêre kunswerk en die elementêre stelreël dat 'n gedig, roman of drama
alleen as 'n geheel beoordeel kan word, in die wet ingebou is nie. Van Wyk Louw
noem die wetgewing 'n effektiewer manier om die Afrikaanse taal en literatuur dood
te smoor as wat Milner kon bedink het, terwyl D.J. Opperman op die ‘agterlike
literatuurbeskouing [...] ten grondslag’ van die wet, ‘die groot magte van willekeur
in nie-literêre hande’ en ‘die finansiële risiko van appèl’43 wys. Namens die Sestigers
tree veral Brink by herhaling deur middel van persoonlike korrespondensie met die
minister en literatore, briewe aan koerante, artikels en lesings op as belangrikste
kritikus van die nuwe bedeling en verdediger van die skrywers se belange. Brink
waarsku dat sensuur en die klimaat van vrees wat daardeur opgewek word, die
kreatiewe moontlikhede van die Afrikaanse letterkunde kan fnuik, terwyl hy dit later
het oor ‘die feit dat daar dag vir dag baklei moet word vir literêre waardes wat in die
res van die wêreld al geslagte lank as vanselfsprekend beskou word’.44
Op 25 April 1964, kort ná die aanvaarding van die wet, oorhandig W.A. de Klerk
en Mary Renault aan senator Jan de Klerk 'n verklaring wat deur 117 skrywers en
41 kunstenaars onderteken is. Jan Rabie was egter die belangrikste inisieerder van
die verklaring en het die groot werk onderneem om dit vir ondertekening aan skrywers
en kunstenaars uit te stuur. Vier Suid-Afrikaanse skrywers - Jan Rabie, W.A. de
Klerk, Uys Krige en Jack Cope - woon daarna 'n perskonferensie by die Nasionale
Pers by. In die verklaring spreek die skrywers hulle kommer uit dat die wet nêrens
by die beoordeling die aard en intensie van 'n werk as letterkunde in ag neem nie en
in stryd met die elementêrste kunsbeginsel 'n werk nie as 'n geheel beoordeel nie.
Die reeds bestaande middele teen pornografie is volgens die ondertekenaars voldoende
en hulle betreur die onnodige verreikende magte wat die wet verleen. Hulle verwelkom
die appèl na die howe, maar wys daarop dat die howe aan 'n strenge vertolking van
die wet gebonde is. Dit sal uitgewers oorversigtig maak en weinig sal kans sien
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vir hofsake, wat in die lig van die kostefaktor onprakties sal wees. Hulle is diep
verontrus oor die toekoms van die skeppende denke in die land, aangesien geen
openbare debat of eerlike soeke of geestelike groei verwag kan word as die demper
vooraf geplaas is op die antwoorde wat gegee kan word nie. Veral skrywers wat
plaaslik moet publiseer, kan tot swye of oppervlakkigheid gedwing word, met
noodlottige gevolge vir veral die Afrikaanse letterkunde.45
Die feit dat die literatore in die publikasieraad die Afrikaanse literatuur
‘goedgesind’ was en nie sommer tot 'n verbod sou toestem nie, was vir baie skrywers,
veral onder die Sestigers, nog geen waarborg dat alles met die nuwe stelsel nou in
orde was nie. Baie gou was daar trouens bedenkinge oor die magsposisie waarin
Grové, Cloete en Scholtz geplaas is en vrae is gestel oor hulle integriteit as
letterkundiges. Reeds die jaar ná die aanname van die wet word dit duidelik uit die
woelinge rondom die verskyning van André Brink se roman Orgie, waaroor hy Jan
in 'n reeks briewe inlig. Wanneer André in 1964 die manuskrip van sy roman Orgie
aan Bartho Smit by die Afrikaanse Pers-Boekhandel vir publikasie voorlê, waarsku
Merwe Scholtz, sonder dat hy die manuskrip gelees het, Dirk Richard daarteen.46
Richard lig die besturende direkteur, Marius Jooste, in wat, ook sonder enige insae
in die manuskrip, sê dat sy uitgewery nie ‘latrinewerk’ sal uitgee nie.47 Die behartiging
van die boekeblad van Dagbreek word summier van André weggeneem en oorhandig
aan Merwe Scholtz wat egter nie lank daarmee volhou nie. Bartho was verplig om
André te laat weet dat hy nie met die produksie van Orgie, in daardie stadium reeds
in die setstadium, kon voortgaan nie. André lê Orgie daarop voor aan John Malherbe
wat uit Johannesburg gewaarsku word dat Grové en Merwe beloof het, nog steeds
sonder kennis van die manuskrip, om Orgie te verbied as hy dit sou publiseer.48 Ten
spyte hiervan gaan Malherbe voort met die publikasie. Die hele mislike stuk
geskiedenis was vir Jan egter 'n bewys dat die wet op publikasiebeheer 'n broeiende,
gistende klimaat met hom saamdra wat uiters skadelik inwerk op 'n jong literatuur
soos dié van Afrikaans.
Telkens sou hy dan ook in die jare wat kom, sy afsku en renons in die stelsel van
publikasiebeheer herbevestig. Reeds wanneer Abraham Jonker ná die aanvaarding
van die wet die gemoedere onder die skrywers wil kalmeer, skryf Jan in Die Burger
van 12 Maart 1963 dat die skrywers nie maklik een persoon se ‘welwillende
versekerings’ sal aanvaar ‘wanneer die
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wet [self] 'n ander taal praat nie’.49 Vir die skrywers self stel die wet groot eise wat
hulle integriteit betref:
Nou lê die groot gesukkel tussen die lewe en hierdie muilband éérs voor.
Voortaan moet ons éérs bewys dat ons die lewe nie met ons woord sal
verraai nie. Veral nie vooraf sal verraai nie. Soos Tolstoj dit gestel het:
‘Van belang is nie wat die sensor doen aan wat ek geskryf het nie, maar
aan wat ek kon geskryf het.’50

IV
Vir jonger skrywers aan die begin van hul loopbane was Jan Rabie in die laat vyftigeren sestigerjare 'n stimulus en 'n leermeester van wie se voorbeeld 'n groot invloed
uitgegaan het - nie alleen as skrywer nie, maar ook en veral deur sy en Marjorie se
leefstyl en deur die onverskrokke wyse waarop hy standpunt ingeneem het teen
apartheid en sensuur. Stilisties dui hy met sy Paryse werk vir Breyten Breytenbach
die weg aan na Katastrofes en vir John Miles na Liefs nie op straat nie, en op baie
ander jonger skrywers druk sy ‘prosas’ een of ander stempel af. By herhaling later
in sy lewe het Jan egter ongeduldig geword wanneer hy by uitstek as die skrywer
van Een-en-twintig voorgehou is. Sy belangrikste bydrae, het hy met oortuiging gesê,
was dié werke waarin hy die probleme in die Suid-Afrikaanse samelewing aanspreek
en Afrika as motief verken. In sy voorlesings en artikels in die sestigerjare het hy
onomwonde die standpunt ingeneem dat dit die taak van die Afrikaanse skrywer is
om verslag te doen oor die maatskappy waarin hy leef en dat dit 'n wegskram van
verantwoordelikhede, 'n soort volstruisery, is om dit te ontduik. Reeds op 20 Mei
1953 het hy dié verantwoordelikheid duidelik vir homself besef as hy in sy Paryse
dagboek aanteken ‘dat Europa my geleer het, dat ek dwarsdeur my roman [hy bedoel
hier Mens-alleen - JCK.], dwarsdeur 'n aanvanklike estetisme getas het na waarvoor
ek eintlik bestem is: l'engagement. In geen party of groep, maar teen l'injustice et le
malheur’.51
En hy was bereid om selfs van die leidende figure in die literêre lewe te opponeer
as hy oortuig was van sy standpunt. Wanneer Van Wyk Louw in die Mei
1964-nommer van Sestiger in die konteks van 'n artikel oor die vernuwing van Sestig
die opmerking maak dat Engelse skrywers in Suid-
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Afrika dit makliker het as hul Afrikaanse kollegas, omdat hulle vanuit hulle
liberalistiese en progressiewe oortuigings die ‘paradokse en anomalieë’ in ons
volkereverhoudings kan aantoon en op oplossings kan wys, terwyl ‘party [...] die
geluk [het] dat hulle op 'n veilige toevlugsoord [...] kan reken as die dinge waarvoor
hulle propaganda maak, hier dalk onverwags “effens skeef” loop’, is Jan een van die
skrywers wat sterk hierop reageer. Hy skryf hy sal Louw se eie voorbeeld verloën
as hy stilbly oor die ‘onnodige neerhaling’ van Engelse Suid-Afrikaanse skrywers.
Louw kan dit volgens hom beswaarlik staaf dat Engelse skrywers dit makliker het.
Jan skryf: ‘Ek wonder of ons besef hoe hul huidige gespletenheid (tussen 'n Engelse
Brittanje, en 'n Afrikaanse (dalk Bantoe-) oorheersde Suid-Afrika) op Engelstalige
Suid-Afrikaners weeg, hoe moeilik dit dán vir 'n skrywer word.’52
Nog sterker reageer Jan op D.J. Opperman tydens die lesing wat hy op 18 Augustus
1965 voor die Afrikaanse Studiekring op Stellenbosch hou. Opperman neem in ‘Kuns
is boos!’, 'n lesing waarin hy essensiële aspekte van sy ars poetica uiteensit, die
standpunt in dat die werklike kunstenaar 'n verkleurmannetjie en verraaier is wat as
kunstenaar aan geen bepaalde volk behoort nie.53 Jan verwys na hierdie uitspraak en
meen in reaksie daarop dat indien 'n skrywer swyg of tydelike leiers klakkeloos
napraat, en nie, ‘eerlik en dwars teen die heilige afgode van die oomblik in, die
ongebaande avontuur van die lewe aandurf nie, dan is hy 'n slegte skrywer, en daarom
'n slegte lid van daardie volk’.54 Met Opperman, in daardie stadium hoogleraar in
Afrikaanse letterkunde op Stellenbosch, in die gehoor, voeg Jan by: ‘En daarom is
prof. Opperman, wat my betref, 'n lafaard!’ By die gehoor was daar by dié woorde
van Jan 'n geskokte stilte, terwyl Opperman self met 'n soort Stoïsynse afsydigheid
en sonder om 'n vinger te verroer, na hom sit en luister het. Dit was 'n geval van twee
botsende opvattinge oor die taak van die skeppende persoonlikheid: Opperman wat
die standpunt gehuldig het dat hy sy kuns vervlak en verraai as hy te ná aan die
aktualiteit beweeg, terwyl Jan betrokkenheid by die aktualiteit van sy land as morele
noodsaak vir die skrywer sien. In die gesprek tydens die onthaal ná Jan se lesing het
Opperman die nodige ruimte gelaat vir 'n standpunt soos dié van Jan, maar sy eie
opvattinge oor die taak van die kunstenaar opnuut uiteengesit. In plaas van spanning
tussen die twee skrywers het Opperman eerder met dié onderonsie groter waardering
vir Jan se integriteit en sy hoë morele oortuigings as kunstenaar begin
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ontwikkel.55 Later jare het Opperman, wat aanvanklik negatief was oor Jan se
skrywerskap, veral toe hy nie meer gedigte geskryf het nie en Opperman nie beïndruk
was met die ‘prosas’ wat hy vir Standpunte voorgelê het nie, in 'n gesprek teenoor
Hennie Aucamp erken dat hy gaandeweg groter waardering vir Jan begin kry het toe
hy gemerk het hoe bodemvas en bodembewus Jan was.56
In 1966, voordat Jan en Marjorie oorsee vertrek op 'n studiereis wat 'n volgende
fase in hulle lewens sal inlei, versamel Jan sy belangrikste strydvaardige stukke in
die bundel Polemika wat in 1966 by John Malherbe verskyn. In 'n naskrif verwys hy
na twee persone, die een uiters links en die ander een uiters regs, wat hom smalend
‘afgeskryf’ het. Die een het gesê: ‘Die moeilikheid met jou is dat jy jou mense nie
kan haat nie’; die ander: ‘Watter reg het jy om jou as gewete van die Afrikaners aan
te stel?’57
Hoewel bitter min eksemplare van dié boek verkoop is, was die bymekaarbring
van dié opstelle en lesings vir Jan belangrik. ‘Sonder die waaksaamheid van kritiek
kan liefde 'n dodelik moeras van selfaanbidding word’, sê hy in die naskrif.58 Jare
later beskryf hy homself as 'n soort ‘Kaapse waghond’ wat geblaf het oor dinge wat
hom hinder en wat hom by herhaling oor die plek van die bruin man in ons
samelewing uitgelaat het.59 ‘His conscience’, skryf Jack Cope,
turned him against his own youthful nationalism, and having rid himself
of the bias he was all the better equipped to oppose it. More and more he
became a polemicist in collision with the ‘system’. For nearly a decade
between the publication of Ons, die afgod and his departure for a three-year
absence in America and Europe he took on the role among Afrikaans
writers virtually of a one-man resistance movement against apartheid,
against censorship, against the ceaseless flow of discriminatory laws. He
went out on the hustings, spoke and lectured on his favourite themes,
engaged in controversies in the press.60
Dit is naas sy skeppende werk in hierdie jare met dié polemiese aktiwiteite en die
volgehoue verset teen sensuur en 'n onregverdige politieke sisteem dat Jan die
bewondering van tydgenote en latere geslagte geniet.
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Hoofstuk XII
‘Minder Europa, meer Afrika’
I
Wanneer Jan Rabie in 1955 na Kaapstad terugkeer, is hy vasbeslote om iets te doen
aan die onregverdige bestel in sy land, waarvan hy reeds in Parys deur nuus en
beriggewing uit Suid-Afrika kennis geneem het en waaroor hy regstreeks van
uitgewekenes inligting ontvang. Hoewel hy deur sy hele verlede en deur sy liefde
vir Afrikaans 'n sterk verbondenheid met sy mense gevoel het, staan hy sterk krities
teenoor wat baie van hulle besig is om met Suid-Afrika te doen. Enkele kere neem
hy deel aan openbare proteste. As iemand uit 'n gesin waarin die tradisie van die
onderwys sterk gewortel en wat self in sy diepste wese 'n leermeester was, sou hy
egter telkens ná sy terugkeer eerder by wyse van briewe en betoë op die onreg reageer
en met sy roman Ons, die afgod 'n sterk aanklag teen die apartheidsbeleid lewer.
Later sou hy hierdie kritiese ingesteldheid formuleer as ‘'n positiewe deelname waar
liefdesplig eerder kritiek as 'n slaafse swye vereis’.1 En sonder ‘die waaksaamheid
van kritiek’, was sy oortuiging, ‘kan liefde 'n dodelike moeras van selfaanbidding
word’.2
In sy openbare optrede het Jan hierdie kritiek meestal, soos hy dit self stel, met
‘geduldige hartstog’ en ‘trotse nederigheid’3 verwoord. Uit sy dagboekaantekeninge
uit die eerste jare ná sy terugkeer blyk egter duidelik hoe sterk sy afkeer was van die
valsheid en pseudo-vroomheid van die predikante en die niksseggende retoriek van
die politici. Op Geloftedag 1958 preek 'n dominee oor die radio oor die blanke
Afrikaner se grootse verlede en sê hy in 'n dik, barse stem dat God by Bloedrivier
op die volk se smeekbede geantwoord het. Hierby teken Jan aan: ‘Ek is siek en sat
vir die egoïsme van die eksklusiewe groep wat God gebruik as sweep vir eie
nasionalisme [...] Begrafnisagtig kruip die programme oor die radio voort om die
adel van nasionalisme te bewys.’ Terselfdertyd berig dieselfde dag se koerant dat
Kaapstad se 100 000 swart mense nie meer in die stad se drie en twintig nie-blanke
bioskope toegelaat sal word nie en slegs die lokaal in Langa, sestien kilometer verder,
mag besoek. In Junie 1959 word Hannes Beukes, 'n Rehoboth-student met 'n
Noorweegse beurs en
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met geen linkse politieke alliansies nie, se paspoort gegryp net voor hy in Port
Elizabeth op 'n skip moet opstap om vir studie oorsee te vertrek. In Die Burger van
1 Julie 1959 skryf Jan besadig oor die voorval,4 maar uit sy dagboek blyk sy ware
woede as hy hom oor die ‘varkigheid’ van dit alles uitspreek en aanteken: ‘Hierdie
regering is 'n laster voor God!’ Wanneer Suid-Afrika op 31 Mei 1961 'n republiek
word en die een stuk bombasme na die ander oor die radio dreun, skryf hy in sy
dagboek: ‘Fantastiese stortvloede retorika en groot woorde onnadenkend uitgebasuin
verdrink my simpatie met talle mede-Afrikaners se droom van 'n republiek [...] Hoe
lank sal ek nog so 'n selfhipnotisering deur middel van grandiose niksseggende
woorde, so 'n woord- en geesvermoording in my taal deur leiers van my volk moet
verduur. Jy voel hartseer of lus om te kots.’ In sy onderbewuste was daar by die
aanhoor van hierdie geluide ook die herinnering aan sy eie vader wat, al was dit dan
op kleiner skaal en in 'n beperkter kring, in 1938 dieselfde soort retoriek op
Riethuiskraal by 'n klipstapel ter ere van die Voortrekkers gepleeg het.
Om aan hierdie opswepende woordgeweld te ontsnap, was daar van tyd tot tyd vir
Jan die moontlikheid van ontvlugting in die natuur. Soos vroeër langs die kus, alleen
of saam met sy broer Louw, gaan stap hy dikwels. By geleentheid gaan laai Marjorie,
vir wie hy nou Jorie begin te noem, hom met hulle Morris af op die Franschhoekpas
en stap hy van daar oor die berge na die Gantouwspas en teen Verkykerskop na
Groenland en Moordenaarskop. 'n Paar dae later, wanneer dit na die reën begin
opklaar, bereik hy Du Toitskloof se teerpad van waar hy 'n stuk ryloop. Die nag slaap
hy bo-op die waterskeiding agter die Wemmershoekpiek op 'n salige slangbosbed,
langs 'n murmelstroompie, terwyl die mis en wolke oor hom trek en 'n fyn stuifreën
uitsak. Die volgende dag loop hy tot by die ingang van Jonkershoek. Wanneer hy
afstap in die rigting van Stellenbosch, ruis die Eersterivier ‘soos vroue wat lag en
neurie’. Hy verlang na Jorie, maar geniet van die eensaamheid. ‘Mens voel’, skryf
hy, ‘nou weet jy hoe om ander mense te waardeer. Alleen wees is goed.’ En vir die
skrywer is daar altyd die één troos: ‘sy eensame eerlikheid’ wat hy in die natuur vir
homself opnuut kan terugvind.
Maar in die eerste plek wou Jan die verontwaardiging oor wat van sy land geword
het, uit homself uitskryf. Baie gou ná die publikasie van Ons, die afgod begin hy
egter insien, soos hy dit self veel later in 'n bydrae tot Ras en literatuur en op 18
Oktober 1991 in 'n lesing by die Universiteit van
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Wes-Kaapland5 sou noem, dat 'n groot deel van dié roman ontstaan het uit 'n byna
onsamehangende ontsteltenis oor die situasie in Suid-Afrika. Waarskynlik is hierdie
insig pynliker by hom tuisgebring met die mislukking van Die agitator, 'n manuskrip
wat hy in 1962 aan Human & Rousseau voorlê. Die politieke standpunte wat in die
boek ingeneem word, so was die menings van albei die uitgewersvennote ná die lees
van die roman, speel geen rol in hul besluit en oordeel nie; dit is die tegnieke wat
nie slaag nie. Jan het by dié oordeel berus en begin besef dat skellerige heftigheid
en verontwaardiging geen waarborg vir goeie prosa is nie.
Die vraag vir hom was egter hoe die skrywer dan te werk moet gaan. Die Afrikaanse
prosa van skrywers uit die vyftiger- en vroeë sestigerjare wat buite die vernuwing
van Sestig staan en waarvan hy nou kennis neem, skram vir hom te veel weg van die
hede en val terug op 'n gister wat onherroeplik verby is. Hulle ‘verlang’, teken hy in
sy dagboek aan, ‘terug na 'n geïdealiseerde beeld van Voortrekkerhelde, Godsmanne,
koeksisters en 'n salige, volle jeug’. Dit alles is vir hom ‘'n halwe onware gister - 'n
soete wegvlug - [en 'n] keersy van vandag’. As voorbeeld noem hy W.E.G. Louw se
‘goedkeur’ van Alba Bouwer, Audrey Blignault, M.E.R. en Con de Villiers se soort
‘liefderike onthouboekies’. En hy meen daar is tussen liberale verontwaardiging aan
die een kant en die soetsappige opdis van die verlede aan die ander kant net een pad
wat die eerlike skrywer kan loop: ‘Ons moet die Afrikaner 'n ander gister gee: 'n
vollediger, betekenisvolle gister wat terugwys na vandag.’ In sy onderhoud met Elsa
Joubert sê hy: ‘Ek wil Suid-Afrika op skrif stel. Ek het net een droom en dit is as
Afrikaner wil ek iets oor die Afrikaner sê, in hierdie tyd, in hierdie geskiedenis, sodat
hy nie uitsterf eendag nie. As ons politici almal lankal oorlede is, mag daar nog 'n
boekie kom wat nog staan. [...] Hy is 'n unieke ding, die Afrikaner; hy moet 'n gestalte
kry. [...]’6 Die jare in Parys, voeg hy by, het hom geleer hoe meer tale jy ken en hoe
meer jy 'n wêreldburger word, hoe meer kom ook die besef van jou wortels, van jou
ware Afrikanerskap.7
Om hierdie ‘gister’ vir die Afrikaner te karteer, moes Jan verby die ‘manewales
en onverdraagsame uiterstes’ van sy polities reaksionêre vriende kyk na die
gesamentlike verlede van wit en bruin en vasstel hoe die geboorte regtig was. Die
werklike geskiedenis van die Afrikaner, so was sy oortuiging, begin nie vir hom met
die Voortrekkers in die dertigerjare van die negentiende eeu nie, maar in die hart van
die Boland waar die Afrikaners, wit en bruin, 'n eeu en 'n half voor die Groot Trek
gebore en
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gevorm is. Soos in Henry Miller se The cosmological eye, 'n boek wat hy juis in
hierdie tyd lees, was hy aan die soek na 'n ‘destruksie om aan te land by wortels, die
ware mens, die vlees’ van die Afrikaner. En soos G.W.F. Hegel het hy geweet dat
elke reis na 'n oorsprong terselfdertyd op die een of ander wyse 'n tuiskoms is.8
Uit die gevoel dat die geskiedenis van bruiner Afrikaners dringend herskryf en
hulle aandeel uitgewys moet word, besef Jan dan dat hy die ‘korrektiewe dissipline’9
van die geskiedenis en die argief nodig het. In die Kaapse argief doen hy navorsing
en bestudeer hy historiese bronne oor die ou Kaap. ‘In die argief’, skryf hy, ‘sou ek
kon leer om nie my wil op my storie af te druk nie, maar om so ver moontlik die
verlede self te laat praat.’10 Deur die geskiedenis op die voetspoor te volg, het hy
gemeen, kon hy die didaktikus in hom onderdruk en die vermaninge en lering van
die preekstoel - sy ou kwaal - vermy.
Voordat hy tot 'n werk van groter omvang oorgaan, wend Jan die historiese boustof
wat hy opdiep, in twee korter stukke aan. ‘Khoib en die see’, wat hy in Die roos aan
die pels opneem, is die ontroerende, tragiesromantiese verhaal van 'n Hollandse vrou
wat in die dae voor die koms van Van Riebeeck 'n skipbreuk aan die Kaap oorleef
en 'n verhouding met 'n Strandloper aanknoop in die hoop dat hy 'n boot sal bou
waarop hulle na haar vaderland kan reis. Die verhaal, een van Jan se sterkste korter
‘prosas’, word fyn opgebou tot aan die slot, waar Khoib en die ‘seevrou’, vir wie hy
Tarakhois noem, met 'n klein skuit en ontoereikende proviand die oop see invaar, 'n
reis wat net een afloop kan hê:
Khoib beur aan die karringstokke. Benoud wonder hy of hulle genoeg
kos en water het. Hoe wyd is die see? Hoeveel dagreise ver tot anderkant?
En hoe vreemd anders sal dit daar nie wees nie? Met elke oorhaal raak sy
knieë aan Tarakhois se knieë. Sy sit stil in haar ou blou lyfvel wat nog net
in toiings om haar hang. Haar hande hang slap oor haar bollende maag.
Sy glimlag vir hom, rustig en vol vertroue in hom wat Khoib is, Khoib
wat so sterk met elke sening in sy liggaam beur. Vir die eerste keer glimlag
sy vir hom, reken sy hom. Haar oë sê hy is 'n man, haar man. Dit is goed.11
‘Nooiensrit na Rondebosch’, wat F.V. Lategan in Dekade (1965) opneem, handel
oor vyf Nederlandse vrouens se eerste rit na die ‘ronde bos’ by
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die ‘nuwe lande’ en hul eerste kennismaking met die Koikoin wat protesteer teen
die feit dat hulle grond afgevat word. Klaarblyklik begryp die vroue en die soldate
nie die erns van die vraag en die kultuurbotsing onderliggend daaraan nie. Hulle gaan
voort met hul plesierige uitstappie en sing die ‘Wilhelmus’, onbewus daarvan dat
hulle hul nou op 'n ander vasteland met 'n eie problematiek en volkereverhouding
gevestig het.

II
Maar Rabie was veral geïnteresseerd om die argivale materiaal wat hy opdiep, in
werke van groter omvang aan te wend. Uit die historiese bronne wat hy verken,
ontstaan die Bolandia-reeks wat aanvanklik as 'n trilogie gekonsipieer is en waarvan
die eerste drie romans in die sestigerjare gepubliseer word: Eiland voor Afrika (1964),
Die groot anders-maak (1964) en Waar jý sterwe (1966). Hoewel daar skakels met
die eerste drie gelê word, staan die twee latere dele van die reeks, Ark (1977) en En
oseaan (1985), tog in 'n sekere sin apart van die res.12
Al drie eerste romans handel, soos die inligtingstuk daarby lui:
oor ons vroeë geskiedenis in die Boland, dié wiegland waar Hollanders
en ander Europeërs, inheemse Hottentotte, en ingevoerde swart slawe en
Oosterlinge mekaar ontmoet het en tot twee nuwe volksgroepe in
Suid-Afrika omgeskep is: witter en bruiner Afrikaners - al het die woord
Afrikaner meer as 'n eeu lank slegs basterkinders met een Hottentot-ouer
aangedui.
Uit hierdie ontmoeting, het Rabie gemeen, sou hy die oorsprong van die onreg
teenoor volkere in Suid-Afrika kon ontdek en beter kon verstaan hoe die ontsettende
klowe tussen mense in ons land begin het.13 Met die eerste drie Bolandia-romans
wou hy die identiteit en herkoms van die Afrikaner nagaan en daarop wys dat, indien
die groei nie kunsmatig en deur wetgewing gestrem word nie, daar aan die suidpunt
van Afrika 'n nuwe volk uit 'n verskeidenheid kan ontwikkel.
Eiland voor Afrika, die eerste van dié reeks romans wat Rabie reeds in 1959 voltooi,
is gebaseer op 'n klein verhaal wat Jan van Riebeeck broksgewyse in sy Daghregister
notuleer. Die driedelige Daghregister, wat in

J.C. Kannemeyer, Jan Rabie. Prosapionier en politieke padwyser

360
die jare 1952-1957 deur D.B. Bosman en H.B. Thom geredigeer en in 'n praguitgawe
deur Balkema gepubliseer is, was vir Rabie die natuurlike beginpunt vir die
geskiedenis van die vroeë aanraking tussen die verskillende volkere aan die Kaap.
Die verhaal speel af in 1658 op Robbeneiland wat Van Riebeeck as 'n skaapkraal
buite die bereik van die Koikoin, as vuurseinende waarskuwingspos vir die seevaart
en as strafkolonie vir oortreders op die vasteland ingerig het. Robbeneiland, sê die
verteller in hoofstuk 2, is die ‘woonplek van seediere en seevoëls, en duisende slange’,
maar ‘vir skepe vanaf verre lande wat goeie hoop om die stormkaap wil hê, ook 'n
wagpos, 'n kraaines voor Afrika’.14 Op dié eiland word vyf vreemdelinge van
verskillende velkleur, kulture en maatskaplike status uit ver uithoeke van die aarde
saamgegooi: Eva van Madagaskar, Catarina van Indië en drie mans, 'n Maleier en
twee Hollanders. Saam vorm hulle 'n klein mikrokosmos van die vroeë nedersetting
aan die Kaap en hulle gedwonge saambestaan op die eiland is 'n voorspel tot die
latere rassesituasie op die vasteland. In 'n somber toekomsvisie sien die Javaan wat
uiteindelik gaan gebeur:
‘En môre, oormôre maak julle die Hottentotte mak en kry slawe om die
werk vir julle te doen, en dan sit julle heeldag op die stoep en koffie drink
en rook. En oor vyftig, honderd jaar wanneer daar nie meer genoeg grond
en slawe vir julle kinders onder die Tafelberg is nie, dan trek hulle al verder
in Afrika in. Maar oor nog honderd, tweehonderd jaar, wanneer hierdie
eiland en al jul tronke vol is met mense wat nie langer Ja-Baas wil sê nie,
dan ...’15
En aan die slot sien Thomas Muller, die enigste onder die vyftal wat uiteindelik
toegelaat sal word om vir goed na die vasteland te vertrek, dat hulle in die tyd van
hul saamleef vreemdelinge gebly het, byna soos ‘eilande vir mekaar’,16 'n wending
waardeur hy die simboliese waarde van die woord uitbuit.
Met Eiland voor Afrika wou Rabie deur die kompakte verhaal en afgestemdheid
op die lotgevalle van vyf mense illustreer waaruit apartheid ontwikkel het, maar juis
in dié doelstelling slaag die roman nie. In sy lesing by die Universitteit van
Wes-Kaapland sê Rabie hy het probeer om dramatiese sin uit die vyf se saambestaan
te haal, amper asof die vreemdelinge vanaf 1652 met hul vestiging aan die Kaap met
hulle koms ook
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'n soort lotsbeslissing saamgebring het. ‘Maar ek vrees’, gaan hy voort, ‘ek het my
teorie aan die karakters probeer opdring; ek kon nie amptelike of tersluikse rassisme
aandui nie, slegs die armsalighede van die mens.’ Daarby was die omvang van die
roman te min vir indringende ontwikkeling.
Die gebreke wat Rabie hier aandui, was ook die reaksie van die meeste van die
kommentators op Eiland voor Afrika. Rob Antonissen meen die verhaal van die
roman bly te ‘klein en sketsmatig’ om Thomas Muller se droom van 'n homogene
Hollands-Afrikaanse gemeenskap te dra en ‘kry geen kans om 'n diep beleefde nood
te word nie’.17 W.E.G. Louw meen die romanstof is onvoldoende georganiseer, die
gang is onduidelik en die styl slap en verward,18 al voel 'n mens dat hy nie genoeg
erkenning gee aan die wyse waarop Rabie by tye met die taal speel nie (soos ‘Wat
staan julle so mosselbek toe?’19 en die gebruik van die woord ‘praai’ - ‘hulle [...]
[het] boodskappe gepraai: eers met seine, en toe oor en weer geroep deur offisiere
met ysterkele’).20 P.G. du Plessis is positiewer en vind veral Eva in haar dier-word
en liefde die geslaagdste karakter,21 terwyl Anita de Kock (Lindenberg) voel dat die
moontlikhede van die verhaal nie ontwikkel word nie.22 J.C. Coetzee dink dat daar
te weinig ontwikkeling en werklike drama in die verhaal is en dat Jasper Duif, die
blas politieke gevangene, alte duidelik met ons hede as terugblik profeteer.23 Die
gunstigste oordeel oor Eiland voor Afrika kom van Audrey Blignault:
Wat 'n mens veral in hierdie novelle tref, is die atmosfeer van
verlatenheid op die barre eiland, die verskriklike eentonigheid van die
lewe en die oplaaiende spanning tussen die mense wat wrokkig en
opstandig in 'n gedwonge samesyn verkeer. Deur 'n sekere onmiskenbare
simboliek verkry die historiese gebeurtenisse 'n allegoriese betekenis wat
op 'n ooreenkomstige situasie in die wêreld van vandag dui, waar mense
vreemdelinge bly vir mekaar, elkeen met sy eie wrok en sy onvermoë om
daaruit te kom. Die interessante in hierdie novelle is nie soseer die
historiese gebeurtenisse wat verbeeld word nie, maar die herskepping van
'n geestesklimaat. As 'n brok historiese psigologie het die novelle na my
mening 'n heel besondere waarde. Ek weet nie van nog 'n boek in Afrikaans
wat 'n mens so duidelik laat voel hoe dit was om in 1658 ‘politieke’
banneling, 'n vereensaamde slavin of 'n gedwarsboomde
Kompanjie-amptenaar te wees nie.24
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III
As Eiland voor Afrika 'n aarselende inset tot Bolandia was, vat Rabie behoorlik koers
met Die groot anders-maak. Die verhaal speel af in die jare rondom 1730 tydens die
ontmoeting van Hollander en Koikoin wat albei verander in Kaapse burger of kolonis
en vryswarte onderskeidelik. Thomas Muller, nasaat van sy naamgenoot wat twee
tot drie geslagte vroeër banneling op Robbeneiland was, trek met 'n stuk of dertig
man, mense van verskillende velkleur en uit baie nasies, die binneland in op soek na
beter weivelde vir hul vee. Muller moes sy erfdeel Mooiplaas aan sy jonger broer
afstaan nadat 'n kind uit sy gemeenskap met die Koi-meisie Lea gebore is en hy deur
sy ouers gedwing is om met 'n wit vrou te trou. Die reste van die Koi-stam wat hulle
teëkom, is uitgedun deur die koors en die pokke en, ten spyte van kaptein Oasib se
behoudende maatreëls, is hul tradisionele leefwyse deur die blanke kultuur aangevreet,
veral deur die negatiewe uitwerking van tabak en brandewyn op hulle. Die titel van
die roman, sê Rabie self, slaan op die Koikoin se maandans om hulself te suiwer en
‘anders te maak’, maar dui ook op 'n nog groter anders-maak: die verbrokkeling van
die Koikoin wat baie gou hul eie stamstelsel en hul eie taal verloor en 'n nuwe taal,
Kaaps-Hollands of Afrikaans, begin praat en help skep.
Met hierdie roman het Rabie stof begin ontgin wat veel groter moontlikhede as
dié van Eiland voor Afrika inhou en wat, óók deur die groter omvang van die verhaal,
tot 'n intense dramatiese botsing lei. Uit die navorsing oor 'n stuk geskiedenis wat
nog nie vroeër in dieselfde mate neerslag in die Afrikaanse literatuur gevind het nie,
skep hy 'n boeiende verhaal met lewende karakters teen die agtergrond van die fisieke
en morele verval van 'n eens groot en trotse volk en van 'n geslag blanke pioniers by
wie, soos openbaar in die optrede van enkele gevoelloses onder hulle, 'n veragting
vir die ‘Hotnot-gespuis’ ontstaan. Hiermee kry 'n mens die sade van die latere
apartheid.
Een van die kwaliteite van Die groot anders-maak is Rabie se effektiewe gebruik
van die animistiese taal en beeldspraak om die denkpatrone van die Koikoin weer te
gee. Gaandeweg, soos die roman vorder, word 'n heel besondere blik op die wêreld
deur 'n aangepaste idioom en die funksionele gebruik van Koi-woorde aan die leser
oorgedra. 'n Mens sien dit byvoorbeeld in die gebruik van woorde soos ‘wielhuise’
vir waens en
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‘waterhuise’ vir skepe en kaptein Oasib, die man wat nog die ou lewe van die stam
ken en sy folklore en verhale bewaar, se perspektief op die koms van die Duusmanne,
'n prosa-ekwivalent van S.J. du Toit se ‘Hoe die Hollanders die Kaap ingeneem het’:
‘My tata vóór my het my vertel hoe hulle met hulle waterhuise gekom
het en 'n kliphuis onder die plat wolkberg gebou het. Eers het hulle net
gekom om beeste en skape te ruil. Toe het hulle kom jag. Altyd verder het
hulle gekom. Altyd meer. Onse jagters het hulle baie dinge geleer, waar
die water is, hoe om spoor te sny en te bekruip, hoe om keisies te grawe
en die wild aan te jaag dat hulle daarin kan val, hoe om biltong te maak
as die vleis te veel is, hoe om met osse te werk, hoe om lig te loop vir
Sonkwa se kind. Ons het hulle gehelp, so is dit. Nou bring hulle hul
wielhuise en vrouens en kinders saam, en hulle gaan nie weer terug nie.
Hulle groot veetroppe weie waar onse vee eers geloop het, en as ons
wegtrek agter die groeityd se groenigheid aan, dan kom bou hulle kliphuise
waar 'n Khoi-werf eers gestaan het. So is dit. En ek weet, en ons almal
weet ons is te swak om hulle te keer. Die groot eina is op ons. Tsoekoab
het sy gesig weggedraai van sy mense. Toe kom sny die pokkies onse
haksenings nog verder af. Húlle is die sterkste. Onse mense weet, ons
mense loop weg na die Gladdehaar-vleispotte toe. Onse manne wil
oorlamse word, onse vrouens wil Afrikanertjies abba. Hei-ja, so is dit.’25
Oasib, wat die herinnering het aan die tyd toe sy mense 'n trotse nasie was, besef
die gevaar van die Duusmanne wat kwansuis in vrede kom, maar met hul ‘druifmelk’
sy mense vergiftig. In sy wanhoop sien hy hoe die Koikoin in sy leeftyd verbrokkel
het tot armsalige oorblyfsels sonder eenheid en stamverband, diewe en dienaars
sonder trots en eer. Profeties voorspel hy hoe hulle almal nog slawe van die
Duusmanne sal word. Hulle naam sal van die aarde verdwyn en niemand sal uit die
karige oorblyfsels 'n eertydse trotse nasie herken nie.
Wanneer die trekkerboer Thomas Muller hom kom besoek, kry ons die basiese
botsing in die roman. Muller sê:
‘Ek beskou kaptein Oasib as my vriend, [...] Maar ons ondervinding
met die oorgrote meerderheid Hottentotte is dat hulle nie ons gelyke
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in Christelike deug en regskapenheid is nie, maar onkundige kinders van
die natuur. Eers wanneer hulle in ons diens en onder ons tug staan, kan
ons probeer om hulle te beskaaf en te kersten. Kaptein Oasib is 'n wyse
man wat sukkel met sy eie mense. Hy verstaan wat ek sê.’26
Hierop antwoord die kaptein:
‘En my ondervinding is dat onse mense so by julle Duusmanne versleg
dat hulle dronklappe en deugniete word. Onderdanig verruil hulle hul eer
en respek vir bietjies boesbas en druifmelk en Duusmanlappe! Sê my,
Mynheer Muller, wat help hemp en broek en doopseremonies as julle hul
manlike selfrespek in ruil daarvoor wegneem? Want by julle Christene
leer hulle om die paaie van onse voorvadere en daarom hulself te minag.
Om soos julle selfsugtig net aan hulself te dink. Om tot hulle se vrouens
te vat en te los soos hulle wil!’27
Maar as hy na sy mense kyk wat die klere van die Duusman dra en sy wapens
begeer, weet die kaptein dat die Koikoin gesterf het. Wat sal die toekoms inhou?
‘Die tyd is soos 'n skilpad, maar of ons eendag 'n nuwe nasie gaan word,
dit weet ek nie. Of ons eendag kan herleef soos onse groot voorvader,
Heitsi Eibib, gesterf en herleef het, dit weet ek nie. Ek weet net dit is die
grootste anders-maak in onse nasie se geskiedenis ...’28
En onheilspellend voeg hy by: ‘Dalk ontmoet julle Duusmanne ook eendag 'n nasie
wat sterker as julle is. Dalk ...’29
Naas hierdie boeiende kultuurkonflik munt Die groot anders-maak uit deur die
fyn karakterbeelding. W.E.G. Louw30 wys op Oasib wat die ou lewe en sy tradisies
ken maar weet dit is klaar met sy mense; ‘sy kleinseun, Damoeb, uitgelate in sy jong
krag, so vinnig en rats geestelik as wat hy kan draf of met die kierie slaan’; die
jongmeisie Lea (of Keas) wat by die Duusmanne grootgeword en hulle gewoontes
en godsdiens oorgeneem het en daarom nooit weer by haar eie mense kan inpas nie;
die sluwe geweldenaar Hakwa wat met 'n stel drosters en Boesmans heul en die plan
het om ver weg te trek. Ook die wit mense is skerp geteken: die verstandige en
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saggeaarde Thomas Muller wat vóór sy troue 'n kind by Lea verwek het; PietVorster,
hard, onverbiddelik en met 'n minagting vir die Koi. Dié figure, sê Louw verder, is
nie ‘bewysstukke’ in 'n saak nie, maar werklike mense, soos blyk uit die ‘driehoek’
Lea - Damoeb - Thomas Muller en die teenstelling Oasib - Hakwa. Daarby waardeer
hy Rabie se vermoë ‘om eenvoudig, suiwer en funksioneel te skryf’.
In sy beskouing oor die roman sê Rob Antonissen dat die trekprofiel slegs op die
agtergrond en die periferie van die gebeure sigbaar is:
In die kern staan die verbrokkelende klein Hottentot-gemeenskap onder
die vreedsame ou kaptein Oasib, onmagtig om die ontbinding te keer, en
die persone wat eksponente is van die verbrokkelingsproses: Hakwa,
oorlams, wat die Hottentotsiel klaar afgesterf het en reken om eendag met
verenigde nie-blanke geweld die gehate blanke heerskappy te breek; Lea,
Christen, wat die blanke boer liefhet, verstoot word, maar in die stam geen
heraanpassing kan vind nie; Damoeb, die nog ongerep-rasegte
Hottentotseun, al Oasib se hoop, maar wat die meisie tot vrou neem en
mét haar die blanke trek sal volg, diensbaar.31
Daarom is die titel Die groot anders-maak vir Antonissen ironies: ‘[Ó]ór die
regenerasie-ritueel van die stam, wat in die wederopneming van die meisie Lea moet
kulmineer, gaan die loop van die geskiedenis heers, die groot gedaanteverandering
van Suid-Afrika.’32 Wat Antonissen verder waardeer, is die gevoelige en teer tekening
van Lea in haar vroulikheid en haar simbool-wees, die geleidelike ontwikkeling van
die Damoeb-figuur; en die wyse waarop die verhaal homself, met subtiel geskakeerde
afwisseling van stemminge en handeling, sonder dwang voltrek. Wat hom hinder, is
‘die hoë graad van helderheid wat onontwikkelde mense oor hul historiese “plek”
het, 'n helderheid van besef en dink en formuleer wat nie in hul menslikheid ingebed
is nie’.33 En daarby voel hy dat die veelvuldige gebruik van ‘Hottenotidiomasie’ om
die sfeer van die gemeenskap te suggereer, aan die geheel ‘die onwesenlike voorkoms
van die pittoreske gee’.34
Ook enkele ander kommentators het hulle gunstig uitgespreek oor Die groot
anders-maak. Anna van Zyl35 is beïndruk deur die roerend-patetiese wyse waarop
Oasib sy waardigheid as mens en kaptein probeer handhaaf voor die onbeskofte,
meerderwaardigheidshouding van die wit trekboere, terwyl Keas vir haar 'n vrou van
smarte word: iemand wat die wit mense
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se lewenswyse leer ken en aanvaar maar by haar terugkeer na die stam vind dat sy
nêrens meer tuishoort nie. In 'n radiopraatjie sê Audrey Blignault dat Rabie daarin
slaag om die sedelike en fisieke verval van 'n eens trotse ras en 'n eiesoortige
lewensvorm as gevolg van die verskriklike suigingskrag van 'n nuwe en andersoortige
leefwyse oortuigend te teken. Die geskiedkundige stof word vir haar tot 'n boeiende,
vinnig bewegende verhaal met 'n oplaaiende dramatiese gang verwerk. Dit is die
eerste keer dat 'n Afrikaanse skrywer die kulturele konflik tussen die Hottentot en
die blanke trekker eerder as die uiterlike stryd tussen hulle as boustof vir 'n roman
kies. Daarby is dit ook die eerste keer dat die gebeure vanuit die binnekring van die
Koikoin eerder as uit dié van die trekkergemeenskap beleef word. Anders as
Antonissen vind sy die woorde uit die Koi-taal en die beeldspraak en idioom uit dié
mense se lewensfeer besonder mooi: wielhuise, sy jong oë wat ou aasvoël speel,
sonkant toe of aandkant toe, haitsa, wat skelm julle so, klein-voordag ry hulle weer.
‘Ek weet van geen ander Afrikaanse roman wat die leefwyse, die sedes en gewoontes,
die hele geestesgesteldheid van die Hottentotte so raak en volledig bied soos dié boek
nie’, sluit sy haar beskouing af.
Een van die belangrikste studies oor Die groot anders-maak - en oor 'n werk van
Rabie as sodanig - is dié van die Amerikaanse student Noel Stahle wat in 1996-1997
tien maande lank aan die Universiteit van Pretoria navorsing oor die Afrikaanse
letterkunde gedoen het, met onder meer as resultaat die artikel ‘Die Afrikaanse
letterkunde as Afrikaliteratuur: 'n Amerikaner se perspektief’.36 Stahle wys daarop
dat Die groot anders-maak, soos die Nigeriese skrywer Chinua Achebe se Things
fall apart, oor die disintegrasie van 'n Afrikagemeenskap handel as regstreekse gevolg
van 'n ‘volgehoue en gewelddadige wisselwerking met Westerse setlaars’. Net soos
Achebe skryf Rabie fiksie in plaas van 'n verhandeling met die doel om 'n korrektief
te bring op die verdraaiings in die geskiedenis. In die geval van Die groot anders-maak
skryf Rabie 'n alternatiewe Afrikaanse weergawe van die Koi-Hollandse verhoudings.
Wat hy dus doen, is - soos Jack Cope, na wie Stahle verwys, dit stel - ‘to trace in
fictional terms the origins of the Afrikaner people “white” and “brown”, their language
and conditioning and to foreshadow the apparently intractable problems of a later
time’.37 Stahle haal verder Aparna Dharwadker aan wat hierdie procédé na aanleiding
van Girish Karnad se Tughlag verduidelik: ‘[H]istorical fictions can work precisely
to neutralize or repudiate the figurations of
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institutional history and can serve as alternative sources of historical knowledge for
audiences ideologically resistant to the dominant narratives.’38 Soos Achebe se Things
fall apart daag Die groot anders-maak die afbrekende verdraaiings in 'n dominante
historiografie uit. Jan van Riebeeck het die Koikoin voorgestel as dom, lui en
onwelriekend, diefagtig en nie te vertrou nie. Rabie gaan hierdie stereotipering teen
en beeld byvoorbeeld Oasib uit as die draer van 'n intellektuele dimensie van die
Koikoin-kultuur. Wanneer Antonissen dus beswaar maak teen ‘die hoë graad van
helderheid wat onontwikkelde mense oor hul historiese “plek”’ openbaar, kan 'n
mens vra of dié beswaar nie gedeeltelik berus op sy Westerse vooroordeel van wat
ontwikkeld en onontwikkeld is nie, terwyl dit in die literatuur 'n algemeen aanvaarde
procédé en tegniek is om naas die historiese ingebedheid van situasies en karakters
ook aan 'n roman 'n sekere onhistoriese dimensie te gee wat dit bo die onmiddellikheid
van feit en figuur laat uitstyg.
Met die volgehoue animistiese beeldspraak en woordgebruik, die boeiende konflik
tussen twee kulture en die mooi ontwikkeling van karakters wat nêrens in stereotipes
verval nie, het Rabie met Die groot anders-maak een van sy allerbeste werke gelewer.
In 1957 het die letterkundige kommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir
Wetenskap en Kuns met die toekenning van die Hertzogprys vir Prosa nuwe werk
van Alba Bouwer, Boerneef, Eitemal, Mikro en Elise Muller vir bekroning oorweeg,
maar Eenen-twintig glad nie in hul verslag vermeld nie. Elise Muller ontvang die
Hertzogprys op grond van haar bundel Die vrou op die skuit, 'n bundel wat N.P. van
Wyk Louw in sy Vernuwing in die prosa 'n ‘(m)ooi nuwe werkie van die ou soort’39
noem. In 1967 - in 'n stadium dat die Afrikaanse prosa 'n besondere bloeitydperk
beleef en Rabie op grond van sy eerste drie Bolandias, waaronder Die groot
anders-maak, 'n sterk aanspraakmaker was - besluit die Akademie om geen toekenning
vir die Hertzogprys vir Prosa te maak nie. Hierdie besluit, saam met die feit dat Rabie
ook later nooit vir sy belangrikste skeppende werk met die Hertzogprys bekroon is
nie, is 'n ernstige versuim en 'n groot klad op die naam van die Akademie.

IV
Waar jý sterwe, die derde roman in die Bolandia-reeks, is byna vier keer langer as
Eiland voor Afrika en iets meer as twee maal langer as Die groot
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anders-maak. Met dié groter omvang kon Rabie hier dus 'n roman met uitgebreider
verhaallyne lewer, verwikkelder as sy twee voorgangers.
Waar jý sterwe dagteken uit die begin van die negentiende eeu wanneer die
ondergang van die Koikoin hom reeds voltrek het en die ooswaarts trekkende boere,
saam met die Koikoin en basters in hulle diens, deur die suidwaartse beweging van
die swart stamme bedreig word. Rabie wys daarop dat, terwyl 'n mens in die tweede
helfte van die sewentiende eeu met immigrante uit Europa, Indië, Madagaskar en
Angola saam met die inheemse Koikoin 'n smeltkroes van rasse aan die Kaap kry,
daag daar met die binnelandse trek van die koloniste teen 1770-1800 nuwe spelers
op: die swart nasies op die Oosgrens. ‘Nêrens elders op aarde’, skryf die Sweedse
naturalis Bengt Lindstrom, 'n karakter wat Rabie via sy dagboek in die roman aan
die woord stel, ‘het ek so 'n verskeidenheid, so 'n kookpot van verskillende rasse en
tale en soveel sosiale verdelings en kruisverbasterings bymekaar gesien nie.’40 In
verslae van veldkornette, briewe, dekrete en ander regerings- of kerklike dokumente
kon Rabie inligting kry oor dié kookpot wat die Oosgrens in dié jare was. Omtrent
al die gebeurtenisse in dié roman, sê hy, is so getrou as moontlik op die werklike
geskiedenis gebaseer, en die toets vir hom was om dit tot 'n verhaal met egte karakters
te omskep.41
Tussen Waar jý sterwe en sy voorganger is daar allerlei skakels. Die dogtertjie
van Lea (Keas) en Thomas Muller van Die groot anders-maak is nou die gryse Ouma
Katryn, 'n besonder simpatieke karakter in die hele Rabieoeuvre. Ouma Katryn het
twee kinders gehad: die ligte Thomas en die donker Lea. Deur sy huwelik met 'n
ligte bastermeisie kon Thomas en sy gesin in die grenswêreld van die Oos-Kaap as
wit mense leef, terwyl sy seun, ook Thomas, met 'n blonde wit meisie in die huwelik
kon tree. Hierdie jonger Thomas, deur sy blas gelaat onveilig en onseker binne die
blanke groep, was ‘skriller en venyniger’42 in sy haat vir bruin en swart. Die donker
Lea is getroud met 'n Koi-man en die moeder van vyf donker kinders, onder wie
Douw Prins.
Die hoofaksent in Waar jý sterwe val dan op hierdie Douw Prins wat in sy stryd
teen oorheersing en verslawing sy eie onafhanklikheid en vryheid verkry, maar
daardeur nêrens in sy gemeenskap inpas nie. Wesentlik is Douw Prins in sy
afsydigheid dieselfde figuur as Jan Herold in Ons, die afgod en Damoeb in Die groot
anders-maak. Die titel van die roman, sê Rabie, dui op die keuse waarvoor die
hooffiguur, soos die Bybelse Rut,
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te staan kom. In die roman slaan dit allereers op Rut Arendse en haar aangenome
moeder, Ouma Katryn, met wie se kleinseun, Douw Prins, sy in die huwelik tree.
Die liefde van Rut en die geleidelike toenadering van Douw, ná sy vroeëre afkeer
en afwysing, is besonder mooi geteken. In Douw se aarseling en onhandigheid in sy
toenadering tot Rut bespeur die leser wat op die hoogte is met Rabie se pre-Paryse
romans en sy talle tydskrifverhale in die veertigerjare iets van 'n selfportret. Altyd,
dink Rut, wanneer sy Douw sien aankom,
wil sy haar arms om hom sit en hom toevou met die warme sagtheid
wat boordevol uit haar wel. Maar altyd keer sy haar met die tere wete hoe
onhandig hy nog steeds voor haar oorgawe is, hoe skugter afsydig hy nog
moet bly voordat hy skielik en taamlik ru na haar toe kan kom. Sy weet
ook dit is omdat daar 'n hoekie eensaamheid in hom is waar hy niemand
sal toelaat nie, al het hy al geleer om met haar oor ander dinge as net die
werk te praat. Maar sy neem dit trots aan, want só moet haar man wees,
só kan sy elke aand wanneer hy nie te moeg vir liefde is nie, voel dat sy
sy kind van vooraf oor ontvang.43
Maar die titel slaan ook op Douw self. Terwyl Rut in die Bybel ná die dood van
haar man aan haar skoonmoeder sê jou volk is my volk, jou God is my God, waar
jý sterwe, sal ek sterwe, moet Douw Prins ook kies of hy in die swart stamme van
die Oosgrens opgeneem wil wil word of deel van die wit mense wil wees. Die tragedie
wat nou plaasvind, is dat die wit neef sy bruin neef heeltemal verstoot, want Douw
word deur sy neef, die Thomas Muller van hierdie roman, gedood. Tot in daardie
stadium het die voorttrekkende koloniste die Koi-mense sonder vrees in hul vaarwater
saamgesleep, al was hulle dan as bruin mense meestal onderhorige diensknegte. Maar
die vloedgolwe swart nasies op die Oosgrens het die vrees van verswelging
meegebring en oorlog na oorlog laat ontstaan. Voortdurend moes die grensboere
hulself verdedig teen die swart stamme of vergeldingsaanvalle loods. ‘Ek verstout
my om te sê’, skryf Rabie in sy Wes-Kaapse lesing oor die Bolandia-reeks, ‘apartheid
het sy beslag gekry in die niemandsland om die Visrivier en die Keirivier, gebore in
vrees oor die magtige vyande wat oor die Kei en die Vis gekom en die eertydse
Koi-wêreld begin oorneem het’.
Vir die roman is die Sweedse naturalis Bengt Lindstrom, soos J.C. Coet-
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zee dit stel, 'n vernuftige konsep van Rabie om die waarneming van landsprobleme
met die objektiwiteit van 'n welwillende buitestander te orden.44 Na alle
waarskynlikheid het André P. Brink hier die gedagte gekry om in die gegewe vir 'n
Oomblik in die wind (1975) op 'n fiktiewe ou reisbeskrywing te steun en só aan sy
roman die aanskyn van pseudo-‘faction’ te gee, net soos die karakter Douw Prins,
wat nêrens in sy gemeenskap inpas nie, raakpunte met Brink se Adam Mentoor het.
Rabie se Lindstrom praat egter met so 'n helder profetiese voorwete en insig dat hy
'n blote spreekbuis van die skrywer word.
Enkele van die resensies oor Waar jý sterwe was nie besonder gunstig nie. Elsa
Joubert meen dit is die beste van die eerste drie Bolandias, maar sy voel die verhaal
ontwikkel te stadig en die karakters bly te staties.45 Vir Anita de Kock (Lindenberg)
is die karakters in Waar jý sterwe te stokkerig, omdat hulle 'n standpunt
verteenwoordig en swaar dra aan die ‘boodskap’.46 Daarteenoor vind P.D. van der
Walt dit een van die beduidendste historiese romans in Afrikaans. Van die gunstigste
reaksies op die roman kom van Jack Cope wat dit 'n hoogtepunt vind. ‘The book
stands well on its own as a fine novel of action infused with the writer's close
attachment to country and people. The faults are there - most noticeably the schematic
structure which leads to a melodramatic conclusion. But the unfolding of a turbulent
episode in history, the headlong rush of events acted out by living characters is a
high achievement. Rabie's view that the “white” and “brown” people evolving on
the soil of Africa are actually the same nation (volk) is strongly underlined. Since
they share the same language, history, land and culture, apartheid is a distortion of
reality, an ideological lie.’47
Waar jý sterwe word deur Collins in Brittanje en deur Macmillan in Amerika onder
die titel A man apart gepubliseer en later ook in Russies vertaal - die enigste werk
van Rabie waarmee hy 'n internasionale deurbraak kon maak. In sy bespreking van
die vertaling wys Roy Pheiffer in Die Burger van 23 Junie 1969 op die titel A man
apart wat 'n taamlik akkurate beskrywing is van die hoofkarakter om wie se stryd
en vertwyfeling dit hier gaan. Uiteindelik vind die hooffiguur dat haat ook 'n tiran
is en bitterheid 'n dwingelandy waarvan slegs die liefde hom kan verlos, deur hom
die selfrespek van 'n algehele innerlike vryheid te gee. Pheiffer het 'n beswaar teen
die byna té heldere karakterbeelding wat die gegewe aan kompleksiteit laat inboet,
terwyl die leser vir hom nêrens die opwindende moontlikhede van onverwagte dieptes
of vergesigte ervaar nie. Die grootste be-
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swaar is miskien teen Lindstrom, die Sweedse botanis en onpartydige toeskouer, wie
se te onsubtiele filosoferinge dikwels vir die skrywer as spreekbuis dien. D.O.
Chambers waardeer in Books Abroad van Lente 1971 die kort beskrywende passasies
van die unieke Suid-Afrikaanse natuur: die eensame bergvalleie, die barre en droë
binneland, die hoë berge wat op woude en die see afkyk. Frans Esterhuyse waardeer
in The Cape Argus van 9 April 1969 die dramatiese verhaal.
Nie een van Rabie se eerste drie Bolandias is op blanke skole bestudeer nie, maar
twaalf jaar ná die eerste publikasie is Waar jý sterwe vir die skole onder die kontrole
van die departement van ‘Kleurlingsake’ voorgeskryf. Skielik, halfpad deur die jaar,
is die boek egter van die voorskryflys onttrek en teen hoë koste met 'n ander boek
vervang. Geen rede is verstrek nie, maar skynbaar het die departement besware van
onderwysers en leerders ontvang wat geprotesteer het teen die gebruik van woorde
soos ‘baas’, ‘Kaffer’ en ‘Hottentot’. ‘The author’, skryf Jack Cope,
was writing of a period nearly two centuries ago when the terms were
in ordinary usage. But the objectors rejected this historical perspective.
Basically, the incident was an anti-apartheid demonstration, in effect
spurning Rabie's hand of friendship. Pupils at other schools
counter-protested against the withdrawal of the book, which they found
real and thrilling, featuring as it does a hero with whom they could
identify.48

V
Uit die aanraking van verskillende volkere aan die Kaap, so wil Rabie vir ons met
sy Bolandia-reeks sê, kom die ware geskiedenis van die hedendaagse Suid-Afrika
voort.
Maar hy het ook 'n groot droom vir sy taal en volk gehad. In die smeltkroes van
rasse, wat kort ná die Hollanders se vestiging aan die Kaap 'n nuwe taal begin praat
het, het hy die moontlikheid gesien van 'n nuwe volk, 'n sintese, soos hy dit stel, ‘van
stoere Geus en Hugenoot, van die rappe kwiksilwer, nog amper bok-wilde veldkinders,
Koisan, Maleis-Oosters gekruie, en met donker skeute uit Moeder Afrika gebind’,
'n ‘smeltkroes van bloed en hergeboorte tot 'n nuwe begin, 'n nuwe poging soos in
ons buurkontinent Suid-Amerika’.49

J.C. Kannemeyer, Jan Rabie. Prosapionier en politieke padwyser

372
Dit is 'n droom waarin die eens uitgeskelde kombuistaal Afrikaans, en nie die velkleur
van mense nie, die naelstring en samesnoering van 'n groot Afrikaanse land sou wees.
Afrikaans, wat voortkom uit die aanraking van die verskillende volkere aan die Kaap,
is vir Jan Rabie dan die grootste nie-rassige prestasie van die suiderland, saam geskep
deur mense van drie vastelande: Afrika, Asië en Europa. In die eerste vyftig tot
sewentig jaar van die VOC se bewind aan die Kaap het slawe en die Koikoin 'n groot
aandeel aan die ontwikkeling in die rigting van defleksie wat Afrikaans in vergelyking
met Nederlands werklik is. Hoewel die herstrukturering van die taal ook die sintaksis
in 'n mate aantas, beteken dit nie dat Afrikaans 'n mengtaal tussen Nederlands, Koi-taal
en Maleise dialekte is nie, want die oornames uit Afrika- en Oosterse tale bly
grotendeels beperk tot die woordeskat. In sy betoë oor die wording van Afrikaans
formuleer Rabie aanvanklik onsorgvuldig, iets wat taalhistorici met nogal giftige
venyn op hom laat toesak en wat hom dwing om later te verklaar dat hy dit in die
eerste plek oor die sprekers se bydrae het, nie oor die taal self nie.50
Wat Rabie dus met Afrikaans as nie-rassige prestasie wil sê, is dat alle sprekers
van Afrikaans, wit, bruin en swart, tot die ontwikkeling van die taal bygedra het.
Daarom is Afrikaans nie die besit van 'n enkele politieke party nie, maar behoort dit
aan almal wat dit praat en skryf en liefhet. En daarom is dit ook die Afrikaner, wit,
bruin of swart, se beste wapen teen rassisme.
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IV
Nuwe en antieke wêrelde (1966-1968)
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Hoofstuk XIII
Europa en die VSA
I
In 1958, toe Marjorie uit Skotland by Jan aangedring het dat hulle hulle weer in Parys
moet vestig, was sy antwoord duidelik en beslis. Sy skeppende werk, het hy aan haar
geskryf, bring mee dat hy intens by sy eie land betrokke is en dat dit die daad van 'n
lafaard sou wees om weg te hardloop na Europa terwyl 'n roman soos Ons, die afgod
aan die verskyn is. ‘My only loving duty’, skryf hy op 23 Januarie 1958 aan haar,
‘is to my work which concerns South Africa, here, and which is not completed yet
by far.’ In die jare wat daarop sou volg, sou hy hom trouens naas sy skeppende werk
telkens polemies teen die apartheidsisteem verset en ook die drakoniese sensuurwet
beveg.
Maar tog wou hy weer graag Europa besoek en ook nuwe wêrelddele ervaar. In
1959 het Uys Krige, sy vriend en medeskrywer wat hom jare tevore met sy werk en
voorbeeld die weg na Parys en die Mediterreense Europa aangewys het, met 'n
Carnegie-beurs deur die VSA gereis, maar sommer 'n lang verblyf in Europa daarby
aangelas. Soos Uys was die Rabies ook in staat om geld te rek. Indien hy nou so 'n
beurs kon kry, het Jan gemeen, kon hulle eers weer vriende in Europa opsoek, 'n tyd
lank by Jorie se familie in Skotland oorbly en dan die nuwe wêreld van Amerika
verken. Ná 'n uitgebreide reis deur een van die jongste lande ter wêreld, so was sy
gedagte, wou hy graag die oudste stukkie Europa besoek: Kreta, die wieg van die
Westerse beskawing. Naas Wes-Europa, sy ‘ander moeder’, sou hulle dus met 'n reis
deur die VSA die hedendaagse kragsentrale van die Weste ervaar, en na afloop
daarvan sou hy en Jorie hulle albei se grootmoeder, Griekeland, waar die geskiedenis
van die Westerse mens begin, leer ken. So 'n reis en verblyf, het hy gemeen, sou
sowel vir hom as Jorie 'n opskerping van die sintuie meebring en nuwe prikkels vir
hulle skeppende werk bied.
Jan was nou 'n jeugdige vyf en veertig jaar oud, gesond, flambojant en met 'n
bruisende geesdrif vir die lewe. Om vir 'n Carnegie-beurs te kwalifiseer, moes hy
verkieslik jonger as vyftig wees. Uys het sy toekenning in
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1959 gebruik, op nege en veertig net binne die voorgeskrewe leeftydslimiet. Daarom
besluit Jan om - ná die publikasie van sy eerste drie Bolandias, waarmee hy 'n
natuurlike ruspunt in sy skeppende vaart bereik het - nie verder te wag nie en dadelik
vir 'n beurs aansoek te doen. In sy aansoek spreek hy die vermoede uit dat die VSA
in baie opsigte, wat tegnologiese en rasseprobleme betref, met Suid-Afrika vergelyk
kan word en dat 'n besoek 'n dieper insig en begrip vir die situasie in sy eie land se
probleme kan bring. ‘I want above all’, voeg hy by, ‘to get the “feel” of the US. To
see, travel through it, meet other people, and not only sit down to a thorough reading
of modern American writers, but to meet some of them, of all races.’
In 'n getuigskrif ter ondersteuning van die aansoek sê Uys Krige dat hy die afgelope
jare met bewondering die ontwikkeling van Rabie as skrywer en ‘person of note’ in
ons samelewing gevolg het. Hy het daarom nie die geringste twyfel dat 'n
Carnegie-beurs aan Rabie goed bestee sou wees nie:
Not only would he be enriched by his experiences in the USA, his on
the spot investigation and study of so many aspects of American life,
literature and thought in which he has always been interested, but also, I
feel, our literature and public life will in due course benefit from it.
In 'n verdere getuigskrif ter ondersteuning van die aansoek sê die argitek Revel
Fox Rabie ‘is a man of purpose and principle who is prepared to speak out under
circumstances where it requires dedication and moral courage to do so’. Hy wys
verder daarop dat Jan en Marjorie op 'n kenmerkende realistiese en direkte manier
op die rassesituasie in die land gereageer het. Marjorie het saam met die bruin skilder
Peter Clarke uitgestal en tydens die uitstalling skole saam met hom vir 'n
vraag-en-antwoord-seminaar met die leerders besoek, terwyl Jan by herhaling in
bruin skole praatjies oor die hedendaagse literatuur aangebied het. ‘I think’, voeg hy
by, ‘that it would be fair to say that in the artistic-intellectual field in the Cape they
have jointly done more to bridge gaps between races than anyone else.’
Op 10 Desember 1965 ontvang Jan berig dat 'n reisbeurs van $3 900 aan hom en
Marjorie gesamentlik toegeken is, met die bedoeling om die Amerikaanse kultuur
te bestudeer en om skrywers en skilders te ontmoet. Omdat Waar jý sterwe nog in
'n stadium van afhandeling was en omdat
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hulle die strawwe winters van Europa en die VSA wou ontduik, besluit hulle om eers
met die begin van die Noordelike Halfrond se somer te vertrek. In die jare in Parys
het hulle geleer hoe om goedkoop te reis. Tog het hulle by hul vertrek nie kon dink
dat hulle byna drie en 'n half jaar oorsee sou bly nie.

II
Met 'n goedkoop vlug na Basel vertrek Jan en Jorie op Saterdag, 11 Junie 1966.1 In
'n swoel tropiese nag, wat nog swarter oor die Kongorivier uitstrek, land hulle op
Leopoldville (vandag Kinshasa). Die volgende dag sien hulle die Sahara onder hulle
uitgestrek lê, met die Middellandse See en die sneeuwit Alpe 'n bietjie later. Basel
vind hulle 'n netjiese stad, maar baie duur. Op Maandag, 13 Junie, vertrek hulle met
die Lorelei Ekspres na Mainz en Eltville en besoek hulle in die Rheingau hulle goeie
vriend, dr. Hans Ambrosi, en sy fabelagtige wynkelders. Per boot vaar hulle op die
Ryn tot by Koblenz en reis van daar per trein na Keulen waar hulle die katedraal
besigtig. Op Woensdag, 15 Junie, kom hulle aan in Amsterdam waar dit sulke lekker
weer is dat Jan in kortbroek en sloffies rondloop. Hulle gaan tuis by Hans Engelman,
een van die eksponente van die Cobragroep vir wie hulle in Parys leer ken het, en
saam met die digter Gerrit Kouwenaar drink hulle jenewer en bier. Op die
Keizersgracht besoek hulle die biblioteek van die Nederlands-Zuid-Afrikaanse
Vereniging en sien hulle weer vir Braam de Vries, in daardie stadium in Nederland
aan die studeer. Wat Jan veral interesseer, is die ‘happenings’ van die provo's by die
standbeeld van 't Lieverdje op die Spui en die tydskrif Frisse Lucht wat hulle
Vrydagaande op die Leidse Plein verkoop en waarin hulle te velde trek teen bevuiling
van die lug, die VSA se teenwoordigheid in Viëtnam, die Bom en alle vorme van
outoriteit. In hulle beleidstukke vra hulle dat die polisie met lekkers moet rondloop
en die Pil gratis vir meisies bo veertien jaar moet uitdeel. In die Rijksmuseum is Jan
opnuut meegevoer deur die werk van Rembrandt, Vermeer en Hals. Hulle sien ook
weer die digter Simon Vinkenoog, nog 'n vriend uit hul Paryse dae. Hy rook marijuana
en is 'n voorstander van 'n rewolusie wat die klein lewetjie van elke dag omvorm tot
die volle lewe waarin die mens werklik mens is: kreatief, vol pret, vol vrolike,
stralende, laggende en blye mense; kortom, 'n wêreld en maat-
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skappy met liefde. ‘Die nuwe oeroue naïewe Utopia’, teken Jan in sy dagboek aan.
Op Donderdag, 23 Junie, vertrek Jan en Jorie na Antwerpen waar hulle op die
Grote Markt Belgiese bier drink. Die volgende dag reis hulle na Parys waar hulle in
Breyten en Yolande Breytenbach se dakhuis in 15 Rue Malebranche tuisgaan, oor
die letterkunde gesels en Franse wyn drink. Hulle besoek ook hul ou adres 33 Rue
de la Tombe Issoire in Montparnasse en sien ná jare ou vriende terug: die skilder
George Pouget, dik en suksesvol, en die skrywer Rudy Kousbroek, skraal en sinies.
In die strate van die Quartier Latin dwaal Jan ‘met my dooie vrag verlede’ rond, soos
hy in sy dagboek aanteken. Sy oë is ‘sienloos’, en sonder gevoel, miskien 'n bietjie
triestig, loop hy weer op sy ou paaie. Parys was sy leerskool, maar geen ‘warmte of
dankbaarheid’2 teenoor die stad wel by die herbesoek by hom op nie. Dit lê nou vir
hom ver buite die realiteit waarmee hy daagliks in Suid-Afrika te doen het. Op 29
Junie sluit André Brink, so hoflik en aangenaam soos altyd, by hulle aan, en saam
woon hulle 'n voorstelling van Eugene Ionesco se La soif et la faim in die
Comédie-Française by. Ná die tyd gesels hulle met Ionesco. Maar Jan is nie juis
beïndruk met die stuk nie. As die eerste twee bedrywe, sentimenteel en retories, in
Afrikaans was, merk hy op, sou niemand iets daarvan gedink het nie. Alleen die
derde bedryf se mise-en-scène vind hy indrukwekkend. Die Franse akteurs skree vir
hom te veel. Saam met Breyten, Yolande en André eet hulle in die Polidor in die
Rue Monsieur-le-Prince, een van die weinig oorgeblewe egte Franse restaurants soos
Jan dit later sou beskryf.3 Dit is die restaurant wat later in Breyten se bundel
Lewendood sal figureer:
in die Rue Monsieur-le-Prince
is die restaurant waar ons presies
om nege-uur en nie 'n dag later
sal ontmoet [...]
sal ons couscous mouton bestel vir twee ek kan die gekorrelde sneeugeel graan
en die bietjie botter al proe -?
en 'n bottel baie donker Sidi Brahim
met die smaak van die son en die see
van die Maghreb se wingerde?4

J.C. Kannemeyer, Jan Rabie. Prosapionier en politieke padwyser

379
Breyten is vir hom vol onuitgesproke heimwee na Suid-Afrika, met 'n verbintenis
waarteen hy hom met 'n Boeddhistiese gelatenheid probeer verweer.
Op Woensdag, 6 Julie, neem Brink en Breyten by St. Lazare afskeid van Jan en
Jorie wat oor Dieppe na Newhaven vaar en van 6 tot 14 Julie by Jorie se advokatebroer
Fleming en die verwagtende Valery in Londen tuisgaan. Jan ontdek nou opnuut die
grys, enorme maar vir hom weinig indrukwekkende stad met sy stadiger tempo in
vergelyking met Parys. Die taxi's lyk vir hom soos styf regop swart kiste, verwant
aan die Engelse se ‘bowler hats’. Die oorwegende indruk is dié van 'n grys hemel en
reën, met af en toe 'n bietjie son. Hulle besoek die National Gallery en die Natural
History Museum met sy seediere en stap op Sondag, 10 Julie, in Hyde Park om na
die seepkisredenaars te luister. Godsdiens en politiek is die hoofonderwerpe. Dit is
veral swartes wat in die ope demokratiese forum die Britte as onverdraagsame Fasciste
takel. ‘You say you saved me from cannibalism, but how many Germans did you
kill?’ vra een van die sprekers. ‘As 'n mens in 'n park of weg van 'n hoofstraat is,
dreun die stad soos 'n see’, teken Jan aan. ‘Elke paar minute huil staalvoëls oor die
hemel. Maar die mense praat min. Die “tubes” is doodstil behalwe vir masjiengedreun.
Londen is enorm, langsaam, self-verstik.’ Telkens hoor hy afkeurendkritiese geluide
oor Suid-Afrika wat hom irriteer. In sy dagboek skryf hy: ‘Ek wil Europa ervaar, nie
die Nasionaliste se rassisme verdedig nie. Maar as iemand die hele S.A. smalend
afmaak, dan...’ Jan besoek die uitgewersfirma Collins wat 'n vertaling van Waar jý
sterwe as A man apart sou publiseer en bring 'n fantastiese dag in die geselskap van
Athol Fugard deur.5
Op 14 Julie vertrek hy en Jorie na Edinburg, 'n grys, stugge stad met 'n statige
waardigheid, klipgeboue en groen heuwelbergies wat dit mooi optower. Die stad is
vol oumense en het weinig kafees. 'n Maand lank bly hulle by Jorie se moeder en
word hulle bekoor deur die landelikheid en die groen heuwels van Skotland. Hulle
koop 'n Morris nes hulle een in Kaapstad vir £156 en ry van 30 Julie tot 26 Augustus
deur die lieflike Highlands van die noordweste. Vir die reis skaf Jan vir hom 'n paar
loopskoene teen dertig sjielings en 'n anorak aan wat hy saam met sy slaapsak en
tent vir die oornagtings inpak. Jan merk op dat die Skotse nasionalisme nog slegs in
'n hartstogtelike topografiese landskapsliefde 'n uiting vind en nie meer 'n politieke
dimensie het nie. Aan sy vriend Kenny Parker, wat hom intussen in Brittanje gevestig
het, skryf hy op 27 Julie dat die ganse Enge-
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land ‘hier bo in die koue klippe van Skotland besig [is] om hul stede te ontvlug’. Af
en toe, gaan hy voort, ‘is hier darem son, en dan hoor jy die woord “nice” tot vervelens
toe’. Kenny, ook nog nie gewoond aan die mis en reën en koue van Brittanje nie,
skryf aan Jan 'n mens moet in hierdie land ‘brons ballas’ hê om te kan oorleef. Jan,
guitig soos hy dikwels kon wees, reageer: ‘Ek dag jy het al die tyd gehad!’ Tydens
Jan en Jorie se Skotse rondreis gee die Wêreldhof in Den Haag uitspraak teen Liberië
en Ethiopië en ten gunste van Suid-Afrika in verband met die reg op sy mandaat oor
Suidwes-Afrika. Die Skotse koerante is verstom en verontwaardig. Hulle skel op die
Wêreldhof en redeneer dat die weg nou oop is vir direkte politieke optrede teen
Suid-Afrika. Op 6 September, 'n paar dae voordat hulle na die VSA sou vertrek, kom
die nuus dat dr. Verwoerd in die Kaapse Parlement vermoor is.

III
Op Saterdag, 10 September, vertrek Jan en Jorie om halfdrie die middag van Prestwick
op 'n BOAC-vlug na New York. Die vlug duur sewe uur, maar weens die tydsverskil
moet hulle hul horlosies vyf uur terugstel, wat hulle dag soveel langer maak.
Op die Kennedy-lughawe kyk die beampte wat die immigrasie hanteer, suspisieus
na die bebaarde Jan se paspoort, veral as hy ‘skrywer’ as beroep aangedui vind.
‘Writer? I thought you were a mystic with that photo.’ Toe hy merk Jan is 'n amptelike
gas van die Carnegie-Organisasie, word hy egter gerusgestel: ‘Gee, you must be
some artist to be invited to our country. Welcome to the USA.’ In 'n geel taxi lê hulle
die twintig myl na New York af.6 Met sy rooi bakstene in die ouer geboue en die
wolkekrabbers lyk die stad baie soos 'n groter Johannesburg. Hulle sien hoe die
mense, dikwels met verloopte, lelike gesigte, in enige soort klere rondslenter. Veral
die mans, merk hulle, word te gou vet.
Binne 'n paar dae los hulle die duur hotel wat die Carnegie-mense vir hulle bespreek
het en gaan hulle tuis in die veel goedkoper ou kunstenaarshotel, die Chelsea, naby
Greenwich Village, waar 'n apartement met drie kamers, 'n stoof, 'n yskas, bad, toilet,
vier stoele, twee leunstoele en 'n skryftafel hulle $65 per week kos. Dit is die tipe
hotel, skryf Jan, waar jy vir jou kamer met 'n skildery of 'n manuskrip kan betaal en
waar skrywers soos Dylan Thomas, Brendan Behan en Arthur Miller tuisgegaan het.7
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Van die begin af het New York Jan en Jorie gefassineer. Die kunsmuseums wek by
hulle die indruk dat Amerika die helfte van Europa daarheen verplant het,8 terwyl
die stad só kosmopolities is dat hulle in die winkels meer Spaans, Italiaans en Jiddisj
hoor as Engels. Die moderne Amerikaanse skilders, so is hulle indruk, bring sosiale
satire en humor terug in hul kuns, maar saam daarmee verval die dissipline en vervloei
die vorme. Die Amerikaners word vir hulle oordonder deur advertensies en die
reglementering van 'n groot moderne vaartbelynde samelewing; nogtans slaag hulle
daarin om vriendelike indiwidualiste te bly. Die mense, hoor hulle, bring hulle eie
motors die stad in; ‘deep down [they] have a sneaking belief that an atomic bomb is
going to fall on N.Y., but always on a farther away street, and that they'll then be
able to get away in their car’. Só druk is die verkeer en die massa mense in die stad
dat een van die koerante verkondig: ‘Happiness is a place to park your car.’ Die
VSA, vind hulle, is behep met seks en die kuns vibreer tussen tegnologie en seks
asof dít polariteite is. Oomblikke lank, in die gebare en grynslagte of die dronkes se
gesigte, sidder 'n mens voor die afgrond van moontlike onderdrukte geweld in dié
land se mense.
Saam besoek Jan en Jorie die Carnegie-Organisasie, woon hulle lesings by en
besigtig hulle die Museum of the American Indian wat Jan aan ons eie Koisan laat
dink. Met die digter Barend Toerien, wat by die Verenigde Volke werk, ry hulle deur
Manhattan, Harlem en die Duitse Yorkville en besoek hulle Jan se literêre agent,
Cyrille Abels, wat in die Amerikaanse uitgawe van Waar jý sterwe belangstel. New
York se reuk is vir hulle 'n soeterige mengsel van warm metaal, chemiese gifstowwe,
dieseldampe, ontsmettingsmiddels, stof en vars, warm koffie. Hulle is bly om 'n paar
dae saam met Barend op sy bewerplaas by Kerhonkson, negehonderd myl noord van
New York, deur te bring. Hulle Kaapse vriende Sue en Basil Robinson, ook op besoek
aan die VSA, loop saam met hulle deur die Village en saam besoek hulle museums
en Fire Island. Op 25 September sien hulle Arthur Miller se A view from the bridge
in die Sheridan Square Theatre, pragtig gespeel, en die volgende dag besoek hulle
die VVO waar D.P. de Villiers, een van die advokate wat in Den Haag Suid-Afrika
se saak verdedig het, voor 'n kwartvol saal oor Suidwes-Afrika praat. Twee besondere
ondervindings vir Jan is 'n besoek aan Chinatown en die East Side se armoede, en
'n wandeling onderweg na die skrywer Norman Mailer oor die ontsaglike Brooklyn
Bridge met 'n pragtige uitsig op die Manhattan-
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torings. ‘Hier voel 'n mens’, teken Jan in sy dagboek aan, ‘die VSA se industriële,
jaende, strewende mag’.
Ná 'n maand in New York begin Jan en Marjorie met hulle rondreis deur Kanada
en die VSA met die fantastiese landswye Greyhound-busdiens wat met die slagspreuk
‘$90 for 90 days’ vir buitelanders soos hulle beskikbaar is.9 Hulle besoek talle
universiteite, soos Yale, Harvard, Columbia, Quebec, Northwestern en Chicago.
Orals kom Jan in aanraking met dosente en by herhaling spreek hy die studente toe.
Quebec, op sy hoë oewerrots, is 'n lieflike ou stad, vreeslik Frans en baie Katoliek,
met elke tweede straat vernoem na die een of ander heilige. Montreal, die enigste
tweetalige stad in Kanada, is 'n gaterige, onvoltooide Johannesburg waarin die mense
woel, afbreek en weer opbou. Chicago is met sy hoë geboue, waarvan die eerste
sestien verdiepings parkeergarages is, 'n groot, mooi stad, amper so indrukwekkend
as New York. Op Sondag, 23 Oktober, lees hy die dikke Chicago Tribune van 266
bladsye. ‘A small town’, sê dié koerant, ‘is one where you can finish your Sunday
paper at breakfast’. Saam besoek hulle kunsmuseums en die enorme Museum of
Science, maar Jan is nie beïndruk met die werk van Jackson Pollock nie. Anders as
New York word hulle getref deur die godsdienstige dimensie van Chicago. In die
aand sit Jan by die venster van sy woonplek, vyftien verdiepings hoog, en kyk na
die lieflike ligtorings van die stad, terwyl hy luister na die klokkespel met religieuse
wysies wat oor die hele stad weergalm. Jan spreek die studente toe oor die
rasseprobleme in Suider-Afrika. Later sê 'n student vir Jorie dis die beste lesing wat
hy nog by Northwestern gehad het.10
Hulle bly vier dae in Chicago, reis dan op Woensdag, 26 Oktober, suid oor plat
vlaktes met vaalswart grond waar die myle mielies nie alles dek nie. Indianapolis
met sy 550 000 inwoners lyk vir hom kleiner as Pretoria. Verder suid maak die
beboste rante 'n mooier indruk. In Bloomington, Indiana, neem hulle deel aan die
jaarlikse ‘African Studies Congress’ en praat Jan met Leonard M. Thompson en Ned
Munger oor Suid-Afrika. Baie van die mense by die kongres verguis Afrikaners en
hy voel treurig tussen soveel eksperte oor Afrika. Toe hy die volgende dag met 'n
hoofpyn na die lokaal stap waar die kongres gehou word, val die onooglike dooie
gordel motels, vulstasies en advertensies, myle uitgestrek aan alle kante van die stad,
hom teen. Hy gesels ook met dr. Dan Kunene, nou van Los Angeles, wat vroeër aan
die Universiteit van Kaapstad verbonde was - 'n gawe, objektief kalm man. Só ontsteld
is Jan oor die VSA se wolwe wat met kri-
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tiek op Suid-Afrika toesak dat hy ná 'n bier en sigaret ellendig siek word en begin
opgooi. Die skokkende diskriminasie teen Afrikaans is vir hom ook sigbaar in die
lang boekelyste wat geen enkele vertaalde Afrikaanse werk bevat nie, terwyl Engelse
Suid-Afrikaanse boeke wel voorkom. Hoewel ontstellend, is die konferensie tog vir
hom stimulerend en hy vind dat die swartes van Afrika teenoor die Suid-Afrikaners
vriendelik optree.
Vanaf Bloomington reis hulle per Greyhound weswaarts oor die groot plat vlaktes
van die Middle-West in die rigting van Kalifornië. Hulle kruis die Mississippi, ry
deur Denver en Salt Lake City, hoofstad van die Mormone met sy museum van die
pionierslewe. Verder aan is die Rockies met hul groot, wye golwings toe in wolke
en sneeu. Die landskap lyk vir hulle nes die Karoo, met plat en droë bossies. Jorie
klets heeldag met bustannies oor hoe sleg die kunsmatige kos van die VSA is. Hulle
verweer is dat die kinders juis dít wil hê: ‘This is not real food, this doesn't come out
of a can!’ Donderdag, 3 November, is hulle in die Sierra Nevada: soos die Rockies
grootse berge, maar tog met 'n sekere eentonigheid en met geen dramatiese hoogtes
nie. Hulle bereik San Francisco, 'n mooi woelige stad op ‘baie heuwels met geelwit
en rooi huise en dwelmslawe en een van die wêreld se beste boekwinkels, City
Lights’.11 Op Dinsdag, 8 November, besoek hulle die Berkeley-kampus van die
University of California met sy 27 000 studente in Berkeley alleen en nege
Nobelpryswenners, 'n mooi landelike kampus teen 'n berghang in 'n mengelmoes
style. Dit laat hulle baie aan Stellenbosch dink. Vir hulle jaarlikse jool gebruik die
studente 'n nagebootste Griekse teater soos dié by Epidaurus. Die kuns wat Jan sien,
stel hom teleur. Vir hom, teken hy in sy dagboek aan, moet 'n kunstenaar sy werk
lewe, nie net tegniese uitwerpsels lewer nie. Hy vra hom af hoeveel kunstenaars van
die VSA kompensasie soek by Asië se Boeddha en Zen en of dit 'n ontvlugting van
die masjienland is.
Ná 'n besoek aan die Golden Gate Park vertrek hulle op 14 November na Monterey
se baai en die kunstenaarstadjie Carmel. In die omgewing van Santa Barbara lyk die
landskap na 'n kruis tussen die Klein Karoo en die Hoëveld, allermins Mediterreens.
Op Donderdag, 17 November, land hulle aan in Los Angeles, vir Jan 'n ‘seekatstad’,
oninteressant vanweë die baie snelweë. Hulle besoek die pragtige kitsch van
Disneyland en Maryland en hy wonder of die Amerikaners met hulle aanbidding van
die glansryke sintetika ooit van lewende dinge hou. Maandag, 21 November, lewer
hy 'n lesing by prof. Langston van Engels se derdejaarsklas oor ‘Writing
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in South Africa’, maar hy voel 'n gebrek aan kontak en ware belangstelling. In 'n
radiopraatjie praat hy oor ‘“Droogte” en die Afrikaanse taal’.
Saterdag, 26 November, is hulle weer op pad dwarsoor die dorre kusberge en
woestynvlaktes om die Coloradorivier na Phoenix Arizona te kruis. Die dorre bruin
aarde laat Jan baie aan ons Karoo dink en hy sien 'n ooreenkoms tussen die vroeë
pioniers van dié streek, met hulle rug gedraai op die oseaan waaroor hulle moes seil,
wat die Woeste Weste moes in, en ons eie Voortrekkers en binnelandse pioniers wat
oos- en noordwaarts moes trek. Hy dink ook aan die romantiek van die Middle West
met hulle cowboys, simbool van hoe die Amerikaner 'n nuwe wese geword het. Op
Sondag, 27 November, sien hulle die magtige skeur van die Grand Canyon. In sy
dagboek vra Jan: ‘Wat is dit wat die Amerikaners laat verkunsmatig of tydelik
nomadies wortelloos laat verbystroom? Kon hulle nooit regtig wortel skiet in die
Nuwe Wêreld nie, hoewel hulle hard probeer het? Wat is hul verhouding tot hul
geskiedenis werklik?’ Oor wye vlaktes met gras en met bloedrooi tafelberge teen die
gesigseinder ry hulle na Albuquerque in New Mexico en sien hulle heelparty Indiane,
lewensmismoedige dronklappe met geslote gesigte, soos sommige Kaapse bruin
mense. Deur Texas, 'n ryk streek met baie beeste, gaan hulle, ná 'n besoek aan New
Orleans, na Florida waar hulle by Cape Canaveral met sy enorme lanseertorings die
ruimtesentrum besigtig - vir Jan met sy drie wetenskapfiksieverhale besonder boeiend.
Naby Atlanta, Georgia, maak hulle kennis met die boekmense en akademici van die
Deep South, voordat hulle noordwaarts reis en teen 22 Desember die bus na
Washington neem, 'n on-Amerikaanse stad met soliede, Europees-klassieke geboue.
In bittere koue doen hulle Kersinkopies, ry deur die stad en bekyk die Pentagon,
Kennedy se graf, die Lincoln-Monument, die Capitol en die White House. Dwarsdeur
die nag en volgende dag sneeu dit, dwarrel dit aaneen - 'n wit wattekombers oor
huise, strate en motors. Jan en Jorie bly tuis soos gevangenes en lees. Saterdag, 24
Desember, is die stad verlam deur die sneeustorm en beleef hulle 'n egte ‘white
Christmas’. Op Maandag, 26 Desember, besoek hulle die National Gallery of Art
met sy lieflike Goyas en Rembrandts en die vroeë werke van Picasso, Modigliani en
Frans Hals. In die Museum of Natural History is dit veral die Indiaanse vertoonsale
wat hulle beïndruk. Op Maandag, 2 Januarie 1967, wag hulle een en 'n halfuur in die
stampvol Greyhound-stasie vir die bus wat hulle vir die laaste drie weke van hulle
Amerikaanse besoek na New York sal terugneem. Die reis duur
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vyf uur en by hul aankoms gaan hulle reguit na die Chelsea Hotel waar hulle teen
dié tyd behoorlik tuis voel.
In sy dagboek teken Jan, ná byna twee maande se reis dwarsdeur die land, sy
indrukke van die Amerikaanse psige aan. Hy het waardering vir die mense se
buitengewone mobiliteit en hulle ondogmatiese, simplistiese en wesentlik
onmaterialistiese ingesteldheid. Deur opeenvolgende geslagte kon hulle 'n basiese
naïwiteit behou, omdat hulle soos nomades altyd kon padgee na waar die lewe beter
en makliker kon wees. Hulle land was altyd groot en ryk genoeg om hulle 'n
optimisme en 'n egte demokratiese oopheid te laat behou. Hy vermoed hulle swaarkry
lê nog voor, maar hy meen hulle is ten minste toegerus met 'n mobiele tradisie en
pragmatiese optimisme om verandering die hoof te bied.
In die verslag wat hy as voorwaarde vir die toekenning van die beurs na afloop
van sy besoek aan die Carnegie-Organisasie moes lewer, sê Jan 'n teleurstelling vir
hom was dat hy min skrywers van betekenis kon ontmoet. ‘Writers’, skryf hy, ‘are
shy animals who rarely come out of their burrows when an inquisitive intruder is
waiting outside’. Daarvoor het sy besoeke aan die gebou van die Verenigde Nasies,
die talle films, toneelvoorstellings in teaters, die kontak met akademici en die lesings
wat hy oor die Suid-Afrikaanse situasie moes lewer, ruimskoots vergoed. Onder die
baie spesiale plekke wat hulle besoek het, noem hy in die besonder die Grand Canyon,
die Kennedy-ruimtesentrum, Disneyland en Maryland. Hy het ook gesprekke gehad
met uitgewers wat geïnteresseerd daarin is om vertalings van Afrikaanse werk te
publiseer.
Waarvan hulle albei gehou het, sê Jan in sy verslag, is die oop en demokratiese
benadering van mense tot die maatskappy. Ten spyte van die rasseprobleme vind
hulle die VSA die mees demokratiese en klaslose land waarvan hulle kennis dra.
Dikwels het hulle uitdrukkings gehoor soos ‘The biggest in the world...The artichoke
capital of the world...The longest water-snake in the world...’ ens. Dit het hulle laat
grynslag, ‘but with the realization that this stems from the true bigness of the country,
and that the new people from the cramping of old Europe had to express the limitless
release their parents had felt’. Hulle het nie gevind die Europese beskuldiging van
die VSA as materialisties is waar nie, ‘because the allpervading cultural stress is on
a way of life, a striving and a becoming, which does not imply a static adherence to
possessions’.
Daarteenoor het die kunsmatige in die Amerikaanse leefwyse hulle teen-
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geval, ‘a turning-away from natural things even when industrial demands do not
make them imperative’. Dikwels was die voedsel sonder smaak, gewone aarde en
grond word dikwels ‘dirt’ genoem, terwyl die ‘complete victory of automobiles’ in
ouer stede soos New York en die beklemtoning van tegnologiese konformiteit
ontstellend is. Daarby was dit hulle ervaring dat in die kunste enigiets ‘nuut’ onkrities
aanvaar word en dat die ‘hungry demand for anything different’ werklike talent in
die teater en die literatuur onderdruk. Hy was teleurgesteld - en 'n mens bespeur weer
die Jan Rabie wat dieselfde kritiek op sy tydgenote in Suid-Afrika het - om so min
betrokke skrywers teë te kom wat werklik in die politiek en die maatskaplike probleme
van hul land geïnteresseerd is en uit 'n verantwoordelikheidsgevoel bereid is om aan
te val of te verdedig. ‘I found many American novelists, engrossed only in themselves.
This may be honest and normal in a biological way, but it is certainly dishonest in
an intellectual way.’
Ten spyte van die kritiek op bepaalde punte was die besoek aan die VSA vir hom
'n verrykende ervaring. Aan die einde van sy verslag sê Jan ‘that my experience of
America has been much more than I had hoped for, much more complex and profound,
much more of a lasting bond. From now on I share in much more of this planet.’
Tydens die laaste drie weke van hulle Amerikaanse verblyf sien Jan en Jorie baie
films van Fellini, besoek hulle kunsmuseums en verlustig hulle hulle in die
boekwinkels. Hulle geniet veral van die bonte stad wat New York is. Daagliks sien
hulle enige soort gesig van enige soort ras in enige soort kleredrag, 'n fantastiese
mengelmoes en smeltkroes van mense. Op 'n dag, voordat hulle die hyser in die
Chelsea Hotel instap, sê Jorie: ‘Maar daardie Amerikaner lyk net soos Karel Appel’,
die Cobra-skilder vir wie hulle in Parys leer ken het. Voordat hulle verder kon gaan,
hoor hulle dieselfde man vir sy vriend sê: ‘Maar die man trekt heel veel op Jan
Rabie.’12 Dit is toe inderdaad Karel Appel en die skrywer Bert Schierbeek, ook 'n
Nederlandse Vijftiger uit hul Paryse dae, ‘albei daar om geld uit die Amerikaners te
kom maak’.13 Saam met nog 'n paar van Appel en Schierbeek se landgenote beleef
hulle 'n hele Hollandse jubilasie. Op Dinsdag, 10 Januarie, woon hulle die opening
van Appel se woeste kleurportrette by, met Schierbeek, hope ander Hollanders en
baie bekende Paryse gesigte daarby.
Daarna gaan hulle saam met Barend Toerien na Peter Ritner, uitgewer
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van Macmillan en skrywer van 'n boek waarin hy ruimtevaart as die groot taak vir
die mens en as die enigste werklik betekenisvolle gebeurtenis van die twintigste eeu
sien. Sy vrou, Susan, gebore in Suid-Afrika, vind Jan 'n hoogs intelligente persoon.
Sy is besig met 'n tesis oor die Ned. Geref. Kerk in Suid-Afrika. Sy weet veel van
die Broederbond en die stryd tussen die liberales en die ‘Fasciste’ in die Kerk. Haar
bête noires is Koot Vorster en Adriaan Pont, maar sy het waardering vir predikante
en teoloë soos Attie van Wyk, Beyers Naudé en P.A. Verhoef. Jan en Jorie besoek
nog 'n paar museums en gaan dan op Saterdag, 14 Januarie, na Toerien se plaas by
Kerhonkson aan die voet van die Catskill-berge. Orals is sneeu en denne en veryste
mere. Ná die lugbesoedeling van New York geniet hulle van die vars lug, die
wandeling in die sneeu en die ski en skaats. Jan merk hoe Barend, ondanks die weer,
Kaapse waterblommetjies kweek en drie Suid-Afrikaanse skilpadjies in sy tuin
aanhou. Wat hom veral interesseer, is die bewers en Kersboompies waarmee Barend
boer.
Maandag, 16 Januarie, is hulle terug in New York en sien hulle Peter Weiss se
Marat/Sade in die Majestic Theatre. Vir Jan is dit nie so skokkend soos die berigte
daaroor voorgehou het nie. Die stuk is vir hom geweldig interessant en lok rasionele
vrae oor die hoekom en die wat van rewolusie, oor armoede en oor vandag se
bewindhebbers uit. Die stuk word vir hom goed gespeel, maar tog ontbreek daar
êrens 'n kohesie, 'n emosionele draad wat enduit meelewing van die hoorder verkry.
En hy vra hom af: Is ons so gehard en blasé dat die stuk ons nie meer kan skok nie?
Selfs kopulasie of Marat kaal op die verhoog is nie steurend nie. ‘Dit is my voorbarige
opinie dat Amerikaanse toneel nie oorspronklik en goed is nie, te veel lawaai en
gedoe en dis al.’ Jan het 'n hoë dunk van die fantastiese rykdom van die Amerikaanse
museums en hul moderne galerye. Daarteenoor is baie van die kuns egter vir hom te
veel siniese literêre kommentaar of nabootsing van die wetenskap en die kommersiële
industrialisasie, met oorheersing van, soos hy dit stel, ‘die moffie-kliek wat nie
waarlik skeppend is nie’. Te veel van die ‘moderne’ kuns, skryf hy in sy dagboek,
is vol slim baksteentjies, maar hy vra: ‘Waar's die verdomde huis?’
Dinsdag, 17 Januarie, begin hulle boeke verpak en aanpos na Skotland. Nou ontdek
hy dat die uitgewer Peter Ritner in 1960 'n nare, sleg ingeligte boek oor Suid-Afrika
geskryf het, vol foute en Afrikanerhaat. Onder meer sê hy ‘all male Afrikaners should
be castrated’, en Jan vra hom af watter onmenslike paranoia 'n man dryf om so
hovaardig te wil moor en
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uitwis? In sy dagboek teken hy aan: ‘Hoe kan ek so 'n man weer ontmoet en nie wil
oorlog nie - groot fris dik selftevrede vent wat hy is? Hoekom word hy as slim
gereken? Oor Engelse Suid-Afrikaners sê hy niks. Die lae vark!’
Later in die week pak Jan en Jorie nog boeke en die temperatuur sak tot twintig
grade benede vriespunt. Maandag, 23 Januarie, hulle laaste dag in die VSA, pak hulle
finaal in en los hulle bagasie in die portaal van die hotel. Met die metro gaan hulle
na South Ferry om nog foto's te neem en die Hollandse beginpunt van Manhattan
weer te bekyk. Hulle loop deur Wallstraat en besoek die beroemde Effektebeurs, met
wagte wat orals vanaf die balkon afkyk op die groot saal vol ovale banktafels waarom
duisende mense swerm. Hulle eet in die Seafare Restaurant, maar die
verwarmingstelsel in die gebou is as gevolg van die ysige koue buite só warm dat
Jan sy kos nie kan inkry nie. Die kelner is bewus daarvan dat die restaurant te warm
is, maar niemand dink daaraan om die termostaat te verstel nie.
Sesuur die aand daag Barend Toerien met sy Volksie op en ry hulle 'n uur lank
verby die stad se ligtorings in 'n tonnel-tou oor Long Island na die Kennedy-Lughawe.
Daar is tyd genoeg om op die waarnemingsdak rond te loop en die gebouekompleks
te bewonder, byvoorbeeld Pan-Am se ronde sambreel waaronder die lugreuse inskuiwe
soos kalwers wat kom drink. Elke dertig sekondes dreun 'n vliegtuig regs van hulle
omhoog. Hulle drink 'n duur drankie, groet en stap in die BOAC-vliegtuig vir die
reis na Prestwick. Die vlug duur ses en 'n kwart uur, maar hulle haal vyf uur in teen
die draaiing van die aarde. Hulle vertrek om halfnege die aand en land om kwart
voor agt op die oggend van 24 Januarie. Voor die landing sien hulle 'n rooi strepie
bo die wolkbanke voor hulle in die ooste, dan duik die vliegtuig omlaag deur die
wolke in 'n blombleek dag, met rye rooi en bloupers liggies wat nader storm. Hulle
voel 'n ligte stampie, hoor die hernieude dreuning van die motore en dan hou hulle
stil. Jan en Jorie stap deur die doeane-hek Skotland se koel grysgroen wintermôre
in.

IV
Ná vyf maande lank met 'n reisbeurs deur die VSA het Jan en Jorie genoeg gehad
aan die blink, sintetiese kos van die Amerikaners en behoefte gevoel aan die oudste
stukkie Europa wat hulle in Kreta, die wieg van die Westerse beskawing, wou vind.
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Maar vir eers kuier hulle van 24 Januarie 1967 tot 23 Februarie by Jorie se moeder
en tant Mamie. Hulle besoek wel Glasgow, maar is meestal tuis vanweë die grys
koue weer sonder sneeu. Jan vertaal Die groot anders-maak waarin die uitgewers in
Amerika moontlik sal belangstel.
Op 23 Februarie vertrek hulle na Londen waar Jan vir hulle twee treinkaartjies na
Athene via Parys koop. Hy ontmoet uitgewers en uitgewekenes uit Suid-Afrika, maar
droom slegs van die son en hoe hulle ná die koue van die afsydige Londen in Kreta
sal kan ontspan. Hy is sat van nege maande oorsee, wat neerkom op winter en 'n
optog deur stede, haastig en neerdrukkend.
Op 6 Maart vertrek hulle na Parys waar Breyten eers die aand van 8 Maart aankom,
bruingebrand maar verwilderd-bitter ná 'n skeepsreis langs die ooskus van Afrika en
'n ontmoeting met sy ouers in Swaziland, met net 'n toegelate besoek van agtien uur
in Kaapstad. Yolande is stralend oor al die aandag en avontuur, maar Breyten se
negentienjarige sussie Rachel, wat hulle na Europa vergesel, is nog skugter in die
grote Parys. Jan lees Etienne Leroux se jongste roman, Die derde oog, maar hy vind
dit sleg: 'n pretensieuse gespeel met ryk geleerdheid - snobisme sonder kant of wal.
Verder van die werklikheid in Suid-Afrika, meen hy, kan 'n skrywer nie kom nie.
Hy voel selfs fantasie moet darem 'n kern van ware realiteit as basis hê.
Op die aand van 10 Maart 1967 vertrek Jan en Jorie met die trein uit Parys na
München vir die eerste skof van hulle reis na Kreta.

Eindnoten:
1 Besonderhede oor die Rabies se reis deur Europa en die VSA steun hoofsaaklik, dikwels
woordeliks, op die dagboek wat Jan hieroor gehou het, aangevul met sporadiese notas wat
Marjorie gemaak het.
2 Sestigers in woord en beeld: Jan Rabie, Johannesburg, Perskor, 1986, p. 40.
3 Jan Rabie, Buidel, Kaapstad, Human & Rousseau, 1989, p. 21.
4 Breyten Breytenbach, Lewendood, Johannesburg, Taurus, 1985, p. 64.
5 Sestigers in woord en beeld: Jan Rabie, p. 40.
6 Inligting uit dagboekaantekeninge van Marjorie.
7 Sestigers in woord en beeld: Jan Rabie, p. 41. Rabie skryf Dylan Thomas is in die Chelsea
Hotel oorlede. Dit is egter verkeerd. Hy het in die St. Vincent's Hospital in New York gesterf
(George Tremlett, Dylan Thomas, Londen, Constable, 1991, p. 177).
8 Sestigers in woord en beeld: Jan Rabie, p. 41.
9 Ibid.
10 Ibid.
11 Ibid., p. 42.
12 Onderhoud met Marjorie Wallace, 18-19.3.2002.
13 Sestigers in woord en beeld: Jan Rabie, p. 41.
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Hoofstuk XIV
Klipwieg van die Weste
I
Om tien oor vier op Sondagmiddag, 12 Maart 1967, ná twee dae in die suide van
Duitsland, vertrek Jan en Jorie met die Orient Express van München na Athene.
Hulle is ruim 'n uur voor die tyd op die stasie met kaartjies wat reeds in Londen
gekoop is. Tog probeer terugkerende Griekse gasarbeiders sonder Platzkarten en met
Duitse inkopies, veral elektriese apparate en kanaries in koutjies, hulle uit die trein
hou.1 Eers ná 'n aanvanklik hewige rusie vind daar tog 'n verbroedering plaas en
begin die lang reis van twee en veertig uur.
Die kompartement waarin hulle reis, is oorverhit, maar 'n Griekse paartjie wat ná
ses jaar arbeid in Duitsland na hul tuiste op die rand van die Korinthe-kanaal
terugkeer, verkies dat die venster ter wille van hul baba nie oopgemaak word nie.
By die stasies storm die Grieke telkens af op 'n waterkraan tussen die spore. Wanneer
die trein in Belgrado se stasie skielik begin rangeer, los al wat Griek is die lopende
kraan en hardloop terug trein toe. As hulle 'n halfuur later ná die rangeerdery weer
terug is in Belgrado se stasie, loop die kraan nog steeds. ‘Al die ongeërgde Serwiese
stasiepersoneel in uniforms’, teken Jan aan, ‘staan gesels-gesels en leun op hul trollies.
Niemand verroer hom om die kommunistiese kraan toe te draai nie. Dis seker die
staat se verantwoordelikheid.’2
Nagdonker kom hulle aan by die Griekse grens. ‘Swerms polisie en doeanemanne’,
skryf Jan, ‘loop die Orient Express storm. Waar daar eers pandemonium op die trein
was, heers nou 'n benoude stilte. Ons bure steek die kanarie onder die sitbank weg,
onder 'n kombers sodat dit nie sing nie, asook 'n radio en nog goed. Alles skuif hulle
onder my en Marjorie se voete in, onskuldige vreemdelinge se bagasie.’3 Wanneer
hulle dae later in die hawe hulle swaar bagasie van die skip moet gaan haal, ervaar
hulle eers ‘die ware chaos en hel van die Griekse doeane’.4 Daarby kom hulle agter
elke Griek verneuk 'n mens as jy sy taal nie kan praat nie. Maar hulle loop in
verrukking deur Athene. Dit is vir hulle wonderlik om strate te sien wat vernoem is
na Sokrates, Sophokles en Perikles, name
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wat aan elke Westerse mens met 'n basiese opvoeding bekend is. Hulle woon in die
Plaka, die markbuurt, ‘onloopbaar en romanties’, met 'n uitsig op die Pantheon op
die heuwel van die Akropolis wat snags verlig is.
Van 14 tot 27 Maart bly Jan en Jorie in Athene waar hulle die argeologiese museum
besoek, rondom die Akropolis wandel en 'n uitstappie na die kalkwit berge van Delphi
onderneem. Dadelik begin hulle met die aanleer van Grieks, al was die twee weke
in Athene, soos Jan dit stel, net genoeg om hulle tonge te leer stotter. Teen dié tyd
was hulle sat van stede. Hulle was reeds vier maande lank in Europa, hoofsaaklik in
Parys, Londen en Edinburg, en vyf maande lank op 'n rondreis deur die stede van
die VSA, en dit was hulle plan om nou op 'n klein dorpie in Kreta die oudste deel
van die Westerse beskawing te ervaar. Jorie wou aan die skilder kom en Jan wou 'n
boek skryf waarin hy dankie wou sê vir alles wat hulle van die beskawing van Kreta
geërf het.5
Om halfsewe die aand van 27 Maart, terwyl die maan op die glasstil water van die
Middellandse See glim, vertrek hulle per boot na Heráklion in Kreta. Die volgende
oggend vroeg sien hulle die berge van Kreta, met sneeu op die hoogste pieke. In
Heráklion gaan hulle tuis in die Hotel Palládion. Die volgende vier dae stap hulle
rond in die stadjie en besoek die graf van Heráklion se beroemdste seun, Níkos
Kazantzákis, skrywer van O Christos xanastavronete (Christus word weer gekruisig)
wat ook in Afrikaans vertaal is. Maar met sy lelike huise en skreeuende kleure was
Heráklion as moderne handels- en toeristesentrum nie vir hulle 'n woonplek om te
oorweeg nie. Hulle wou in 'n stiller dorp in die meer landelike Kreta gaan woon.
Tien dae lank deurkruis hulle die kus- en bergdorpies op soek na 'n alleenstaande
huis wat op die blou see afkyk en kom hulle onder die indruk van die Kretensers se
gasvryheid, mense wat musiek maak in die kafees en vreemdelinge met drankies by
hulle jolyt betrek. Uiteindelik kom hulle af op Eloúnda, 'n klein dorpie aan 'n baai
wat deur 'n skiereiland afgesluit word sodat die kus 'n seemeer vorm. Teen 'n steilte
naby die ingang van die dorp merk hulle twee huise waarvan een, met drie kamers,
'n agterstoep, 'n suurlemoenboom en 'n wingerdprieel, leeg staan. Hulle slaag daarin
om dié huis van die Barboúni-familie gehuur te kry, mense met wie hulle weldra 'n
hegte buurskap sou vorm en van wie hulle gedurig tydens hul verblyf geskenke soos
koek en rosyne of borde warm kos sou ontvang. Op Donderdag, 13 April, trek hulle
in. Enkele basiese meubelstukke huur hulle saam met die huis, maar in die eerste
paar dae maak Jan uit 'n vrag planke rakke en alles wat hulle verder aan meubels
nodig het.
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Van die begin af het Jan en Jorie besluit om in die vars lug van Eloúnda buite op die
stoep van die huis te slaap en elke oggend in die rimpellose see te gaan swem. Net
gou word hulle name deur die bure vergrieks: Marjorie word Margharíta, Jan word
Jiánnis. Die eerste tien dae bly hulle pal tuis, hard aan die werk om die deure en luike
blou te verf en die buitemure af te wit. Hulle moes ook leer hoe om daagliks water
met 'n emmer te put, want lopende water in die huis was daar nie. Hul basiese kosse
kon hulle in Eloúnda se kafeewinkeltjies koop en vis by die hawe, terwyl hulle vars
brood daagliks van een van die bakkers en olyfolie en eiers van hul buurvrou,
Angelikí, kon kry. Die slagter het meestal net op 'n spesifieke dag geslag en hulle
moes leer om dan 'n magtige bord vleis soos die Kretensers weg te smul en die res
van die week daarsonder klaar te kom. Vir meer esoteriese inkopies, soos blikkieskos
of ingevoerde botter, moes hulle die oggendbus na Ajios Nikólaos neem waar hulle
ook in die toeristeseisoen Duitse, Engelse en Franse koerante en tydskrifte kon kry.
In die Griekse pers kon hulle verneem dat Adam Small se paspoort in Suid-Afrika
sonder verskaffing van redes geweier is. In sy dagboek teken Jan aan:
Suid-Afrika is 'n dom, seer, spraaklose klont in my derms! As deur ander
Suid-Afrikaners gepraat word, as vreemdelinge oor S.A. wil weet, spog
en verdedig ek. Ek kan my mense nie haat nie, net seer liefhê. Ek weet:
as my mense nie self met caritas en rede, vreedsaam kan regmaak wat
hulle nou verbrou nie (en alle verslae vertel van die afdraande pad na al
meer onvrye, bevreesde totalisering) sal 'n ander volksgroep dit met geweld
doen. Ek kan nie geweld gebruik nie, geweld sal my mense met geweld
beantwoord. Ek kan net skryf, praat. Daarom magtelose gevoel dié wil
om te bly hoop.
Tussendeur leer hulle Grieks, waarvoor Jan 'n stapel skoolboeke koop, soos 'n
kleuter begin te lees en op die geduldige bure uittoets. Jan sorg dat hy die Griekse
grammatika gou onder die knie kry, want hy kon dit nie verdra om 'n Kretenser se
verleë paniek te aanskou wanneer ‘jy jou mond oopmaak en stotterend tot agter jou
kleintongetjie skaam kry nie’.6 Dikwels moes hulle handgebare gebruik om hulle
taal ‘murg’7 te gee. Soms, wanneer hulle die tyd kon afknyp, stap hulle op die met
klip geplaveide paadjies en muilpaaie rondom die dorp. Jan skryf:
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Klipmure en klippaaie van Kreta! Ek weet nie wat uit 'n vervloë gister
so tot my uit hulle spreek nie, maar daardie eerste maande in Kreta het ek
op klip verlief geraak. Dit was soos om 'n soliede waarheid wat jy in sagte
stede vergeet het, weer te ontdek, die harde geraamte van die heelal se
ontwil, maar ook die soliede bevestiging van die koppige mens se wil om
chaos te orden. Met gedurige aandag van jou oë stap jy daarop, maar sonder
die eentonige verveling van 'n teerpad, omdat die oppervlak gedurig wissel.8
In hierdie klipperigheid, sê Jan, lê die verlede geslote, want ‘klip (onthou) die
langste; in 'n land van sand en grond leef min geskiedenis’.9
Kort ná hul aankoms maak Jan en Jorie kennis met Pappoús, die oupa van die
Barboúni's, wat deur die flesse oúzo, raki en die southappies op die tafel na hulle
stoep gelok is. Terug van die dorpkafees het hy telkens tokkelend met sy kierie
ingekom, 'n wilde ‘en tog eerbiedwekkende figuur wat golwe bokkaas en wyn om
hom geur’.10 Hy het gelyk soos 'n Ou-Testamentiese profeet wat op sy oudag losbol
uitgedraai het,11 vol stories vir almal wat wou luister, hoewel sy familie die indruk
gegee het dat hulle die stories reeds ken en 'n bietjie verveeld met hom was. Hy was
een en tagtig jaar en erg doof, maar hy kon Jan en Jorie vergas op sy lang jare militêre
diens in die Griekse leër en al sy wedervaringe met die Turke. Baie gou het Pappoús
'n huisvriend geword en daagliks gereeld vir sy wyntjie opgedaag, ‘altyd trots en
onafhanklik en onvergelyklik onderhoudend’.12
In die eerste dae van hul verblyf sou Jan en Jorie ook oor die versonke stad in die
baai swem, met hul duikbrille skerwe van erdekruike uitduik, en te hore kom van 'n
Franse skip wat in 1917 deur 'n Duitse duikboot daar getorpedeer is. Orals sou hulle
ook nog tekens van die Tweede Wêreldoorlog bespeur. Op Saterdag, 21 April 1967,
doen hulle in die naburige markdorp Neápolis inkopies toe hulle merk hoe die houding
van die skare verander, hoe die mense in fluisterstemme of met afgewende gesigte
begin praat en hoe die radio's net militêre marsmusiek uitsaai. Op die Engelse sender
vanaf Ciprus hoor hulle oplaas daar was 'n staatsgreep in Athene, die premier is onder
arres en militêres onder leiding van kolonel Papadópoulos is aan die hoof van 'n
nuwe regering. ‘Vandag sterf die demokrasie in Griekeland’, sê 'n vrou agter die
toonbank van 'n winkel en bars in trane uit.13 Wet en orde, verneem hulle, sou streng
gehandhaaf en 'n aandklokreël ingestel word.
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Aan die lewe van die mense in Eloúnda het die staatsgreep aanvanklik nie veel
verander nie. Buitendien was dit byna Paasfees, die grootste kerkfees van Griekeland
waarin Jan en Jorie, geroer deur die dorpenaars se toegewydheid, ook deel. En saam
met die jongmense geniet hulle ná afloop van die diens die Griekse volksdanse en
voel Jan asof die antieke Hellas skielik vir hom lewend geword het.

II
Vroeg in Junie 1967 kry Jan en Jorie verblyfpermitte vir 'n verdere drie maande en
besluit hulle op 'n rondvaart van drie weke tussen die Griekse eilande.14 Op Dinsdag,
6 Junie, om vieruur in die oggend, vertrek hulle met die Elli en vaar hulle ooswaarts.
Onmiddellik ná hulle vertrek dop hulle om om verder te slaap en ontwaak eers duskant
Kássos, 'n barre stuk klip in die see, ‘steil en windbehuil’ soos Jan in sy dagboek
aanteken. Bote van die kusdorp sukkel in die wind om die skip te haal, want van 'n
hawe is daar geen sprake op dié eiland nie. Oor die radio verneem hulle in die loop
van die dag dat oorlog tussen Israel en die Arabiere losgebars het. Die Grieke op die
boot is betreklik neutraal en versigtig oor die Israeli's se angswekkende stryd om
bestaan, maar toe die konflik teen die oormag Arabiese state ses dae later verby is,
knik hulle die koppe goedkeurend en laat hoor: ‘Nê, hulle's ware palikári - vegters.’15
Verby Pigádia en die mooier, groener, berghoë Kárpathos en Sariá vaar Jan en
Jorie na Chálki, nog 'n nakende klip in die see, tot by Ródhos, ‘die welige tuin-eiland
teenoor die Turkse kus’,16 waar hulle teen nege-uur die aand aankom en waar hulle
in die goedkoop mooi hotelletjie Attikí in die ou Turkse buurt langs die hoë mure
van 'n Sint Jans-Orde-klooster oornag. Die volgende dag, terwyl hulle per bus die
vyf en vyftig kilometer na die antieke Lindos ry, sien hulle orals in die ooste en
noorde die blou Turkse kape oorkant 'n ongelooflike baftablou see. Die rit na Lindos
met sy Griekse tempels en Frankiese mure op 'n vestingskaap gaan deur 'n ryk,
beboste landskap, minder eksoties as wat hulle verwag het.
Drie nagte vaar hulle na Kos met sy plat, oninteressante hawestad. Dit was die
tuiste van die beroemde geneesheer Hippokrates en is daarom die pelgrimsoord vir
geneeshere. Kálimnos is ook bar, maar die mooi blou, groen, oker en wit huise met
geverfde plaveisel gee daaraan 'n sekere aan-
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treklikheid. Die jongmans is almal sponsduikers van wie jaarliks 'n stuk of duisend
op die sponsbote na Noord-Afrika vaar om vir hul inkomste te gaan duik. Baie van
hulle is kromgetrek as gevolg van die borrelsiekte in hulle bloed wat hul ledemate
permanent verwring. Aanvanklik het Jan en Jorie 'n gesukkel met bote om van
Kálimnos weg te kom, maar dan kry hulle 'n boot na Pátmos waar hulle in 'n stil,
beskutte hawe teen middernag anker. Hulle bring 'n paar stil, lieflike dae op dié
aangename eiland met sy vergesigte op die see deur. Hulle stap baie, onder meer
bergop na Xóra, die blankwitte stad met sy enorme klooster waar die Heilige Johannes
sy visioenêre Openbaring geskryf het. Van dié hoogte van Xóra is die sneeukrone
van baie eilande tot op 'n afstand van sestig kilometer oor die blou see sigbaar.
Aangesien daar 'n week lank geen bote sou wees nie, huur hulle een van die plaaslike
booteienaars, Antonio, se skuitjie saam met twee Duitsers, wat hulle op 'n deinende
see na Ikaría neem. Die nagvaart in die bootjie is heerlik en gelukkig word niemand
siek nie, al bokspring Antonio se boggel-silhoeët agter by die stuur ook hoe. Jan sien
fosfor weerskante van die boeg, met die maan en sterre bo hulle, en in sy dagboek
bid hy kamma tot Poseidon en Apollo: tot Poseidon: ‘Laat my êrens aankom. Laat
my aankom waar 'n pad behoort te wees’; tot Apollo: ‘Meer lig in my soektog,
asseblief. Ek vra nie wat en wie ek is nie, slegs waar ek is, 'n stippel, sigbaar. (In
tyd, in geskiedenis.)’ In hom, skryf Jan, was 'n vreemde, ligte gevoel: ‘so asof die
bloedstollende voorspellings van Openbaring onbepaald deur blye nagte soos dié
uitgestel word’.17
Agios Kiriakos, die dorp op die eiland Ikaría waarin hulle die volgende dag
rondstap, is soos alle Griekse dorpe vol gewerskaf en sementblokke naas vervalle
geboue. Hulle slaap op die sementbalkon buite hulle kamer en ontwaak die volgende
oggend van die flappende wasgoed. Op Saterdag, 17 Junie, vaar hulle na Míkonos,
'n mooi, duur vakansieplek propvol Griekse toeriste, maar die kelners is nie juis
vriendelik nie. Wat hulle tref, is die mooi, smal, wit kronkelstegies en die hawefront
waar die opskrifte ter wille van die talle toeriste in Engels is. Hulle sit in 'n kafee en
merk die sterk Griekse bolywe, die kort bakbene, die fantastiese verskeidenheid tipes
gesigte, die blou oë en die blonde hare, veral van die kinders. Die volgende dag vaar
hulle na Délos, 'n haas waterlose eiland met baie watertenks waar die heerlikste water
in die put naby Kleopatra se huis te vinde is. Hulle sien wel van die beroemde
mosaïeke, maar die museum is ongelukkig gesluit. Op Maandag, 19 Junie, neem
hulle die boot na Tinos
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met sy groot, lieflike kerk en saam met twee jong Duitse dokters besoek hulle Síros,
'n stad op twee spits pieke, ortodoks en Katoliek. Die middag vaar hulle na die lieflike
Páros met sy lekker, soeterige rooiwyn en sy antieke pilare van marmer. Hulle stap
terug in die helder son met die vae einders in die verte, want die Griekse lig, so het
hulle reeds in Eloúnda agtergekom, is nooit so helder soos dié van Afrika nie. Dan
besoek hulle Náksos met sy ou wit, stegie-stadjies, terwyl die Melteni, erger as die
Kaapse suidoos, kwaai woed. Elfuur die nag vertrek hulle na Santoríni waar hulle
sesuur in die môre aankom. Hulle merk dadelik die hoë kraterwand, die swart en
rooibruin lawaklip met veral bolangs 'n kroon van sagte tufsteen, bleek gryswit met
swart basalt daarin. Die eiland het goeie sponsige wingerdgrond wat meegee onder
die voet as jy daarop trap. Op die kranswand is daar honderde verlate huise, uitgehol
in turf, wat ná die aardbewing van 1956 ontruim is toe sewe en sestig mense gesterf
het. Hulle bring 'n salige nag onder in die hawe deur. Die volgende dag besoek hulle
Santoríni se ander kant waar opgrawings nuwe inhoud aan die legende van die
versonke Atlantis gee.
In die nag van 26 en 27 Junie kry Jan en Jorie 'n nagboot wat hulle terugneem na
Eloúnda. Wanneer die rooi son in die ooste uit die silwer see opstaan, sien hulle die
blou en bruin Kreta in die verte lê.

III
By hulle terugkeer word Jan en Jorie oorval deur die vriendelikheid van die
Kretensers. Angelikí storm weg huis toe om terug te kom met 'n bord vol lou
boerbone, peule met uie, meel en olyfolie. Met 'n snerpende stem gil sy straataf:
‘Maríííaa! Kyk, Margharíta en Jiánnis is terug!’18 Van die ander lede van die
Barboúni's merk op hoe hulle Grieks in die drie weke van hul vaart langs die eilande
verbeter het en die bure is baie tevrede wanneer hulle hoor Kreta is onder al die
eilande die beste, met Eloúnda as die mooiste dorp. Pappoús met sy verhale daag
steeds gereeld op vir sy wyntjie, terwyl Jan en Jorie in die maande wat kom, al hoe
meer fasette van die gewone leefwyse van die Kretensers leer ken, onder meer hoe
hulle vark slag, olywe oes, watter sentrale plek die kerk by sosiale feestelikhede
inneem en hoe die hele dorp meeleef wanneer iemand dood is en begrawe word. 'n
Kretensiese danser by dié feeste vind Jan 'n kruising
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tussen 'n bergbok, 'n balletdanser en 'n soldaat. Wanneer hulle in die omgewing gaan
wandel, merk hulle hoe die Griekse skape presies soos bokke is en jou orals soos
honde volg. Wat hulle teenval op Kreta en hulle ook tydens hul besoeke aan Athene
en die eilande getref het, is die onvoltooidheid van die bouwerke. In sy dagboek
teken Jan aan:
Griekeland is 'n ruïne wat groei. Ek praat nie van gister se ruïnes nie, van
vandag s'n. Onvoltooide of verlate huise naas nuwes in aanbou in iedere
dorp, half-afgewitte mure, sement en ysterstange bo op dak van bewoonde
huis wat dalk eendag tweede verdieping sal opkry. Alles is onvoltooi in
hierdie land, en vandag het meer lewende as gister se dooie ruïnes.
Ongeduld van die moderne Griek: alle groentes, ook amandels, boerbone,
appelkose word te groenjonk geëet, swak gehalte fabrieksprodukte; so
baie nare plastiek, kortpad gesteek deur met skel kleure op te luister;
smaak- en vormloos; dwarstrekkerig; erg parogiaal; gasvry; heerlik
bedonderd.
En hy wonder hoekom so baie Westerlinge, veral van die Angel-Saksiese sfeer,
na Hellas kom om te ‘ontvlug’.
Soos die winter om hulle toesak, skilder Jorie ywerig, terwyl Jan Eiland voor
Afrika vir Britse en Amerikaanse uitgawes vertaal en begin broei oor 'n roman wat
hy Klipwieg wil noem en waarin hy die Griekse wêreld met sy geskiedenis en mites
wil laat figureer. Hy bevoel telkens die enorme notaboek waarin hy die teks gaan
skryf, met sy vierhonderd bladsye iets soos 'n onbeskrewe Statebybel. Op 21 Oktober
1967 pos hy die manuskrip van sy derde vertaalde Bolandia na New York en Londen,
maar ten spyte van die gunstige reaksie van sy agent, Hilary Rubinstein, sou dit, soos
Die groot anders-maak, wat hy reeds in Skotland vertaal het, nooit gepubliseer word
nie. Jannie Coetzee, hulle bourgeois boemelaarsvriend uit hul Paryse dae, daag in
September by hulle op, terug ná 'n lang reis vanaf die Slawiese lande tot in Indië.
Jannie kan son nie verdra nie, maar hy laat hom soos 'n rooi kreef deur die son
verbrand, net om tuis te kom lê en kreun. Intussen raak dit herfs en sien 'n mens orals
donkies belaai met vragte hout wat by die huise vir die vuurherde in die winter
opgestapel word. Einde September kom Sue en Basil Robinson, hulle vriende uit
Kaapstad wat ook by hulle in die VSA 'n draai kom maak het, aan en saam toer hulle
'n week lank oor die hele Oos-Kreta. Kort ná die Robin-
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sons het hulle Elsa Joubert en Klaas Steytler aan huis. En op 4 Desember is daar
goeie nuus uit Kaapstad wat prominent in die Griekse pers verskyn: Chris Barnard
en sy span het daarin geslaag om in die Groote Schuur Hospitaal die wêreld se eerste
hartoorplanting te doen.

IV
Omdat Jan en Jorie nou die geleentheid wou gebruik om twee maande lank Israel,
Ciprus, Libanon en Turkye te besigtig, kry hulle 'n Amerikaanse familie met die van
Smith om die huis vir hulle in dié tydperk oor te neem.
Op 13 Desember 1967 vertrek hulle van Heráklion met die nagboot. Met hulle
aankoms in Athene lyk die Grieke veel meer misnoegd en terneergedruk as dié in
Kreta en moet hulle hoor dat die koning en sy gesin ná hul mislukte staatsgreep teen
die kolonels in Macedonië die vorige dag na Italië gevlug het. Jan en Marjorie trek
in die Suid-Afrikaanse digteres Adele White se huisraadlose huis in die Plaka in, en
op 19 Desember vlieg hulle bo 'n Grieks-blou see, oordek met kolle wolk en bruinpers
eilandjies met wit stippels dorpies onder, tot oor die vaal bruinblou lyn voor die
Palestynse kus voordat hulle afduik vir die landing in Tel Aviv. Uit die lug merk
hulle die roomvaal blokkies van die huise, die plantasies denne, bloekoms en
lemoenbome, en die donkerbruin vars geploegde aarde met groen landjies waarvan
elke duim bewerk is. Tel Aviv laat hulle met sy woonstelle en balkonne aan Seepunt
en Hillbrow dink. Die mense en produkte maak 'n Westerse indruk, maar Jan teken
tog in sy dagboek aan die Jode het hierheen teruggekeer om weer Asiate te word.
Alles, vind hulle, is ontsettend duur. Hulle vind die ouer mense vriendelik en
behulpsaam, terwyl die jonger mense, slenterend langs die strate of tierend op
motorfietse, 'n roekelose indruk maak.
Op Donderdag, 21 Desember, vertrek hulle na Jerusalem. Aanvanklik ry hulle oor
plat bewerkte vlaktes, later klim hulle teen die steil heuwels van Juda uit, al op in
die nou rivierpoort met sy kalkbanke tot op die kaal golwende hoogland waar
Jerusalem geleë is. Onderweg sien hulle armoedige huise, 'n paar Arabiese dorpies
en die erg verwaarloosde niemandsland voordat hulle die ommuurde stad bereik.
Hulle hotel is net binne die Jaffa-poort. Hulle stap hul flou om die bekende
toeristeplekke te sien:
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Christus se graf, die berg Sion met Yad Vashim, die museum en gedenktuin van
Nazi-gruweldade (seep en lampskerms van mense gemaak, grafstene ens.), Dawid
se graf en die Damaskus-poort. As gevolg van swaar reën word die Fransiskane se
optog langs die Via Dolorosa met sy veertien stasies van die kruis afgestel. Soos nat
katte swerf Jan en Jorie deur die Arabiese markstrate om olyfhoutkruise vir hul
Kretensiese vriende te koop. Opvallend vir hulle is die naywer tussen Katolieke en
Grieks-Ortodokse. 'n Handboek wat Jan aankoop, geskryf deur 'n Fransiskaan, vind
aanhoudend rede om die Grieke se smaak uit te skel. Alles wat die Katolieke
aangebring het, is egter oorversier en in sy dagboek vra Jan: ‘Waarom kon hulle nie
die kaal klip so gelaat het nie, in plaas daarvan om dit te verskoon onder marmer,
kersvet, goud en trosse lampe?’ Hulle drink Port Salasian, die Betlehemse soeterige
kloosterwyn, en vervloek die ellendelinge wat die stad só in twee gesny het. Jan moet
twee gidsboeke en twee kaarte aankoop, maar vind die korrelasie tussen die twee
dele bly maar 'n lukrake gesukkel. Binne-in die ou stad is daar geen restaurante nie,
net eetkraampies by die stadspoorte wat op die toeriste ingestel en daarom besonder
duur is. In sy dagboek teken Jan aan: ‘Hoe naar die gestry tussen Christelike sektes
teen mekaar oor die besit van heiligdomme of plekkies waar Christus net genies het.’
Op Saterdag, 23 Desember, besoek hulle die terrein van die ou tempel, met daarop
die goue koepel van die Rotskoepelmoskee. Onder 'n hoë muur onder in Salomo se
stalle lê lang rye Islamitiese grafte, met 'n Joodse begraafplaas oorkant Kedron. Hier
en daar is ook Christengrafte tussen die kerke en die olywe.
Van die namiddag tot ná middernag bring hulle deur met Morris en Miriam Herman,
voorheen Suid-Afrikaners en tans albei geneeshere in Israel. Hulle ry orals rond en
besigtig die mooi nuwe universiteit, die Kennedy-monument en die Knesset.
Oukersdag is dit grys en bewolk, maar hulle stap na Betlehem en worstel met hul
nuwe skoene deur die dik nat klei, te bang om uit die modderige voetpad te tree as
gevolg van die landmyne wat die grensgebied nog vol lê. Voetseer vind hulle uit dat
hulle vir die middernagdiens ander permitte moet hê. Daarom woon hulle die
skaapwagterdiens by, vyf kilometer uit die stad tussen skape, Angelsaksers en swerms
Afrikaners van Pretoria. Op die kaal bruin kliprante van Judea tussen die denne en
olywe sing hulle Kersliedere en eet hulle ongesuurde broodjies terwyl die skemer
daal. Hulle sing ook by die Lutherse
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Kerk en in die Kerk van Christus se wieg. Daar is 'n duisend polisiemanne vir die
vyfduisend toeriste, die minste ooit wat sedert die onafhanklikheid van Israel vir die
Kersfees opdaag. Op Kersdag besoek hulle die Olyfberg en die Tuin van Getsémane.
Hulle soek kruisies en komboloi om vir hul Griekse vriende saam te neem. Elke
kerkie spog met 'n stukkie nakende rots wat met Christus of Maria verband hou. In
sy dagboek skryf Jan: ‘Hoe naar toegekoek met marmer, lampe, metaal, dekorasies,
kersvet is al die skryne van die eenvoudige verlede. Jy sien 'n stukkie rots uitsteek
tussen al die suikerkoekerasies.’
Op Tweede Kersdag swerf Jan en Jorie weer deur Betlehem en Jerusalem, met
bedelkinders by die toeristiese plekke. Maar telkens word hulle teleurgestel deurdat
alles wat in verband met Christus se geboorte staan, so verskriklik gekommersialiseer
word. Hulle vind die Israeli's oororganiseer 'n hele sakebedryf tot die pelgrims se
frustrasie en woede. In sy roman Klipwieg sal Jan later skryf:
Swerms toeriste vertrap jou by elke plek, gidse en bedelaars en
soewenier-smouse ontstig jou, en jy moet ten duurste toegangsgelde betaal.
Nêrens kry jy 'n bietjie stilte en eensaamheid om jou gees te verryk en jou
geloof te versterk nie. Pelgrimstogte het banale georganiseerde toerisme
geword.19
Op 27 Desember ry hulle per taxi oor die lip van Judea se hoogland ooswaarts
deur die plat kalkbanke wat leweloos afstroom na die skeurvallei van die Jordaan.
Maar dan kom hulle aan by die groen, weelderige oase van Jerigo met sy palms,
lemoene en piesangs. Links sien hulle die rooi en oker spits van Tabor, die berg van
die Versoeking, gekroon met 'n Griekse klooster. Daarna reis hulle suid deur die bar,
kaal, lewelose landskap na die Dooie See waar hulle swem en in die lou sonskyn op
die water dryf. Van die swem kry hulle 'n stink smaak op die tong en vurig brandende
oë.
In die volgende paar dae besoek hulle die museums, maar hulle let op dat die
Israeli's min skilderkuns en eerder 'n voorliefde vir juwele en ornamente het. Die
argeologiese museums is boeiender. Jerusalem, vind Jan, is 'n stad om na terug te
keer, al is dit net weens die emosie in klip. ‘Soveel haat en liefde en agonie in hierdie
mees omstrede plek op aarde’, skryf hy in sy dagboek.
Op Nuwejaarsdag 1968 reis Jan en Jorie deur die woestyn na Arad. Die
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rit gaan oor die kaal hoogvlaktes, waar kamele en onterfde Bedoeïene nog uithou,
af na die skeurdal van Sodom en op langs die Dooie See, 'n kaal soutvlakte met hier
en daar soutbossies en sambreel-doringakasias, tot by Masada se jeugherberg waar
hulle oornag. Die volgende dag stap hulle op na Masada se kruin, eenduisend
vierhonderd voet bo die meer en self net honderd voet bo seespieël. Dit herinner aan
die woestynberge, grinterig, roomvaal tot bruinrooi, wat hulle meer as 'n jaar tevore
tussen Kalifornië en Arizona gesien het. Bo-op is die ou vesting van Herodes se
vakansiestad, twee paleise met baddens en swempoele. Na agter kyk 'n mens uit oor
die barre hoogland; na voor is daar 'n heerlike vergesig oor die Dooie See en Moab
se blou bergmuur. Die Israeli's is trots op Masada, die een groot antieke Joodse
monument in 'n land waarin Christelike en Islamitiese spore die geskiedenis van Sion
vervuil het. Hulle slaap die nag in Berseba met sy Karoo-vaal bulte.
Op 5 Januarie besoek hulle die digteres Olga Kirsch en haar man, dr. Gillis. 'n
Paar dae later reis hulle na Haifa, 'n mooi stad met klipgeboue uit die Arabiese
tydperk. Dan besoek hulle Tel Megiddo waar minstens vyfduisend jaar se geskiedenis
in lae bo-op mekaar lê. Die oudste is die Proto-Kanaänitiese tempel van 2 800 v.C.
Koning Salomo se strydwaens en stalle dateer uit 950 v.C. Daar is 'n diep tonnel af
na die waterfontein buite die stadsmure, wat water in die hart van die kalksteen
bewaar. Nasaret, waar Maria deur die engel in 'n grot besoek is, lê aan die oorkant.
Dit val Jan op dat die hele Christendom, die hele Palestina, op primitiewe
grot-aarde-heiligdomme gebou is. Elke kerk met iets uit die geskiedenis sit bo-op 'n
gat in die kalkrante. Hulle sien die enorme nuwe Basiliek van die Aankondiging en
kry 'n kamer in die hospitium van die Dames de Nazareth. Nasaret vind hulle baie
soos Betlehem, net minder romanties en met meer sement en teer wat die Israeli's
kwistig aangebring het.
Tydens die rit na die Golanhoogtes in Sirië, nou beset deur Israel, sien hulle die
wit piek van die berg Hermon tussen die misreën en die vaal woestynstof. Die dosyne
uitgebrande vragmotors, loopgrawe, masjiengeweerposte en verwoeste beton herinner
aan die oorlog wat pas verby is. Die pad kronkel steil af na die groen, riet omsoomde
en snel stromende uitloop van die Jordaan na Tiberias. Hulle wag vergeefs vir mooi
weer, maar bespreek tog in Haifa vir die boot wat op 16 Januarie na Famagusta in
Ciprus vaar.
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In Ciprus, waar hulle ná die uitvoerige besoek aan Israel veel korter bly, vind hulle
die mense besonder vriendelik, byna boers eenvoudig en rustig, welvarender as die
Hellene. Maar saam met hul gulheid is daar ook iets gelate in die Cipriote, soos die
kaal, bleek, moeë landskap wat te veel oorloë en bloedvergieting gesien het. Hulle
het nie die Kretensers se wilde gees nie, maar, hoewel Grieks, ook nie die Griekse
rusteloosheid nie. Die geboue in die stede sien daar beter uit en orals merk hulle die
Britse invloed. Die skrywer Lawrence Durrell, verneem hulle, het lank hier gewoon.
Hy was nie baie gewild nie en sy Grieks was nie baie goed nie. Hy het baie gedrink
en honderde sigarette gerook en dikwels die mense bygedam, provokatief vir inligting
gemelk en dan met veel fantasie en onnoukeurighede oor hulle geskryf. Jan en Jorie
toer rond oor die eiland, 'n landskap bleker en kaler as dié van Kreta. Twee hoë wit
rotse in die see dui die tradisionele geboorteplek van Aphrodite aan.
Deur 'n grys wolklaag en reën vlieg hulle op 21 Januarie na Beiroet in Libanon,
'n land wat hulle florerend en fassinerend vind. Byblos, die stad waar die eerste
alfabet van 1 300 v.C. gevind is, lê besonder mooi teen die blou meer van die Libanese
berge voor 'n groen see. Op 26 Januarie vlieg hulle oor die sneeuwit Taurus-berge
na Ankara, die hoofstad van Turkye. Terwyl Jan worstel met 'n geweldige verkoue
wat hom koue koors laat kry, loop hulle deur die sneeu en 'n ysige steppewind. Die
Turke wat hulle teenkom, verstaan niks anders as Turks nie en draai hulle rug op die
besoeker wat in 'n vreemde taal brabbel. Hulle besoek die museum, maar dit is oor
die algemeen rowersbuit van ander lande, sonder onderskeiding in kaste neergeplak
- die agterlikste museum wat hulle tydens die reis besoek. Hulle kronkel deur
markstraatjies waar Jorie snuisterye koop, loop oor glyerige keistene en vlug 'n rukkie
na die speserymark wat lekker ruik. Hulle vind die mense Slawies swaar, onvriendelik,
buffelagtig en baie burokraties, 'n bietjie deftig en veel minder lewendig as die Grieke.
Eintlik, so vind hulle, was die Turke net goeie goud- en juweleopgaarders, maar dom
wat werklike kunsskatte betref.
Op 2 Februarie is hulle terug in Griekeland en ry hulle langs die massiwiteit van
Olimpos en die steil kusberge tussen Thessalia en Attika. Nou begin Jorie ook sonder
ophou te hoes en stap Jan alleen rond in die Plaka, met die Akropolis altyd êrens
agter of voor 'n mens se skouers. Op 13 Februarie, die laaste dag van hul Atheense
verblyf, klim hulle weer op na die Akropolis om afskeid te neem. Al is dit nou winter,
is daar vir hulle
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iets in dié stad en die vergesigte wat rus bring en 'n soort volle stilte, ‘amper vraagloos
en goed’. Dit is iets soos 'n tempel waarin 'n mens net kan sit, ‘gevul voor 'n groot
aanwesigheid tot innerlike verryking’. Die lig en die verte wat die besoeker
hiervandaan kan waarneem, is 'n geskenk van die gode.

V
Op Woensdag, 14 Februarie, teen die aand se kant, kry Jan en Jorie die nagboot na
Kreta waar hulle, ná hulle reis van vier en sestig dae, die volgende oggend aankom.
In die weke wat volg, verdiep Jan hom in die geskiedenis van die Minoïese beskawing,
2 800 v.C. tot 1 100 v.C., waarvan opgrawings in 1899 naby Knossós begin is, en
die Kretensiese Renaissance wat ná die val van Konstantinopel in 1453 met Griekse
geleerdes en kunstenaars uit alle oorde vir 'n oplewing van die Bisantynse kuns gesorg
het. Dit alles maak dié eiland fassinerend vir iemand soos Jan wat, soos hy dit self
stel, ‘kom van 'n “nuwe” land waar die landskap arm is aan die stemme van bloed
en ruïnes, waar die mens se bewussyn eers onlangs berg en fontein begin vermenslik
het. Boesman en Hottentot, hulle wat voor ons was, het niks nagelaat as 'n klompie
name en woorde en rotstekeninge nie; geen Herakles, geen Minotaurus, geen erfenis
vir iemand anders as vir die wind wat alles verstrooi nie.’20
Intussen begin werk Jan aan sy roman Klipwieg. Aanvanklik bly dit net by notas
en is die vordering pynlik stadig. In sy dagboek skryf hy hy huiwer voor die begin
en dit bly vir hom te veel 'n serebrale konsep wat hy nog nie voel nie. Hy moet eers
sy private spoke 'n kans gee om nader te sluip en vanuit die duisternis te gryns; as
hulle nie saamskryf nie, teken hy aan, is 'n boek niks nie. ‘En ek gee hulle baie
vryheid: as ek die boek heeltemal vooruit beplan en beheer, sal ek nie kan skryf nie.
Soos roofdiere moet hulle deur simbole en skielike splete kan spring om hul aandeel
en asemhaling in die lig te eis.’ Hy het reeds name vir die karakters wat, meer as ooit
tevore, op bepaalde persone gemodelleer gaan wees en hy gaan homself ook as
karakter invoer.
In dié tyd lees hy Gerald Durrell se My family and other animals, vol komiese
ongelukke en misverstande tussen mense en diere. Hy is ontevrede met Naked lunch
waarin William Burroughs gedurig net met sy eie mani-
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fes en derms besig is en alles deur 'n biologiese filter beloer. Ook van nuwe Afrikaanse
publikasies neem hy kennis. Hennie Aucamp se Spitsuur bevat vir hom mooi
sensitiewe sketse, veral waar hy sy jeug onthou, maar waar hy verhale probeer bou,
vind Jan verdwaal hy in koorsmoerasse van die self en raak die fantasie kant nog
wal. Die nuwe geslag prosaïste in Afrikaans is vir hom te sensitief oor die self, te
bang om die wêreld in die oë te kyk of enigiets oor die Suid-Afrikaanse werklikheid
te skryf; hulle vlug eerder weg in 'n soort lompe fantasie wat op selfmoordende
eensaamheid neerkom. Dolf van Niekerk het die wêreld probeer aandurf en gefaal;
André Brink probeer; Etienne Leroux het 'n eie fantasiewêreld gebou, maar dit raak
nog nie die Suid-Afrikaanse werklikheid nie. Daar is natuurlik ook, teken hy aan,
droëblomrangskiksters soos Alba Bouwer of Audrey Blignault, maar die manlike
moed ontbreek om met ons wêreld te worstel soos hy is of moet wees.
Jan lees ook Etienne Leroux se 18-44. Die ou gevatte ironie van Leroux is nog in
dié boek, maar die nodige beweging en verhaal ontbreek vir Jan, en Leroux se ewige
bespiegelende, verwarde, geleerde maar intense fantasie is vir hom dié keer te
sentimenteel. Slegs die af en toe geslaagde stukke poësie en die seldsame ironie is
mooi. Daar is vir hom in 18-44 geen bou (soos in Azazel), geen soeke (soos in
Silbersteins) nie; meestal net sentimentele pretensie, omdat dit te
werklikheidsontvlugtend is om ooit pote te kry. Dit was altyd vir hom Leroux se
gevaar: ‘[H]oe kan jy 'n huis bou in die lug as jy nie volkome waansinnig is nie?
Want Leroux glo nog altyd in die middestandse snobisme oor weelde en
lewens-'vorm'; sy filosofie word verraai deur aandpakke, whisky-en-soda, en Paryse
parfuum - alles oneerlikheid en sentimentaliteit.’ In sy dagboek slaak Jan die
versugting: ‘As Etienne Leroux met sy sterk gawes net 'n keer 'n storie wil gaan
skryf, die moed en die dissipline daarvan wil aanvaar. Nou is hy 'n sitkamer-vertolker,
en geen skepper, of dalk net 'n moderne skrywer wat die verhaal histeries vermy.’
Dié negatiewe kommentaar op Leroux is 'n aanduiding van hoe ver Jan, ten spyte
van hul sterk vriendskap, van hom as skrywer verwyderd is. Hierdie verskille was
reeds duidelik merkbaar in die briewe wat hulle aan mekaar skryf kort ná Jan se
terugkeer na Suid-Afrika, en met die jare sou dit sterker word. Dit was Jan se
oortuiging dat Leroux wegskram van die brandende realiteit van Suid-Afrika en dat
dit op 'n doelbewuste ontduiking van die taak van die skrywer neerkom. Waarskynlik
het hy nie ingesien dat die betrokke skrywer die gevaar loop om
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in die aktualiteit vas te steek en dat sy werk as gevolg van die tydgebonde aard
daarvan met die jare kon verouder nie. Stan Smith, wat saam met sy vrou en kinders
in die twee maande van Jan en Jorie se reis die huis opgepas het, laat vir Jan 'n pak
verslae van Radio Free Europe oor kommunistiese lande agter. Fassinerend vir Jan
is die stryd van die skrywers in Tsjeggo-Slowakye teen die absolute mag van die
regering. In die verslag van die jaarkongres van 1967 lees hy byvoorbeeld: ‘A writer,
a poet is inherently related to the fate of his country, to its people. Otherwise he
would cease to be himself. The object of his creative plans and visions is the future
of his country. In his worry and his fears for its future lies the basis of his creative,
i.e., critical approach to reality...’ Dit is 'n uitspraak, teken Jan in sy dagboek aan,
wat veral waar is van homself - ‘ek kan nie in abstraksies ontvlug soos ander banggat
Afrikaanse skrywers nie’.
Terwyl hy aan sy roman werk en daagliks met die Kretensers se leefwyse en doen
en late in aanraking kom, begin hy insien dat 'n mens jou liefde vir die eie bodem in
'n groentetuin kan laat vorm aanneem. Daarom begin hy met die aanlê van 'n eie tuin,
iets wat hy weens ruimte- en grondgebrek nie in die jare in Parys of Kaapstad kon
doen nie. In die ou kalkbanke rondom sy huis in Eloúnda maak Jan gate met 'n
skroewedraaier en plant hy tamaties. Op 22 Julie 1968 skryf hy aan sy uitgewers,
Koos Human en Leon Rousseau, dat hy reeds sestig tamatieplante, honderd brinjals,
tagtig soetrissies en twee akkers wortels het. Intussen verneem hy van Erik Laubscher
uit Kaapstad dat die mense wat tydelik in hulle plek op die tweede verdieping van
Cheviot Place 6 woon, die huur opgesê het en dat die eienaar terselfdertyd die huis
van die hand wil sit. Hy vra Jan of hulle die eiendom saam met hom en Claude wil
koop. As Jan laat weet dat hy en Jorie nie hul weg oopsien om te koop nie, besluit
Erik om dit dan maar met die finansiële bystand van sy vader alleen te doen.
Aangesien hulle kinders nou tieners was en nie meer in een kamer kon woon nie,
laat weet hy Jan dat hulle intussen sy en Jorie se besittings in Marjorie se ateljee sal
stoor, maar dat hulle by hul terugkeer 'n ander woonplek sal moet vind.21
In April 1968 ontvang Jan en Jorie 'n telegram van Jorie se broer Fleming uit
Londen dat Jorie se tant Mamie sterwend is en haar moeder ernstig siek. Jorie vertrek
inderhaas met 'n nagvlug na Londen, maar wanneer sy van die Atheense lughawe
haar broer bel, verneem sy dat die tante reeds dood is. Jorie bly vier weke weg en
gelukkig word haar moeder
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weer heeltemal gesond. In dié tyd word Pappoús Jan se daaglikse posbode. Hoewel
'n analfabeet, kon hy 'n Britse posseël op 'n koevert herken, die brief letterlik van die
posbode berowe en dit op die daad na Jan toe bring. Dan gaan sit hy met 'n glas wyn
en wag dat Jan moet lees, sodat hy kon vra: ‘En wat skryf sy?’ Hy vertrek nie voordat
hy al die nuus gehoor het en aan die dorpsgenote kan gaan vertel nie.
Op 22 Mei kom Jorie terug. Omdat hulle van plan was om einde 1969 terug te reis
na Suid-Afrika, gaan Jorie vir Kersfees 1968 en Nuwejaar 1969 weer na Skotland
om by haar moeder en familie te wees. Die eerste twee weke van April kuier haar
broer Fleming en sy vrou, Valerie, saam met hulle twee en 'n half jaar oue Jennifer
by hulle, met haar rossige hare, spierwit vel en appelrooi wangetjies die sensasie van
Eloúnda.22 Ook Sue en Basil Robinson maak weer 'n draai by hulle.

VI
Reeds in Maart 1968 was dit Karel Schoeman, in daardie tyd as bibliotekaris in
Amsterdam werksaam, se plan om Jan en Jorie op Kreta te besoek. Karel het per
brief in Suid-Afrika met Jan kennis gemaak deur 'n resensie wat hy oor Karel se
roman By fakkellig geskryf het, die eerste resensie van 'n werk deur homself wat die
indruk gegee het dat die skrywer die boek gelees en daaroor nagedink het. Karel het
vir Jan 'n waarderende briefie daaroor geskryf en in sy jeugdige oormoed Dostojefski
aangehaal wat êrens sê: ‘As 'n mens wil skryf, moet jy ly, ly, ly.’ Jan het uit Parys
geantwoord dat wanneer 'n mens ouer word, sê jy nie meer sulke dinge nie; jy wéét
dit eenvoudig. Ná hierdie eerste briefwisseling het Karel en Jan hul kontak volgehou.23
In 'n brief wat Karel op 24 November 1967 aan Jan skryf, sê hy dat hy graag Kreta
wil sien en húlle persoonlik wil ontmoet, veral omdat hy 'n roman wil skryf wat juis
om verskeie redes op 'n eiland moet afspeel. Die enigste eiland, skryf hy in 'n verdere
brief van 23 Januarie 1968, waarby hy in die voorsienbare toekoms sal kan uitkom,
is Kreta. In dié brief maak hy ook melding daarvan dat hy op besoek was in
Suid-Afrika en weer 'n slag in die Kaap gekom het, ‘daardie gesellige, gemoedelike
ou wêreldjie waarin ek my altyd vreemd sal voel, maar wat tog baie mooi is’. In
Kaapstad was hy tuis by W.E.G. Louw en het hy ook Johan van Rooyen, later
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redakteur van De Kat, ontmoet, iemand ‘met wie ek baie goed oor die weg gekom
het en van wie ek veel gesien het’.
In sy dagboek skryf Jan dat hy, tot sy klaarblyklike irritasie, op 22 Maart tevergeefs
op Karel se aankoms wag. Eers op 28 Maart ontvang Jan 'n brief van Karel uit
Nederland dat hy verhinder is om te kom. Op 18 Julie laat weet hy, weer uit
Nederland, dat hy op die aand van Sondag, 4 Augustus, per trein in Athene aankom
en die volgende aand met die boot na Kreta sal vertrek. Ná die ‘wasige sonnigheid
met die pragtige drywende lig - én die plensende reënvlae tussenin’ - skryf hy, 'n
uitweiding wat vir Jan week sou aandoen, verlang hy na die ‘sondeurdrenktheid’ van
Kreta.
Op 6 Augustus stap Jan na Ajios Nikólaos en wag, soos hy in sy dagboek aanteken,
‘drie en 'n half donderse ure’ vir Karel wat nie opdaag nie - nog een van die ‘slegte
of dom of ongelukkige reisigers soos die meeste van die Afrikaanse literêre wêreld
blykbaar is’. Windverwaaid en vies kom hy terug in Eloúnda, met 'n vermorste dag
wat hy aan die finale afwerking van die Engelse weergawe van Klipwieg kon gewy
het. In plaas van die skip van Piréus na Kreta te haal en dan in Herákleion die bus
na Ajios Nikólaos te kry, so sou dit later blyk, beland Karel op 'n verkeerde skip na
Chania aan die westelike punt van Kreta, van waar hy eers 'n dag later en ná 'n hele
oggend in verskillende busse in Eloúnda aankom.
Die eerste wat Jan en Jorie van Karel se aankoms verneem, is toe Pappoüs by hulle
opdaag met die nuus dat daar 'n priester met 'n lang baard en hare onder in die dorp
is. Hy praat nie Grieks nie, maar ken klaarblyklik vir Jan en Jorie. Kort daarna daag
Karel, bebaard en in 'n mantel geklee, per taxi by hulle op.24 Twee dae laat en in 'n
vreemde gewaad is Karel nie juis vriendelik deur Jan ontvang nie, veral nie toe hy
agterkom hoe selfingekeerd en dromerig sy besoeker is en hoe hy, miskien as 'n pose
of in literêre navolging van Albert Camus, selfmoord oorweeg nie.
Tydens Karel se tiendaagse besoek slaap Jan en Jorie by die see. Toe Jan op die
derde oggend van die besoek by die huis opdaag, is Karel skoonveld. Jan vermoed
onmiddellik selfmoord en spring op 'n bus om hom tot by Traxeili te gaan soek, net
om Karel langs die pad te kry, rustig aan die loop. Tot Jan se wrewel weier Karel in
die res van sy verblyf om met Jorie en selfs met Jan Afrikaans te praat. Die Afrikaans
sou dan kwansuis sy Nederlands aantas. ‘Praat dan bastertaal, Kaaps, magtig’, snou
Jan hom toe. Maar dit wil hom voorkom of Karel opsetlik sy lewe wil vergal en Jan
se basiese optimisme, daadlus en soekende energie met 'n gebroei oor
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Ingrid se verdrinking in die see, wat later in die roman Die noorderlig sou figureer,
wil beantwoord en die leegte en niks van alles beklemtoon. Karel, kom Jorie agter,
is 'n binnenshuise mens wat nooit leer swem het nie. Sy neem hom af see toe en leer
hom hoe om in die water op sy rug te lê. 'n Paar keer sluk Karel water, maar Jorie
slaag daarin om hom 'n paar hale te laat swem.25 Geleidelik kom Karel los van wat
Jan in sy dagboek sy besoeker se ‘lang-wit-drel norsheid’ noem en laat hy hom 'n
bietjie in die son verbrand, al merk hy Karel bly geskok oor sy rebelse andersheid
en sy afkeer daarvan om oor die Afrikaanse literêre establishment te skinder. Wanneer
Jan 'n keer met die waterdraery ‘Jesus Christus’ vloek, slaan Karel een van sy
Katolieke kruise. Hoewel hulle op 'n vriendelike noot skei, was dit sowel vir Jan as
Karel nie 'n suksesvolle persoonlike ontmoeting en besoek nie. Onderliggend aan
Jan se bedenkinge en afkeer was daar die gevare wat hy in 'n skrywer soos Schoeman
vir die Afrikaanse letterkunde gesien het. In sy dagboek teken hy aan:
Karel Schoeman sê hy lees nie Afrikaans nie, nes Etienne Leroux. Ek
is moeg vir Afrikaanse skrywers wat nie trots Afrikaans lees nie, net Engels
(en dalk ook Duits of Frans) en alle nuwe blink Angelsaksiese modetjies
navolg, epigone, en wat Suid-Afrika betref hul skoon mondjies toehou en
verwen word deur die establishment (beloon vir hul korrekte lafhartigheid),
maar op openlike gesonde rebelle (uit liefde vir Afrikaans) neerkyk as
vreemd (omdat owerhede hulle as on-Afrikaans beskou), en hulle egte
Afrikanerskap bewys deur - privaat - Afrikaans (d.w.s. hul eie verraad) te
verag, en net oorsees-abstrak-epigonisties-navolgend stilisties te strewe.
As daar ooit 'n geslag ontmande skrywers was, dan is dit die huidige geslag
Afrikaanse wat mond hou oor alle menslike dinge wat saak maak, net blink
oppervlakte modieus probeer futsel, sorg dat hulle in bot politici se goeie
boeke bly en voorgeskryf word, soet janissaries (bloedhonde) wat hul
eintlike broers verraai. Arme Afrikaanse letterkunde waar skuim vir murg
deurgaan - en glad ‘gevrees’ word deur die domste, mees reaksionêre
‘kerk’-manne en ‘professore’ et al. Hoe komies is hulle ‘polemiek’ met
die Leroux's, Brink's ens. as ‘volksbederwers’. Hulle weet tog dis veilige
skapies, ongevaarlike bliksemafleiers [...] Ek is moeg vir Afrikaanse
skrywers wat hul taal nie met trotse reg praat nie, ek is moeg vir Afrikaanse
skrywers wat niks meer nastrewe as vreemdes na-aap nie. Ek is moeg vir
Afrikaanse skrywers wat Afri-
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kaans nie reken nie, en dit (goed betaald deur ons owerhede) met weiering
van verantwoordelike liefde verraai. Ek is moeg vir skrywers wat hul siek
sieltjies hoër stel as hul (heilige) werk. Ek is moeg vir mak skoothondjies
(wat net van agter byt) met eerste prys kaart om nek.
Die boek waaraan Schoeman in hierdie tyd wou werk en waarvoor hy graag 'n
besoek aan 'n eiland wou aflê, verskyn in 1971 onder die titel Op 'n eiland. Dit is die
verhaal van die Suid-Afrikaanse skilder Johan wat saam met sy Nederlandse vrou
Hilde en babaseuntjie Julien op 'n Griekse eiland woon en besoek ontvang van die
in Suid-Afrika gebore maar tans in Amsterdam gevestigde verteller Ruud, en later
ook van die skryfster Elsa wat in Parys 'n woonstel met Hilde gedeel het en nou deur
Europa reis. Die afgeslotenheid van die eilandbestaan en die feit dat nie een van die
besoekers Grieks só magtig is dat hulle gemaklik met die inwoners kan kommunikeer
nie, reduseer die vier sentrale karakters tot enkelinge wat deur die stiltes en
verlatenheid na mekaar probeer uitreik, al is hulle dan ook gedoem om vreemdes vir
mekaar te bly en omslote in hul eensaamheid te wees. Die roman gee agtereenvolgens
'n beeld van die aankoms van die verteller, die groeiende vriendskap van Johan en
Ruud, die besoek van Elsa en haar toegeneentheid teenoor Hilde, en die afloop waar
Ruud en Elsa weer vertrek. As Ruud aankom, gewaar hy betreklik gou reeds sekere
barste in die huwelik van sy gasheer en gasvrou, terwyl Johan se gevoelens vir Ruud,
ná 'n aanvanklike periode van afsydigheid, geleidelik deur die gesprekke heen uitgroei
tot momente van vlugtige liggaamlike kontak.
Hoewel Karel in 'n brief van 9 Mei 1971 aan Jan en Jorie sê dat die eiland in die
boek in wese Páros is wat hy ná sy verblyf by hulle op Kreta besoek het, is die huis
wat hy beskryf, die huis waarin die Rabies gewoon het.26 'n Mens sien dit byvoorbeeld
in die beskrywing van die tuintjie waar Johan uit emmers water ‘soetrissies, tamaties
en eiervrugte moes natgooi’.27 Die ou man wat kom kuier en ‘wat op 'n kierie steun’,28
herinner aan Pappoús, die kuiergas vir wie Jorie so pragtig geskilder het, afgedruk
op die omslag van 'n Haan vir Eloúnda. Die Afrikaanse skryfster Elsa wat op besoek
kom, het wel geen regstreekse verband met 'n besoek wat die Rabies tydens hul
verblyf op Kreta ontvang nie, maar die beskrywing van haar as die skryfster van
twee ‘goed geskrewe, intelligente romans vol godsdiens en simboliek’ herinner aan
Berta Smit wat in hierdie
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jare opspraak wek met haar simboliese romans Die vrou en die bees en Een plus
een.29
Wat in Schoeman se roman bykom, is die groeiende geestelike en liggaamlike
toegeneentheid tussen Johan en Ruud, vanaf 'n aanraking van skouer en arm30 en 'n
soen31 tot 'n omhelsing.32 Op 'n eiland, sê Schoeman later in Die laaste Afrikaanse
boek, is seker ‘die mees outobiografiese’ of ‘persoonlikste roman’ wat hy geskryf
het, ‘dog buiten die basiese gegewe van die driehoek waarop dit gebaseer is, is daar
desondanks niks in die roman wat regstreeks uit my lewe oorgeneem is nie’.33 In die
klein wêreld van die Afrikaanse literatuur is daar egter by die verskyning van die
roman openlik in gesprekke gegis oor die moontlikheid van 'n vlugtige homoseksuele,
of dan ten minste homoërotiese, toenadering tussen Jan en Karel. Hiervan was daar
geen sprake nie. Dit is eerder 'n geval waar Schoeman sy kortstondige vriendskap
met Johan van Rooyen as vertrekpunt gebruik34 en dit omvorm tot 'n besoek aan
Griekeland, met die uitbuiting van die begrip ‘eiland’ wat die roman simbolies
verdiep:
Daar is eilande wat deur geen mens bereik is nie, wit strande wat deur
geen voet betree is nie; daar is fonteine van helder water waarvan niemand
ooit gedrink het nie. Daar is gebiede wat op geen kaart vasgelê is nie en
kuste waaraan daar nooit 'n naam gegee is nie; geen oor hoor daar die
geroep van die voëls of die slag van die branders nie, die afstande ongemeet
en die diepte ongepeil - o ja, daar is eilande.35

VII
In die dertig maande dat hulle daar kon woon, het Jan en Jorie opgegaan in die
dorpslewe en die leefstyl van die Kretensers, maar gemerk hoe Eloúnda met die
aanbou van 'n nuwe teerpad, die toename in motors en die villas wat ryk buitemense
laat bou, al hoe meer 'n bestemming vir toeriste aan die word was. Hulle het oortuig
geraak dat die paradyslike onskuld wat hulle kon ervaar, nie meer lank sou duur nie.
Van ver kon hulle ook met die wêreldgebeure saamleef: die studente-onluste in Parys,
De Gaulle se probleme, die moorde op Martin Luther King en Robert Kennedy, en
die Russiese besetting van Praag. En einde 1968 was die maanvaarders terug op
aarde.
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Intussen verskyn die Engelse vertaling van Waar jý sterwe en uit Suid-Afrika verneem
Jan dit is gereeld boaan The Cape Argus se trefferlys. In Maart 1969 voltooi hy
Klipwieg en in Junie, ná 'n laaste herlees en 'n paar verstellings, stuur hy die manuskrip
na Human & Rousseau. Ten grondslag van die roman is 'n staptog van sewe mense
onder aanvoering van die Suid-Afrikaner Ben, met duidelike trekke van Jan self, na
die mitiese geboortegrot van Zeus as wieg van die Westerse beskawing, 'n opset wat
dadelik aan Die wolkemaker van W.A. de Klerk herinner. 'n Mens merk iets van die
mens Jan Rabie in die beskrywing van Ben ‘wat sy mensskuheid ontvlug met knappe
bewegings van sy skraal, rustelose lyf terwyl hy drankies skink’36 en in Ben se
bekommernis oor die omgewing wat deur plastiek en afval vervuil word.37 In die
figuur van Daniël bespeur die ingeligte leser iets van Jannie Coetzee, terwyl Karen,
'n ‘klein, teer bondeltjie seergemaakte vrou’,38 duidelike trekke van Ingrid Jonker
toon: ‘Nee, net in my gedigte kan ek tuis voel...en 'n ruk lank die bitterheid en
eensaamheid tot seepbelle, tot wiegies van teerheid omskep...’39 Ten spyte van die
plek-plek mooi tekeninge van die eiland Kreta val die aksent in so 'n mate op die
stappers se persoonlike probleme dat die geheel in argumentasies en eindelose debatte
en profesieë verval. Die wysgerige gesprekke lei verder daartoe dat die karakters
staties bly of slegs 'n geringe mate van selfstandigheid bereik, terwyl reisverhaal en
roman nie tot 'n bevredigende eenheid gevoer word nie. Ten grondslag hiervan is
weer Jan se ou kwaal, naamlik dat hy te veel skoolmeester wil wees. Dit doen hy
deur die toerleier Ben as vertolker en informant vir die ander karakters én die leser
te laat optree. In sy bespreking van Klipwieg het André P. Brink hierdie basiese
probleem baie netjies aangedui:
Die verteller vertolk nie net nie, maar beweeg heeltemal tussen die
romanwêreld en die leser in met sy historiese, geografiese, filosofiese en
ander kommentaar. In plaas van die aandag in te dwing na die romanwêreld
as fiksiegegewe, verskuif hy dit voortdurend na die ‘werklike’ Kreta soos
dit buite die boek om geken kan word. Daardeur boet die romanwêreld sy
outonomie in en word dit naderhand eintlik net ‘illustrasie’ by 'n diskoers.40
Met die topswaar ideële inhoud wat die slot oorwoeker, het Jan die ryk
moontlikhede wat hy met die staptog as vertrekpunt gehad het, nie romanmatig sinvol
benut nie. Daarom kon hy ook nie sukses behaal met
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die Engelse weergawe wat hyself in 1969 vertaal en aan Britse en Amerikaanse
uitgewers voorlê nie.
Veel groter sukses sou Jan ná sy terugkeer na Suid-Afrika hê met 'n Haan vir
Eloúnda, die pragtige verblyfboek - een van sy heel mooiste werke - waarin hy
liefdevol en met deernis die mense, met hul leefwyse, gewoontes en godsdienstige
rituele, waarvan hy dertig maande deel was, oproep. Die titel van dié boek is 'n
toespeling op Sokrates se laaste woorde ná hy die gifbeker gedrink het: ‘Kriton, ons
skuld 'n haan aan Asklepios.’ 'n Haan vir Eloúnda was vir Jan 'n dankie-sê-boek
waarin hy iets ter ere van die Kretensiese dorpie skryf. En met sy vertaling van
Ioannes Kondulakis se Patoegas, wat HAUM in 1974 sou publiseer, stel hy iets van
die Griekse literatuur aan Afrikaanse lesers bekend.
In September 1969 beleef Jan en Jorie die laaste goue dae van hul verblyf in
Eloúnda. Op 1 Oktober kom hulle opvolgers by hul huis aan, skraal, die blonde lang
hare verwaaid: die latere bekende Nederlandse skrywer Henk van Woerden saam
met sy vrou, Linda, en die klein Nicole. Jan en Jorie begin inpak, onder meer twee
kratte met skilderye wat Jorie gemaak het. Op 6 Oktober groet hulle die mense in
die dorp. Op 11 Oktober laai hulle. Hulle daaglikse besoeker Pappoús kom neem
afskeid. Jan moet, sê Pappoús, die aartsengel Michael vra om hulle almal nog twintig
jaar te laat lewe sodat hulle weer by die Rabies se herbesoek aan Kreta kan ontmoet.
Hy spreek die versugting uit om twintig jaar jonger te wees en die groot diere in hulle
land te kom skiet. Dan kan hy 'n slagter word met al die vleis. ‘Sy bolip bewe toe
Margharita hom soen, en dan, toe ons begin afstap na die bakkie om te ry, draai hy
weg, sy oë nat, maar sy rug styf en onafhanklik soos dit 'n man van Kreta pas.’41
Hul laaste Griekse dae bring Jan en Jorie deur in Athene en drie nagte op Skiathos
waar hulle Japanse kos eet en veel wyn saam met George Enslin en sy vrou drink.
Van Athene vlieg hulle op 23 Oktober 1969 terug na Suid-Afrika. Onmiddellik ná
aankoms vertrek hulle na Naboomspruit om 'n paar dae by Jan se ouers op hul plasie
te gaan kuier. Terug in Johannesburg besoek hulle Jan se broers Hans en Carel.
Maar in hul eerste weke in Kaapstad, waar hulle weldra aankom, is hulle
mismoedig, wortelloos en verlam deur die selftevrede welvaart. Suid-Afrika, teken
Jan in sy dagboek aan, is vasgevang in 'n geld-walm, 'n weelderoes voor die
uitgestelde konfrontasie. In die somermaande, so vind hy, lok Tafelberg die seevaarder
met sy dramatiese leuen-belofte van 'n wit waterval wat ewig stort. Maar agter dit
alles is 'n dorre en liefdelose binneland.
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V
Onrus (1970-2001)
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Hoofstuk XV
'n Tuiste by die see
I
Met die Rabies se terugkeer van Kreta in Kaapstad was die huis in Cheviot Place 6
in Groenpunt volledig deur die Laubschers beset en hulle besittings gestoor in Jorie
se ateljee. Jan was kwaad omdat sommige van sy waardevolle bottels wyn tydens
hul afwesigheid deur onnadenkende vriende weggedra is,1 maar hulle het besef dat
Erik en Claude vir hulle groeiende gesin en vir hul werksaamhede as skilders meer
plek nodig gehad het.
Jan en Jorie moes egter nou dringend ander blyplek soek, want die woonstel in
Kampsbaai waarin hulle met hul terugkeer onderdak kon kry, was net tydelik tot
hulle beskikking. Met die dreunende motors op die Hoofweg en die steil bulte
bergwaarts het ander dele van Groenpunt vir hulle nie na 'n opsie gelyk nie, terwyl
Seepunt met sy talle woonstelblokke vir hulle onbewoonbaar was. As jy in Kampsbaai
tussen die rykes wil woon, het hulle gereken, moet jy baie geld hê. Verder af langs
die Skiereilandse kus was daar net wind en sand en snobs en pryse. Vishoek en die
Strand was vir hulle aantrekliker, maar steeds 'n gedruis van mense en te naby aan
Kaapstad. Mense kon, so het hulle vermoed, van die Kaap af maklik by jou kom
inval, jou tyd kom mors en jou wyn opdrink. Daarby het die jare op Kreta hulle
bederf. Jorie wou opsluit 'n plek hê waar sy die see kon sien, terwyl Jan in 'n
groentetuin wou krap as hy van die gekarring met die boeke moeg word en sy oë wil
laat rus.2 Vriende wat op so 'n voorneme neergekyk het, kon hy troef met die Chinese
wysheidspreuk:
Wil jy een dag gelukkig wees?
- Kry vir jou 'n bottel wyn.
Wil jy een week gelukkig wees?
- Kry vir jou 'n vrou.
Wil jy jou lewe lank gelukkig wees?
- Kry vir jou 'n tuin.3

J.C. Kannemeyer, Jan Rabie. Prosapionier en politieke padwyser

416
Buitendien, het hy reeds op Kreta gevind, tuinwerk is gesond en lonend, want jy
spaar geld. En grond onder jou vingernaels, was hy oortuig, is nader aan die waarheid
as parfuum en skoon handjies.4
Maar om 'n huis te vind waar Jorie die see kon sien en waar Jan 'n groentetuin kon
aanlê, was nie maklik nie. Flou gesoek langs die kus beland hulle uiteindelik op
Onrus waar Cecil Higgs en Gregoire Boonzaier reeds jare lank woon en waar Uys
Krige hom in Januarie 1969, ná sy tweede besoek aan die VSA en 'n draai deur
Europa, kom vestig het. By Uys gaan soek hulle troos. Hy vertel hulle van 'n huis
op Onrus se tweelingdorpie, Vermont, wat op 'n vendusie opgeveil sou word en wat
hulle, volgens die inligting wat hy het, moontlik sal geval. Dit staan op 'n erf met 'n
uitsig op die see, 'n klipgooi van die huis wat Uys se grootoom Joel Krige, Caledon
se verteenwoordiger in die ou Kaapse parlement, vir hom laat bou het.5
Op 18 Desember 1969 is Jan en Jorie saam met 'n afslaer en 'n twintigtal mense
op die breë wit voorstoep van die huis op die hoek van wat later Strandloperlaan en
Albatrossingel sou heet. Die afslaer begin om die huis op te veil en vir die eerste
keer in sy lewe bie Jan op 'n eiendom: eers seweduisend, daarna tienduisend. Toe
hy hom weer met skrik kom kry, word die bod van R12 750, met Jorie wat nog
onseker is of sy op Onrus wil woon, op hom toegeslaan. Gelukkig, troos hy hom,
het Jorie drie groot kratte skilderye uit Griekeland saamgebring en sal daar uit die
verkope met die eerste uitstalling genoeg geld vir die betaalslag inkom.
Steeds met 'n gevoel van onwil aan die kant van Jorie en onseker of sy op so 'n
klein plekkie soos Onrus met skaars vierhonderd inwoners sal aard, trek hulle op
Donderdag, 12 Maart 1970, in. Alles is onklaar, maar hulle werskaf om die huis so
gou as moontlik in orde te kry. Aan sy ouers skryf Jan later dié maand dat dit steeds
'n deurmekaarspul by hulle is, maar dat die huis en tuin mooi begin regkom. Gelukkig
is die erf op goeie grond en die see net veertig tree weg, met 'n hoë heining en bome
wat die suidooster en die klam seewind uithou. Vermont is 'n dorpie van net nege
huise, maar daar is darem 'n winkel, 'n poskantoor, 'n slagter, 'n hotel en 'n motorhawe.
Jorie se uitstalling, laat hy sy ouers weet, was 'n groot sukses. Sy het skilderye vir
oor die R7 000 verkoop wat hulle op die huis kan afbetaal.
'n Jaar lank laat hulle verbou en verf om alles na hulle sin te kry. Jan installeer
gassilinders vir die kombuis en die badkamer, en teen begin Junie
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78. Jan en Marjorie op hul voorstoep op Kreta, voorgestel op 'n skildery van Marjorie. (Foto: Die
Burger)

J.C. Kannemeyer, Jan Rabie. Prosapionier en politieke padwyser

*42

79. Die sentrum van Eloúnda met die donkiekarretjie. (Foto: J.S. Gericke-biblioteek)
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80. Pappoús, die ou ‘klipkop-Kretaan’, wat 'n daaglikse besoeker by die Rabies op Eloúnda word en
vir wie Marjorie in 'n mooi skildery verewig.
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81. In Maart 1970 trek Jan en Marjorie in op Onrus (Vermont). Hulle besit nou 'n huis met 'n uitsig
op sowel die berg as die see. (Foto: Marjorie Wallace)

82. Marjorie in haar ateljee op die solder van hul Onrus-huis. (Foto: Marjorie Wallace)
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83. Jan pluk sy eerste olywe op Onrus. Met Marjorie en die skilderes Claude Bouscharain, vrou van
Erik Laubscher, met wie hulle in die jare 1955-1966 Cheviot Place 6 in Groenpunt deel. (Foto: Marjorie
Wallace)
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84. In sy studeerkamer op Onrus. (Foto: Liesl Rabie)
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85. Deel van sy uitgebreide boekery op Onrus. (Foto: Liesl Rabie)
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86. Marjorie in die kombuis. (Foto: Marjorie Wallace)

87. Jan en Jorie slaap winters en somers op die voorstoep. (Foto: Liesl Rabie)
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88. Jan met sy honde: Skylo - na skulos, Grieks vir ‘hond’,

89. en Arieb - Khoitaal vir ‘hond’ en 'n anagram vir Rabie. (Foto: Liesl Rabie)

90. Met sy honde op die strand. (Foto: Liesl Rabie)

J.C. Kannemeyer, Jan Rabie. Prosapionier en politieke padwyser

*50

91. Ontbyt op Onrus, soos voorgestel deur Marjorie. (Foto: Liesl Rabie)
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92. Met die jare besoek baie skrywers Jan en Marjorie op Onrus: Lina Spies, Jan, Coenie Slabber,
Hennie Aucamp en Adam Small, met Rita Scholtz op die voorgrond. Die geleentheid was die
verskyning van Oggendlied (1977), die huldigingsbundel vir Uys Krige.

93. André P. Brink (Foto: Amanda Botha),
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94. Etienne Leroux (Foto: Amanda Botha),

95. Breyten Breytenbach (Foto: Marjorie Wallace)
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96. en M.C. Botha. (Foto: Amanda Botha)

97. Braam en Hannie de Vries (regs) kom dikwels kuier, terwyl Koos Human en Chris Barnard (links)
die Rabies se bure op Vermont word. (Foto: J.S. Gericke-biblioteek)

J.C. Kannemeyer, Jan Rabie. Prosapionier en politieke padwyser

*54

98. Met Katinka Heyns, wat die televisieprogram Jan-en-Jorie oor die Rabies maak. (Foto: J.S.
Gericke-biblioteek)

99. In 1978 verskyn die tweede druk van Mens-alleen, waarvoor Marjorie weer die omslag versorg.
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100. Jan en Marjorie op Jan se sestigste verjaarsdag in 1980. (Foto: Jan Rabie)

101. By geleentheid van sy sestigste verjaarsdag publiseer Human & Rousseau Jan se Versamelverhale
in 'n praguitgawe. Hier verskyn Guus Balkema - uitgewer van die eerste druk van Een-en-twintig met sy vrou saam met Jan en Marjorie en Koos Human. (Foto: Jan Rabie)
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102. Van die skrywers wat die Sestigerweek in Februarie 1973 by die Universiteit van Kaapstad
bywoon: van links na regs Chris Barnard, John Miles, P.G. du Plessis, Lina Spies, Jan Rabie, Berta
Smit, Breyten Breytenbach (agter), Hennie Aucamp, George Weideman, Wilhelm Knobel. (Foto: J.S.
Gerickebiblioteek)

103. Tydens Breyten en Yolande Breytenbach se besoek aan Suid-Afrika in 1973 neem Jan hulle
saam met 'n groep die Sederberge in. Hier verskyn van links na regs Quentin Otto (swaer van Breyten),
James Polley (wat die Sestigerweek in Februarie 1973 aan die Universiteit van Kaapstad georganiseer
het), Breyten. Jan, Yolande, Barrie Biermann, die uitgewer Daantjie Saayman met sy vrou Nici voor
hom, en die argitek Revel Fox, swaer van Uys Krige. (Foto: Barend J. Toerien)
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104. Met die verskyning van Môrester oor die Abruzzi, Uys Krige se The way out in Afrikaans,
waarvan Jan die vertaling voltooi. Van links na regs Louie Lemmer, Eulalia Krige, Marjorie (voor),
Gerry de Melker, wat die uitgawe behartig het (agter), Erik Laubscher en Jan. (Foto: Louie Lemmer)

105. Stigtingsvergadering van die Afrikaanse Skrywersgilde by Broederstroom, 1975. Jan sit voor,
derde van links. (Foto: J.S. Gericke-biblioteek)
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106. 'n Spotprent van T.O. Honiball van skrywers wat hulle teen die sensuurstelsel verset, met Lammie
Snyman, hoofsensor, wat hulle hare sny. Van links na regs André P. Brink, Jan, Uys Krige. Jannie
Kruger is heel regs. (Foto: J.S. Gericke-biblioteek)

107. Skrywersparade, Marjorie se voorstelling van Jan Rabie, Etienne Leroux, Koos Human en André
P. Brink tydens een van die byeenkomste van die Skrywersgilde. (Foto: J.J. Human)
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108. Met Koos Human en Abraham H. de Vries by 'n gildebyeenkoms. (Foto: J.S. Gericke-biblioteek)

109. Op die beraad van die Skrywersgilde van 1977 op Gordonsbaai verklaar die lede van die SA
Akademie vir Wetenskap en Kuns wat ook lede van die Skrywergilde is, dat hulle daarop sal aandring
dat ook bruin mense wat 'n beduidende bydrae maak tot die Afrikaanse taal en letterkunde, as
Akademielede voorgestel word. Die skrywers wat hierdie verklaring onderteken het, is van links na
regs op die foto: F.A. Venter, Leon Rousseau, Jan Senekal, Jan Rabie, Elsa Joubert en Etienne Leroux.
Chris Barnard en Abraham H. de Vries was afwesig. (Foto: Jan Rabie)
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110. Saam met Etienne Leroux, André P. Brink en Chris Barnard. (Foto: J.S. Gericke-biblioteek)

111. Saam met Vernon February, Abraham H. de Vries en Chris Barnard. (Foto: J.S.
Gericke-biblioteek)
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112. 'n Gesellige byeenkoms by Jan se sewentigste verjaarsdag in die Rabies se Onrushuis. By dié
geleentheid word 'n liber amicorum aan hom oorhandig. Van links na regs Meyer de Villiers, Siebert
Wiid, Wybo Newmark, Jan en Koos Human. (Foto: Marjorie Wallace)

113. Jan Rabie en Vernon February by die jaarberaad van die Afrikaanse Skrywersgilde op Maselspoort
(1993) waartydens Rabie die erelidmaatskap van die Gilde ontvang het. (Foto: NALN)
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114. Jan, reeds ernstig siek, nadat hy gehoor het van die dood van sy hond Patta. ((Foto: Siebert Wiid)
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115. André Brink en Jan by die verskyning van Paryse dagboek in 1998. (Foto: Siebert Wiid)

116. Jan saam met Marjorie op sy 81ste verjaardag, die dag voor sy dood, in die inrigting vir verswakte
bejaardes op Onrus. (Foto: Siebert Wiid)
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117. Jan se begrafnis op Onrus. (Foto: MC Botha)
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is die meeste rakke ingebou en die huis so te sê klaar. Aanvanklik was dit Siebert
Wiid, hulle vriend die argitek wat die plan moes optrek, se gedagte dat Jorie 'n ateljee
in die agterplaas moes kry, maar uiteindelik besluit hulle om die dak af te haal en
vir haar 'n ateljee bo in die solder te bou. Hulle sit vensters van kiaathout en
vloerplanke van Oregon in wat hulle van die gesloopte Ocean View Hotel koop.6
Laatmiddag op 17 Mei 1971, skryf Jan,
bestyg 'n aantal bure saam met ons die buitetrap om Jorie se hemelateljee
te kom inwy. Sy pronk soos 'n pou toe hulle bewonderend uitroep oor die
manjifieke uitsig oor suidersee en noorderberg, en oor die heerlike ruime
werkruimte waarin sy nou na hartsverlange kan skilder en klodder. Uys
Krige stel die heildronk in op sy sielsverwarmende dwaalmanier, en stel
by elk en 'n ieder vas hoe verlangs hulle familie van hom is en of hulle sy
boeke al gelees het en hoekom nie.7
Net die volgende dag kon Jorie in haar hemelateljee - waar sy ander mense,
insluitende Jan, slegs onder haar wakende oog sou toelaat - begin skilder.
Reeds op die huiskoopdag het Jan besluit die uitheemse kikoejoe moet deur Kaapse
kweek vervang word. Binne 'n ommesientjie het hy 'n groot stuk skoon tuingrond
aan die kikoejoegras ontworstel en baie groente aangeplant: wortels, rankbone,
grasuie, skorsies, groenslaai, tamaties, prei, spruitkool, blomkool, soetrissies, brinjals
en pietersielie. Probleme met gulsige insekte, soos pampoenvlieg en slaaiwurms,
wat steek en kou, was daar volop, terwyl voëls gedurig in die bome en in die beddings
kom pik het.
Maar ten spyte hiervan floreer die tuin. Reeds in die eerste November op Onrus
kan Jan in sy dagboek aanteken: ‘Ons het twee maande laas groente gekoop. Ons
tuin lewer so baie ons gee gedurig weg: skorsies, boerbone, groenbone, knolkool,
seldery, spinasie, grasuie. En nou kom tamaties in hul honderde aan. (Brinjals en
soetrissies is laat.)’ Jan ontwikkel tot 'n kundige kok, al sê hy self by geleentheid dat
sy repertoire nie groot is nie en dat Jorie die eintlike deskundige in hulle huis is. Hy
was egter lief om self groenboontjiebredie te maak, want Jorie het die neiging gehad
om dit te laat aanbrand. Gedagtig aan hul verblyf in Eloúnda saai hy einde Julie
Kretensiese origanum en tiemie in sy tuin en in Augustus plant hy vier olyfbome.
Sy kennis van olywe, waaroor hy reeds in sy jare
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by die radio 'n hoorbeeld opgestel het, is op Kreta verder uitgebou. Nou kon hy met
die eerste pluksel en in die jare wat kom, 'n olyfboer in die kleine word. Die mooiste
olywe wat hy van sy bome oes, kry Jorie wat dit drie weke lank hou in 'n emmer met
soutwater wat sy elke paar dae vervang totdat hulle ‘ryp’ genoeg is om gebottel te
word. Die kleiner olyfies en dié wat afgeval het of deur die voëls gepik is, maal Jan
tot oliepap in 'n seilsak en pars dit daarna herhaaldelik met 'n ou boekpers wat Erik
Laubscher hom present gegee het. Dit neem lank voor die water en olie van die vaste
stowwe skei en die sediment afsak, maar ná sowat drie maande is sy olyfolie reg vir
die bottel.8
Dit is opvallend dat Jan op Onrus sy Kretensiese ervaring met 'n groentetuin en
olyfoeste verder ontwikkel. Die Grieke het hom geleer om sy eie bodem nog liewer
te kry as wat hy dit vroeër gehad het. Soos hy destyds in Parys begin besef het dat
hy as Afrikaner verantwoordelik is vir sy taal en iets moet doen om sy mense van 'n
dwase politieke beleid te red, besef hy nou die waarde van die stukkie aarde waarop
hy woon. As jy daardie stukkie aarde nie liefhet nie, so was sy oortuiging, is jy 'n
parasiet. Dit help nie, sê hy by geleentheid, om in 'n blink voorstad te sit en terug te
hunker na Hugenoot-voorouers nie. Ons moet wortel gooi en op alle moontlike
maniere hierdie land ons s'n maak.9 Daarby moet die mens 'n verantwoordelikheid
vir sy stukkie aarde en uiteindelik die hele planeet kweek. Gereeld kla hy in briewe
aan Die Burger oor die uitheemse Port Jackson-bome wat die inheemse plantegroei
op die Kaapse Vlakte verdring, hoe die enigste stuk ongerepte kuslyn tussen Kaapstad
en Danger Point, die gebied tussen Vermont en Hawston, deur geldboelies uit die
Transvaal vernietig word,10 en hoe die mens daarin slaag om sy planeet, die
moederaarde, te bemors en dalk te vernietig. In 'n bydrae tot Cultura sê hy dit is die
mens se verantwoordelikheid om die stuk aarde waarop jy woon, met al sy sintuie
te leer ken,
die plante deur die seisoene, die diere en hul gewoontes, die
oorleweringe en die geskiedenis van jou kontrei. Ook alles wat voor jou
was, is deel van jou erfenis, Hollander sowel as Hottentot. Ons besit nie
ons aarde slegs met ons lewendes nie, maar meer nog met ons dooies
daarin.11
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Ook die oseane wat ons klimaat bepaal en wat saam met die bome vir ons suurstof
vervaardig, het ons beskerming nodig:
Onthou, een boom verskaf genoeg suurstof, genoeg lewe vir een mens.
En is ons dankbaar genoeg vir die skoonste winde en seestrome wat vanaf
Antarktika om ons Suid-Afrikaanse kuste spoel?12
Jaarliks, kla hy, stroom 'n stormloop mense soos die Bybelse swyne van Gadara
kus toe om kwansuis gereinig en herlaai te word, maar wat in die proses slegs
besoedeling agterlaat.
Self het Jan erns gemaak met sy eie kontrei. Aan die ontwikkelende Vermont kon
hy mooi straatname gee wat na seevoëls vernoem is,13 soos Strandloper, Pikkewyn,
Stormvoël, Seemeeu, Albatros, Malgas en Duiker. Op sy eie erf het hy skoongemaak,
geplant en gesaai, voortdurend kaalhand tussen die akkers aan 't grawe en omdolwe.
‘Laatmiddag’, skryf Chris Barnard, ‘sou hy ingenome kom aankondig hy het vandag
sewe tamaties uit sy tuin gepluk, en drie slaaikoppe, en twee en dertig ertappels
oopgeërd’.14 Dit het Siebert Wiid verbaas met watter enorme fisieke energie Jan die
hele erf kon ontklip, balke van skeepswrakke op sy rug van die see aandra en bamboes
aansleep om in kompos vir die tuin te verwerk. Jan, so was Siebert se waarneming,
moes altyd iets doen. Soos vroeër in Parys kon hy nie lank stilsit en net rustig oor 'n
koppie koffie of 'n glasie wyn klets nie.15 Sy geestelike onrus moes liggaamlik 'n
uitweg vind. Só 'n tuiste by die see met 'n eie tuin was die ideale blyplek om sy
energie te kanaliseer.
Maar ook die see self leer Jan nou beter ken as ooit tevore, al was hy van vroeg
af as kind langs die Kafferkuilsrivier op Riethuiskraal reeds 'n watermens. Daagliks
gaan hy en Jorie smiddags in die getypoel naby hulle huis swem. Met 'n termometer
in die see kon hy vasstel dat wanneer die suidooster woed, sak die temperatuur van
die water tot veertien of twaalf grade Celsius, terwyl die see warmer word as die
noordwestewind waai. Hy kon aanvanklik geen verklaring daarvoor vind nie, maar
het dit later toegeskryf aan die seestrome. Die noordwester dam die Mosambiekstroom
met warm Indiese water op, terwyl die suidooster op sy beurt die Augulhasstroom
met koue Atlantiese water aanhelp.16 Op 23 Maart haal Jan sy eerste eie seekos uit:
'n kooksel alikreukel. Met 'n duikbril op leer hy die ondersese wonders ken en besef
hy hoeveel kos daar vir die
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kundige persoon gratis beskikbaar is. Wanneer hy Jan met duikbril en snorkel in die
water sien, skryf Barend Toerien 'n geleentheidsgedig wat hy later, terug in die VSA,
aan Jan pos:
Deur die seebamboese-nisse
tussen seekatte en visse
woeker Jan met swart rob-voete
blaas kort-kort groot seekoei-proese
dan gooi hy triomfantelik
'n perlemoenskulp in die blik
‘Nog een, manne, vir die pan!
Dis pure koningskos daai,’
sê Jan.17

Jan haal rye van die groot seewiere uit wat hy, saam met 'n knippie sout en
neutmuskaat en gemeng met rooiwyn, tot eetbare selei kook en tot 'n heerlike jellie
laat stol. Gereeld duik hy, bestudeer hy die seeplante en skulpdiere, en reël hy
staptoere vir skoolkinders en groepe mede-entoesiaste. In Die seeboek van die
Sonderkossers, 'n seunsboek van 62 000 woorde en twintig bladsye tekeninge deur
Jorie wat hy binne vier maande in 1975 skryf en wat nog dieselfde jaar deur Tafelberg
gepubliseer en in 1977 met die Scheepersprys vir Jeuglektuur bekroon word, is
oorlewing en aanpassing die hooftemas. Soos die Strandlopers van ouds onderneem
twee seuns, 'n dogter en haar vader om sonder 'n voorraad kos of geriewe van die
beskawing twee weke lank langs die Kaapse Suidkus uit die natuur te leef. Ná
aanvanklike onderlinge spanninge onder hulle leer die stappers tydens die tog dat
hulle op mekaar aangewys is en dat hulle vir oorlewing harmonies moet saambestaan
en mekaar se hulp nodig het om te oorleef. Ná die aanvanklike gesukkel slaag hulle
daarin om die eksperiment suksesvol te voltooi en op hoofsaaklik seekos en bessies
vir hul oorlewing staat te maak. Uit die boek blyk Jan se uitstekende kennis van die
see en sy bekommernis oor die mens wat die aarde om hom vervuil.
Die nuuskierige Jan, steeds met 'n wye belangstelling in geskiedenis, geografie
en demografie wat hy aan die universiteit bestudeer het, wou alles weet van die
omgewing waarin hy woon. As 'n mens sy dagboek uit die jare op Onrus nagaan, val
dit jou op hoe hy telkens lyste gegewens op-
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stel: die jaarvloei van ons kusriviere, die maandelikse reënval op Onrus, sy
waterverbruik en houtverbruik vir die winter, die liters petrol per honderd kilometer
wat hy aan hulle Morris bestee, inligting oor droogte en peste in die tuin. Hy kon
vasstel dat die ou Hollandse reisiger M.D. Teenstra die eerste was om die naam
Onrust in sy reisverslag De vruchten mijner werkzaamheden (1825) op skrif te stel,18
en dat die dorp waarskynlik vernoem is na die Eilanden van Onrust voor die monding
van die Djakartarivier in die ou Nederlandse Oos-Indië waarvan een, Purmerend,
nes vroeër die Vallei van Hemel en Aarde naby Onrus, 'n kolonie vir melaatses
gehuisves het.19
Maar Jan wou verder terug weet. Hy wou deel hê aan die vervloë geskiedenis en
selfs die spoke of geraamtes van die verlede ontmoet. Hy het nou in oorsese lande
tien jaar van sy lewe deurgebring en naas Parys en die Mediterreense suide van
Europa ook die ‘goue Griekse eilande [... en] die supersnelweë in Kalifornië’20 deeglik
leer ken. In die winter op Onrus, die ‘tyd van stomende honde voor die vuur, van
boontjiesop en kruiewyn, van snoek en patats’, luister hy ‘met wellus [...] na die nat
gepiets teen ruit en dak, of dink [hy] aan die dankbare aarde en wat nog alles in die
tuin voor die voorjaar gedoen moet word’.21 Wanneer die weer dit toelaat, gaan hy
stap, kap hy 'n dooie rooikransboom vir die vleisbraai af, en dink hy aan die
Strandlopers en Koisan, ‘dié mensies, geel en vlietend soos die duine van weleer’,22
wat voor hom hier was. En, mymerend oor hierdie voorgangers, wonder hy oor die
vurige bygelowe oor sterre en diere waarin hulle geglo het oor en wat hulle in hierdie
landskap nagelaat het wat ‘nog in ons kan nawoon’,23 'n erfenis wat moeilik is om
aan te voel ‘waar wind en sand gedurig hul sameswering van onstandvastigheid
fluister’.24 Te oordeel aan die massas skulpe en klipwerktuie en potskerwe was hulle
hier gevestig en word hulle spore gedurig deur die wind oopen toegewaai. Vóór hulle
was hier 'n smeltkroes met die wreedste, sluuste en snelvoetigste diere, met 'n oop
veld vol gevare en vinnige dood. Hier, so kon die argeoloë vasstel, was miljoene jare
vóór die Koisan die wieg van die mens self. Hier het die aap op sy mensvoete regop
gekom om te kan slaan, te gooi, te steek en te skiet en só te midde van die dreiging
rondom hom te oorleef. En dit is by hierdie mens, wat met sy regop-kom tot
kultuurwese ontwikkel het, dat Jan geslagte en geslagte later aansluit.
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II
Van die begin af het Jan en Jorie besluit om winters en somers op die voorstoep te
slaap. Die huis, het hulle gemeen, was vir kos kook, boeke en skilderye en vir mense
wat wintertyd op besoek kom, nie vir slaap nie. Belangrik vir albei was hul skeppende
werk en daarin het hulle mekaar ondersteun, ook omdat die een intens belanggestel
het in wat die ander een doen. Jan het die spanrame vir haar skilderye gemaak, terwyl
sy alles wat hy skryf, deeglik gelees en skerp gekritiseer het. Dit het ook 'n vaste
tradisie geword dat sy die tekening, dikwels vrolik en veelkleurig, vir die stofomslag
van sy boeke maak en vir sommige, soos Die seeboek van die Sonderkossers en 'n
Boek vir Onrus, die illustrasies binne-in verskaf. Jan was nooit gepla oor haar vuil
klere wanneer sy skilder nie, want hy het geweet as dit die dag móét, kon sy goed
lyk. En wedersyds het hulle respek vir mekaar se werk en oorgawe aan hul kuns
gehad. Daarby het Jan vir Jorie beskou as die intelligentste mens wat hy ooit leer
ken het.25
As kunstenaars het albei hul eie gang en roetine gehad. Jan sou in die oggende,
nadat hy die koerant by die kafee gaan koop en gelees het, begin om te hersien en
oor te tik wat hy die vorige dag met die hand geskryf het. Tienuur se kant was dit
tyd vir koffie. Dan was Jorie klaar met die huiswerk en is sy op ateljee toe om te
skilder tot etenstyd wat gewoonlik voorafgegaan is deur 'n glasie rooiwyn. Ná
middagete het Jan dikwels gedut, terwyl Jorie buite op die agterstoep op haar maag
gelê en koerant lees het. Ná die swem in die getypoel het Jan begin skryf en is Jorie
vir 'n tweede sessie na haar ateljee. Saans het Jan sy skryfwerk voortgesit of saam
met Jorie gesit en lees aan die boeke wat hy ter resensie van The Cape Times ontvang
het - 'n werksaamheid waarmee hy met die jongste ontwikkelinge op die gebied van
die Afrikaanse letterkunde kon bybly en wat vir hom naas sy tantième 'n broodnodige
inkomste besorg het. Jan was nogal gevoelig oor die feit dat hy miskien minder geld
in hulle gesamentlike huishouding as Jorie met haar skilderye inbring. Daarom het
hy gereeld berekeninge gemaak oor hoeveel hy iedere maand gesaag en hoeveel
sakkies aartappels of hoeveel wortels hy geoes het. Naas sy werklike geldelike
inkomste het hy sy bydrae tot die huis op dié wyse bereken.26
Jan en Jorie se huwelik was 'n baie geskakeerde en komplekse verhouding wat
gewissel het van baie teer tot uiters ru. Sy het daarvan gehou as hy vir haar stories
lag en op sy beurt was hy lewenslank besig met 'n
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taalles as sy Afrikaanse woorde verkeerd inspan of gebruik. Die huwelik was 'n
durende oorlog tussen twee persone wat mekaar liefhet en vir baie waarnemers het
dit die konvensionele opvattinge van wat 'n huwelik behoort te wees, laat vervaag
en die omskrywing van 'n suksesvolle huwelik verbreed. Dikwels kon hulle voor
besoekers taamlik iesegrimmig met mekaar praat en mekaar lelike dinge toesnou.
Soms het hy haar met die woorde ‘Hou jou bek, Jorie’ stilgemaak as sy, soos dikwels
gebeur het, die geselskap só oorheers dat niemand anders 'n woord kon inkry nie.
Toe M.C. Botha se skoonmoeder Jan tydens 'n ete vra of hy, ná 'n sarsie katterigheid
tussen hom en Jorie, nie meer diplomaties teenoor sy vrou kan wees nie, antwoord
hy: ‘Diplomasie werk nie met so 'n skurk nie.’27 So 'n uitspraak klink erg, maar 'n
mens moet dit in die nodige perspektief sien. Jan en Jorie se rusies was fenomenaal,
maar baie van hul vriende het dié heftige woordewisselings as 'n spel beskou en dit
afgelag. Braam de Vries kan onthou hoe Jan en Jorie een aand in 'n heftige rusie voor
vriende betrokke was, net om ná die gaste se vertrek lieftallig en rustig met mekaar
te sit en gesels.28 Daarby was Jan in sy diepste wese asosiaal. Anders as Jorie het hy
'n element van mensskuheid in hom gehad wat hy nooit heeltemal oorwin het nie.
Jorie was sy verbinding met ander mense, die persoon op wie hy vir sosiale kontak
gesteun het. Ten spyte van die verskille was hulle dus geheg aan mekaar, die een
noodsaaklik en onmisbaar vir die ander, na alle waarskynlikheid omdat hulle basies
dieselfde dinge in die lewe wou hê en dieselfde ideale en verwagtings gehad het. Al
was die een dan soms kwaad vir die ander, was hulle nooit verveeld met mekaar nie.
‘Ons het 'n lang argument in 1949 begin en dit is nou nog nie verby nie’, het sy by
geleentheid in 'n onderhoud29 gesê. ‘Hy dink ek is 'n ongeluk wat hom oorgekom het.
Nou hou hy maar die duiwel wat hy ken eerder as om 'n nuwe een te beproef.’ In
hierdie (enkele) opsig was hulle verhouding baie soos dié van die Engelse skrywer
D.H. Lawrence en sy vrou, Frieda. Lawrence se woorde in 'n brief van 1912 aan
Edward Garnett oor sy verhouding met Frieda toon 'n groot ooreenkoms met dié
tussen Jan en Jorie:
We are fearfully fond of one another, all the more, perhaps, when it
doesn't show. We want remarkably the same thing in life - sort of freedom,
nakedness of intimacy, free breathing-space between us. You don't know
how fine it is between us - whatever either of us says.30
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Jan kon geen ander vrou as Jorie liefhê nie en selfs nie eers by 'n ander vlerksleep
nie. Lewenslank was hy gewikkel in 'n stryd met die onderdrukkende Calvinisme en
die patriargale oorheersing in sy ouerhuis, magte wat in sy jeug tot 'n afkeer van
vroue en vrees vir seksuele kontak gelei het. Veral die vroulike karakters in sy vroeëre
romans en sy Paryse dagboek toon vir die leser dat sy opvattinge oor die liefde en
die vrou ten nouste saamhang met sy komplekse persoonlikheid. Jan kon sy
aanvanklike misoginie oorwin, maar dit bly 'n ope vraag of sy en Jorie se
kinderloosheid 'n eie keuse, die resultaat van haar liggaamlike gebrek of selfs seksuele
onvermoë was. Tydens hulle verblyf op Kreta het Jorie, volgens 'n mededeling tydens
'n gesprek,31 belanggestel daarin om 'n eie kind te hê, maar niks het gebeur nie.
Waarskynlik as gevolg van die gemis aan kinders, van wie hulle albei baie gehou
het, was daar gou diere op Jan en Jorie se erf op Onrus. Die eerste huisdiere wat by
hulle aangekom het, was 'n kapokkie en 'n bokserteef waaraan hulle die naam Sjeba
gegee het. Gou daag hulle vriendin Margot Holt uit Kaapstad op met 'n klein reuntjie
van agt weke, 'n kruis tussen 'n Labrador en 'n Dobermann. Aangesien hulle pas terug
was van Griekeland, gee Jan aan hom die naam Skilo - na skulos, ‘hond’ in Grieks.
Aanvanklik was Sjeba uiters jaloers, maar Skilo het gou begin swel soos 'n pampoen,
soos Sjeba leer blaf en op 'n onbeholpe wyse uiting aan sy baldadige liefde gegee.
‘Toe maar, hy's g'n sleg nie,’ het een van die bouers opgemerk, ‘hy's nie rêrig 'n hond
nie, hy's eintlik 'n soort donkie.’32 Saam met Jan stap die twee honde die duine in en
strandlangs, terwyl Skilo elke oggend saamdraf as Jan op sy afgeleefde fiets Die
Burger gaan koop. Op 'n oggend toe Jan weer so op sy fiets verbyry, hoor sy buurvrou
Maudie van der Colff, wat toevallig dié dag werksmense by haar gehad het, een van
hulle sê: ‘Daai man, hy's famous. Vir hom maak wit of bruin nie saak nie. As jy by
hom eet, sit hy die hele brood op tafel dat jy kan sny suffel soos jy wil.’33 Terwyl die
bouers nog op Jan se erf was, neem Spokie, 'n ‘appelkoosgeel katjie’,34 haar intrek.
Dit was 'n gesig om die gesin smiddags te sien stap op pad see toe om te gaan swem:
Jan en Jorie, gevolg deur die twee groot honde ‘en een bleek appelkooskleur katjie
wat stertjie omhoog orals denkbeeldige muise bespring, in die verbygaan liefderik
deur 'n rooskleurige Skilotong belek, en eenmaal ook 'n ent tussen twee enorme maar
versigtige slagtande gedra’.35
In Oktober 1977 is Spokie skielik dood as gevolg van kanker in die keel,
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terwyl Skilo 'n jaar later vir die derde keer in sy lewe bosluiskoors gekry het en in
die agterlyf verlam is. Op 7 November 1978 kom die veearts, dr. Wilson, om hom
in te spuit. ‘Ons het gekniel by sy stoepbed waaruit hy omtrent nie meer kon opstaan
nie’, skryf Jan. ‘Ek het sy kop op my knieë gehou terwyl dr. Wilson hom inspuit.
My dierbare hond het effe verbaas na my gekyk, en toe gesug. Sy kop het begin
druip, en binne sewe sekondes was hy dood.’36 Eers 'n jaar later kry hulle 'n Deense
pronkrug waaraan Jan die naam Arieb, Hottentots vir ‘hond’ en 'n anagram vir Rabie,
gee. Intussen kry Jorie 'n hele rits katte. Wanneer Arieb, aan wie hulle ook baie
vreugde beleef, op 17 Desember 1986 aan beenkanker sterf, teken Jan in sy dagboek
aan: ‘Dankie, ou maat, vir sewe jaar en vier maande.’ Hulle kry twee nuwe honde,
Bekkie en Patta. ‘Na 'n week’, skryf Jan, ‘is die huis een groot chaos, en het die katte
met starre oë talle hartaanvalle oorleef.’ Wanneer Chris Barnard en Katinka Heyns
later 'n vakansiehuis regoor Jan en Jorie betrek, leer hulle Jan en veral sy honde nog
beter ken as vroeër. ‘Een keer 'n jaar, in Desember,’ skryf Chris,
is ons bure op Onrusrivier. Maak jy die eerste oggend die agterdeur
oop, wag daar 'n mandjie met 'n kop dou-nat botterslaai, 'n paar takkies
roosmaryn, 'n bossie vinkel, 'n bietjie seldery - en Die Burger.
Laatmiddag sal hy by jou uitslaan met 'n bottel wyn, 'n bakkie
tuisgekweekte droë olywe en 'n bekvol gesels. Dis nou hy en sy twee
skaduwees, Bekkie en Patta, twee Deense honde met reuse-pote en
ondiskriminerende samboksterte.37
‘Vreemd,’ skryf Chris, ‘maar Jan kom altyd by die agterdeur in en die honde
triomfantelik 'n paar sekondes later by die voordeur.’38
Jan se voorkeur het altyd uitgegaan na groot honde. By geleentheid het hy gesê
as 'n mens eers 'n groot hond leer liefkry het, kan jy nie meer klein keffertjies verdra
nie.39 'n Groot hond was vir hom nie net 'n goeie wagter nie, maar 'n uitmuntende
stapmaat in die duine, teen die berg of langs die strand. Die katte in die huishouding
het telkens met talryke krose seisoensgewys vermeerder en was in Jorie se ateljee
dikwels modelle vir haar skilderye. Hoewel Jan nie afsydig was van die katte wat
etenstyd dikwels op die agterstoep op die tafel lê en bak of teen die aand se kant
gehipnotiseer die vlug van die voëls dopgehou het nie, het sy voorkeur uitgegaan na
sy honde. Maar ook ander diere het sy belangstelling en sorg
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gewek. Op 'n keer het hy en Jorie weke lank 'n pikkewyn wat met olie van 'n tenkskip
besmeer is, versorg en met klipvissies gevoed. En in die kouer maande van die jaar
het hy altyd belanggestel in die walviskoeie wat in die beskutte water kom baai en
die weke met hul ‘enorme kleingoed lê en omspeel het’.40

III
Ná Jan en Jorie se vestiging op Onrus kom Jan se ouers en sy broers van tyd tot tyd
by hulle kuier. Van 27 Mei tot 3 Junie 1970 is sy pa en ma in 'n nog onklaar plek by
hulle, maar hy vind ‘hulle word oud en inhuisig’. Ook sy broer Louw, die geoloog,
kom met sy vragmotor aangery. Jan merk op hy is nog soos altyd sku, maar as hy
eers aan die praat raak, hou hy nie op nie. Hy volg mens soos 'n hond en Jan wonder
of al die gesels en slaafse agternalopery 'n manier is om vir die groot eensaamheid
in die veld en die Namib te kompenseer. Hy skryf steeds aan sy epiese gedig oor die
sandkorrel. Twee van sy voortande makeer en hy praat nou nog meer skuinskop as
tevore. In die negentigerjare vestig sowel Hans as At hulle op Hermanus en sien die
broers meer van mekaar.
Toe Jan en Jorie op Onrus intrek, het die skilders Cecil Higgs en Gregoire
Boonzaier reeds daar gewoon. Net soms sien hulle Cecil langs die see wandel, met
‘haar vorstelike optog katte skugter verknog aan haar eensaamheid.’41 Gregoire kon
hulle meer dikwels sien ‘waar sy lang bene sy fiets se pedale statig om en om trap,
of waar hy kierie in die hand en hond op die hak gaan stap’.42
Met die ‘mengsel van wrewel en toegeneentheid’43 waarmee hy dikwels skryf oor
Uys Krige, wat ongeveer 'n jaar voor hom en Jorie permanent op Onrus kom woon
het, kla Jan in sy dagboek en in 'n Boek vir Onrus dikwels oor sy ou vriend se ydelheid
en sy onvermoë om enigiets prakties met sy hande te verrig. Op 8 Desember 1970
teken hy aan Uys het sy nuut verkreë telefoon só baie gebruik dat dit stukkend is.
Hy ‘verteer’ tonne koerantpapier om sy naam êrens genoem te kan sien, en luister
en kyk gelyktydig na die radio en die televisie net om sy naam of beeld nie te mis
nie. Saam met vriende sal hy in 'n gesprek tien minute voortbabbel en vroetel, sodat
almal, met die gewillige Jorie vooraan, soos 'n kring howelinge na hom moet luister.
En Jan wonder hoe dit moontlik is dat 'n
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man wat so min vir kos en wyn omgee, dit reggekry het om Frans te leer. Babsie
Winnaar, Uys se huishulp, moet by hom inwoon om alles vir hom op te tel en reg te
vat agter hom aan en vir alles te sorg. ‘En ook vir haar maak hy, hulpelose, verhewe
digter, naïewe kind, tot moeder wat kloek oor sy hulpelooshede.’44 Toe Cecil Higgs
op 'n dag deur booswigte aangeval is, ontwikkel Babsie tot 'n kloekende hen wat Uys
dag en nag wil beskerm. ‘Ek slaap nou op die stoep om Oubaas Uys van die
moordenaars op te pas. Ek slaat die moordenaar oor die kop met die byl as hy die
Oubaas kom doodmaak, ja.’ Volgens Jan ly Uys aan 'n groot dosis ipekonders wat
hy liefderyk vertroetel en hom telkens in die hospitaal laat beland. Wanneer Uys ná
so 'n hospitaalverblyf alleen by die huis is, kry hy aanvalle van swartgalligheid en
‘doodsgedagtes omdat sy digfontein so totaal opgedroë het’.45 Op 'n dag roep hy
knorrig uit: ‘Mammie het ons nooit vertel die ouderdom is so vreeslik nie.’46
Steeds gaan Uys in die oggend en die middag see toe om te swem. Op 'n dag
verloor hy met die swem in die golwe sy kunsgebit. ‘Dat die see waarvoor ek só lief
is, dit nou aan my kon doen,’ sug hy. Toe hy hoor Cynthia Laubscher stal montages
uit, onder meer een met 'n vasgelymde stel tande daarop, bel hy dadelik na die
kunslokaal. Hy vra Cynthia waar sy die kunstande gekry het. ‘Op die strand?’ Hy
gee Cynthia nie tyd om te antwoord nie. ‘Ek't myne op die strand verloor. Jy moenie
daai skilderstuk verkoop nie, hoor jy, dis my tande. Vasgegom? 'n Mens kan dit mos
weer losmaak of iets. Dis mý tande, ek wil hulle terughê.’ Dit het Cynthia weinig
gehelp om Uys te probeer oortuig die tande was vasgelym en onbruikbaar en dat sy
hulle buitendien nie by die strand opgetel het nie.
In sy dagboek teken Jan aan dat Uys met die toenemende ouderdom versleg, al
hoe krenteriger en selfsugtiger word en nie meer 'n behoorlike bord kos inkry nie.
Saans loop hy in Onrus se stil strate rond en stap sommer by enige iemand in, sonder
om daaraan te dink om 'n geskenkie, 'n bottel wyn of so, saam te neem. Die huishulp
wat in Babsie se plek kom, begin hom met enorme aankope van kruideniersware
uitbuit en haar nagklere, kunstande en onderklere lê die huis vol. Jan teken aan:
Uys se selfsug het nou ontstellende afmetings, en boonop dwing hy
almal om hom om die hede te ontken en net in die verlede te lewe. Alle
kos haat hy, soos hy luidkeels voor elke ete verkondig. Ons moet vir hom
bandopnames maak vir 'n glorieboek vol foto's vir Perskor.
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Hy dwarsboom alles opsetlik, stel uit soos 'n kind wat speelgoed breek,
en dwing al sy herinneringe Europees, dus weg van Suid-Afrika se
skrywers. Sy gloriejeug in Europa, en nie Suid-Afrika waar sy roem te
min was. Geen ou vriend wil hom meer sien nie; hy het 'n monster /
karikatuur van die ou Golden Boy geword.
'n Aanduiding van Jan en Uys se verhouding tot mekaar in hierdie jare gee André
Letoit, die latere Koos Kombuis, in sy roman Somer II (1985):
Ons kom in die stikhitte van die vroeë middag op Onrus aan, en besluit
om Jan Rabie nie dadelik lastig te val nie, want dis die tyd dat alle
suksesvolle mense slaap of hulle vroue klim. Dus sit ons op die strand
tussen lae bossies en weggooi-Cokeblikkies op 'n bankie en eet ons laaste
tjoklitkoekies op wat ons naby Grabouw in 'n plaasstoor gekoop het, ons
rugsakke eenkant neergegooi, moeg en warm en stomend van die lang ent
pad teen ons lywe.
Vieruur die middag stap ons na die huis toe wat blykbaar syne is - ons het
by 'n buurman uitgevind. 'n Groot, grys kontrapsie, en 'n mens moet deur
die struikgewas veg om by die voorstoep uit te kom. Ons klop; daar is
geen antwoord nie. Ons stap om die huis en word bestorm deur 'n groot
hond. Op die agterstoep staan Jan Rabie gebukkend agter 'n stellasie. Hy
roep die hond terug en sê, in 'n stem wat deur die hele buurt weerklink:
‘Ek Is Besig Om Olywe In Te Lê. Wil Julle Koffie Hê?’
Die verwelkomings is hartlik. My eerste indrukke van Jan se huis is
blywend en fragmentaries: 'n skets, geraam, van Uys Krige in jonger jare,
besig om sy toonnaels te knip. 'n Groot kaggel, 'n Studeerkamer vol hordes
papier en 'n tikmasjien (my ma sou gemoan het). En Marjorie se ateljee
bo-op waar sy vinkneste skilder en haar verfbesmeerde hande aan haar
jurk afvee, te moeg om lank te praat, die werk put haar blykbaar uit. Die
áánd eers sou sy ontdooi.47
Jan begelei hulle na die huis van Louie Lemmer, Uys se sekretaresse, waar hulle
gaan oorbly. Hy
lyk die hele tyd tegelyk nors en vriendelik. Abrup is eintlik die woord.
Alles wat hy sê spoeg hy uit soos 'n bitter blaffie. Ook dié dinge wat hy
skynbaar goed bedoel.48
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Hulle besoek Uys Krige:
Hy sit daar, agteroor soos 'n sater wat sommer netnou uit die bos uitgekruip
het en die huis oorgeneem het en dit sy koninkryk gemaak het. Bonkige
lyfie; waterige dog skerp ogies agter die brilglase; lang, ongeordende grys
hare oor sy kraag. Sý sinne kom ook skerp, hartlik en effens verbitterd uit.
Praat alle suksesvolle skrywers in triomfantlike monoloë soos rukkerige
mishorings? Dis 'n ondervinding om hom en Jan met mekaar te hoor praat;
die een bly half op die stoep staan, vies of skaam om in te gaan, en die
ander sit agteroor op die rusbank; en dan blaf hulle vir mekaar.49
Maar wanneer Uys op Maandag, 10 Augustus 1987, te sterwe kom, breek die
liefde wat Jan diep binne-in hom vir Uys gehad het, deur. By die begrafnis op
Donderdagmiddag, 13 Augustus, is Jan een van die draers en sê hy by die graf: ‘Die
troebadoer en swerwer het huis toe gekom, na hierdie plekkie aan die voet van Afrika,
voor die ontsaglike Suidersee; 'n plekkie met die naam Onrus. Uys het kom rus in
Onrus.’50 Toe hulle wegloop ná die begrafnis, sê Jan vir Jorie: ‘Nou kan ek later hier
langsaan Uys begrawe word.’51 Later het Jan die graf van die digter van ‘Ken jy die
see...’ met wit skulpe bedek en drie sonneblomme - Uys se geliefkoosde blom daarop geplant.52
Met Jan en Jorie wat hulle in Maart 1970 op Vermont vestig en Chris en Katinka
Barnard wat later hul vakansiehuis daar laat bou, word Onrus en sy tweelingdorpie
met die jare 'n egte kunstenaarskolonie waar skeppende en verwante mense kom
woon of vir hulle naweek- en vakansietuistes aanskaf. Hulle is die egpaar Klaas
Steytler en Elsa Joubert, Jack Cope, Koos Human, Siebert Wiid, Bill Davis, Barend
J. Toerien, Simon Rappoport, Etienne Leroux, Al J. Venter en later ook Pieter en
Estelle Spaarwater. Gou word Jan en Jorie se huis, soos vroeër hulle woning in die
Rue de la Tombe Issoire in Parys en Cheviot Place 6 in Groenpunt, 'n gewilde
aankomplek vir kunstenaars en skrywers. Uit die noorde kom Fanie Olivier, ‘jonk
en opreg en opgewek soos fonteinwater’,53 uit Natal Braam de Vries met sy
Ladismithse bry-r en sy talle stories uit die Klein Karoo, uit Switserland dr. Peter
Sulzer wat van Jan se werk in Duits vertaal, ‘die hoflikste mens wat ons ooit aan
huis had’,54 uit Windhoek George Weideman ‘met 'n karakoelpels van 'n baard’55 en
uit Johannesburg die ‘fermsagte’56
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John Miles. Jan merk in sy dagboek op André Brink, wat gereeld uit Grahamstad
opdaag, ontwikkel al hoe meer 'n ‘bourgeois’ maag, Etienne Leroux kry 'n
hippie-gestalte namate sy hare en baard al hoe meer uitrafel en hy sy oë agter 'n
donkerbril verskuil, Koos Human raak al hoe sprankelender soos hy oor glasies
rooiwyn stories oor skrywers vertel, en Leon Rousseau ‘met sy katamaran en soet,
onverstoorbare glimlag’ laat 'n mens dink ‘van sy voorouers moes katte gewees het’.57
Twee jong skrywers met wie Jan in die sewentigerjare kennis maak, is die digters
Phil du Plessis en Casper Schmidt wat dikwels van Johannesburg ry, by Etienne
Leroux op Koffiefontein oornag en dan by Jan en Jorie op Onrus aandoen. Vir jong
digters was Rabie as redakteur van Contrast die spilpunt, ‘'n vae en aangename
redakteur’.58 Soms word die gaste, veral in die somermaande as vriende en besoekers
uit die binneland hulle drumpels deurtrap, vir Jan te veel en teken hy in sy dagboek
aan: ‘Ek is uitgemens.’ Tog was dit deel van sy persoonlikheid en, ten spyte van sy
teruggetrokkenheid, een van sy vaste beginsels om nooit mense weg te wys nie, 'n
gulhartigheid wat hy van sy moeder geërf het. Die besoeker, het hy dikwels gesê, is
heilig in jou poorte; jy moet hom altyd welkom laat voel.59
Iemand vir wie Jan reeds in sy jare in Groenpunt ontmoet het en wat gereeld by
hom op Onrus kom kuier, is die skrywer Richard Rive wat nooit sy verontwaardiging
oor apartheid en die verbod op sy boeke weggesteek het nie. Tog het sy sin vir humor
hom, ‘dinamiese [en] hoflike mens’60 wat hy was, verhoed om in giftigheid te verval.
Wanneer Richard, op die toppunt van sy roem as skrywer en dosent, sinloos deur
moordenaars neergevel word, skryf Jan 'n huldeblyk oor hom.61 Ook Bill (W.A.) de
Klerk, nog 'n vriend uit sy Groenpunt-dae, kom gereeld kuier, vir Jan die mees
Bolandse van alle Afrikaanse skrywers. Omdat Jan ook met sulke aksies besig was,
het hy groot waardering gehad vir Bill se inisiatiewe en sy kampvegtersdrif vir die
bewaring van die berge en die statige ou herehuise van die Paarl-vallei.62 Hoewel Jan
nie veel erg gehad het aan akademici nie, was die filosoof Johan Degenaar, een van
die hoflikste mense wat hy ken, een van die groot uitsonderings - ‘the most decent
man in Stellenbosch’, sou Jorie later sê.63 In 'n huldigingsbundel vir Degenaar skryf
Jan: ‘sy hele persoonlikheid is deurglans van 'n helderheid soos van 'n geslypte juweel
wat geen vatplek bied aan 'n kritiese oog nie’.64 Wat hy in 'n gesprek met hom
waardeer, is ‘sy kalmte en helder denke wat hom eerder na jóú sal laat luister as om
'n dowwe kol in sy ego aan jou op te
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dwing’.65 Eenmaal het hy geluister hoe Degenaar in 'n openbare debat met
hooggeplaaste apartheidkerkleiers in die Stellenbosse Kweekskool optree, 'n parate,
vreeslose vertoning van suiwer logika, sonder om sy stem te verhef soos van sy
driftige teenstanders soms wel gedoen het. Tydens dié debat het Jan geesdriftig
opgespring en ‘Ditsem!’ uitgeroep, tot wrewel van die kerkleiers. Vir Degenaar en
sy vrou Jetty was Jan se koppigheid 'n aantreklike deel van sy persoonlikheid en
hulle het gehou van die wyse waarop hy en Jorie van mekaar voor vriende verskil,
nie hulle rusies hou vir tot wanneer hulle alleen is nie. Jan se liefde vir sy hond en
sy groentetuin, sy opgaan in die aarde en sy liefde vir Afrikaans het Degenaar
beïndruk.66 Op sy beurt het Jan gevoel, wanneer hulle op Onrus saameet, Degenaar
waardeer sy en Jorie se gesprek ‘as iets so kosbaars soos die goue dag buite oor die
blou see aan ons voete’.67 Jan skryf: ‘Al wat ek Johan Degenaar uit al ons mooi dae
wil verwyt, is dat hy die woord altyd bo alles gestel het. Johan kan deur 'n landskap
loop, oënskynlik sonder om die afdwalings van 'n blom en blaar raak te sien, so
verdiep sal hy in die spel van die woord bly.’68 Die gebruik van ‘afdwalings’ getuig
van hoe sensitief Jan woorde in selfs 'n kort stukkie geleentheidsprosa kon gebruik.
Dit is op Onrus waar Breyten Breytenbach saam met sy vrou, Yolande, hom in
1973 aanvanklik tydens sy eerste besoek ná baie jare aan Suid-Afrika in sy ouers se
huis tuismaak en, soos telkens daarna, op Oujaarsdagaand 1972 saam met 'n hele
boel gaste by Jan en Jorie saamkuier. In 'n Seisoen in die paradys wat hy onder die
skuilnaam B.B. Lasarus oor hierdie besoek in 1976 publiseer, verwys hy na Jan en
Jorie as Biltong en Joors:
Na aandete stap ons in die donker na Biltong en Joors se huis wat net
'n entjie verder lê. Motte om die enkele lamppaal se lig. Vlermuise, harig
seker, in die geute van die donker huise op leë erwe. Bo ons staan en tril
die Suiderkruis op sy twee wysters. 'n Enorme dierasie, 'n hond met die
naam van Skylos, kom knorrend op ons af. Biltong en sy familie sit om
'n vuur in die agterplaas. Ons is net betyds vir wyn en koffie. Jan Biltong
is 'n geveerde en intense klein silhoeët in die vlamme se skynsel. Hy kyk
met sy kop half skuins en 'n sardoniese glimlaggie in die baard na die
verlore seun se tuiskoms.69
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Van 23 tot 27 Maart gaan Jan vyf dae lank saam met die uitgewer Daantjie Saayman
en sy vrou, Nici, die argitek en dosent Barry Bierman, die argitek Revel Fox, swaer
van Uys Krige, Barend Toerien, James Polley en Breyten stap in die Sederberge. In
'n Seisoen in die paradys dui Breyten Barend met die naam Bul en Jan as Ratel aan.
Hulle stap oor die Sederberge by Welbedacht tot by Wuppertal en terug deur
Skerpioenspoort en Vogelsangvallei tot Crystal Pool. Tydens dié reis maak Jan kennis
met oom Frederik Joubert, hulle bruin gids, wat in 'n grot woon en getuie was van
hoe arende met 'n luiperd baklei, maar Jan erg hom aan die ‘liberaliste’ in hul groep
wat vervelig-kruiperig teenoor die bruines optree. Telkens in die sewentiger- en
tagtigerjare onderneem Jan nog staptogte langs die see of in die berge, soms vergesel
van Barend Toerien. Sy hulde aan die berge en aan oom Frederik Joubert, wat dit
nie kon veel dat van die bergklimmers sommer so Engels ‘in sy gesig in’70 kom praat
nie, boekstaaf Jan in Droomberge - Sederberge (1985), die verslag van sy laaste lang
staptog wat hy saam met Daantjie en Nici Saayman en oom Frederik met sy donkies
onderneem.71
Iemand vir wie Jan in die sewentigerjare op Onrus leer ken, is die skrywer M.C.
Botha met wie hy 'n hegte vriendskap sluit. M.C. het van die begin af Jan se
onblusbare drif om die lewe, sy onverskrokkenheid en sy sin vir regverdigheid, ‘so
tragies afwesig in die dogmas van Afrikanernasionalisme’,72 bewonder. Jan, het hy
waargeneem, is die onafhanklikste mens wat hy ken:
Hy verwag nóg gawes nóg guns, hoewel hy, paradoksaal genoeg, maklik
van albei sal gee. Hy is in 'n sin die titel van een van sy boeke, Mens-alleen,
tog is hy 'n gelukkige mens [...] Daar is iets argaïes in Jan, iets oers, wat
Etienne Leroux laat sê het: ‘Jan is heilig.’...Die afgrond lok hom nie.
‘Nietzsche is 'n mal hond wat hulle moes vermoor het die dag toe hy gebore
is,’ sê hy.73
Omdat daar drie mense in die telefoongids van Hermanus met die naam Jan Rabie
is, het Jan die woord ‘Skrywer’ agter syne laat invoeg. Nog 'n illustrasie van sy
onafhanklikheid van denke en oordeel is dat hy weinig waarde heg aan kreef, by
uitstek dié seekos waarvoor baie mense ten duurste in restaurants sal betaal. Toe
M.C. ná 'n duiksessie met 'n halwe sak kreef uit die water kom, was Jan se enigste
opmerking: ‘My pa het
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hulle skerpioene van die see genoem.’74 Waarskynlik omdat hy 'n groot deel van sy
lewe in armoede moes lewe, was daar by Jan 'n versamelwoede. Een jaar het hy
tydens 'n byeenkoms van skrywers loodomhulsels van al die wynbottels tydens elke
aand se partytjie versamel en in sy baadjiesakke geprop vir wanneer hy Kaapstad
toe moes terugvlieg. Toe hy verby die sekuriteit by die lughawe stap, gaan die
bomverklikker se alarm af. Jan skrik hom boeglam. Sy verskoning was dat hy maar
net die goed by sy huis wou gaan smelt om nuwe gewigte vir sy duikgordel te maak.75
Hoewel hulle mekaar reeds van vroeër geken het, kom daar 'n hegte vriendskap
met die Rabies tot stand wanneer Chris Barnard en sy vrou, die sprankelende Katinka
Heyns, regoor hulle op Vermont intrek. Jan en Katinka se kennismaking het stram
begin. Katinka wou graag 'n dokumentêr oor die see maak en Chris het aanbeveel
dat sy Jan vir medewerking nader. Toe Katinka uit Johannesburg afkom Kaap toe
en Jan bel, was sy eerste woorde dat hy haar nie kan ontvang nie. ‘Jorie, my vrou,
is nie hier nie, sy is besig met 'n uitstalling’, was sy woorde. Katinka se verweer dat
dit nie saak maak nie en dat sy eintlik kom om hom te sien, het op dowe ore en
onbegrip gestuit. ‘Maar my vrou is nie hier nie’, het hy herhaal. Toe Katinka Jorie
by die uitstalling in Kaapstad ontmoet en vra of sy enige beswaar het as sy 'n
onderhoud met haar man voer, want hy is half skaam daaroor, was Jorie se antwoord:
‘Nee, gaan gerus.’ Toe Katinka volgens afspraak op Vermont aankom, was Jan baie
senuweeagtig. Hy het koppietjies vir die Griekse koffie wat Jorie altyd maak, vooraf
reggesit en vir haar in 'n koppietjie met 'n bars in ingeskink. Die koffie loop alles uit
en Katinka drink dit vinnig op, waarop Jan dit weer vol skink en Katinka dit weer
dadelik uitdrink. Die hele situasie was vir Katinka meer as half ongemaklik, want
sy kon nouliks vir Jan sê die koppie lek. Dit was egter hulle eerste ontmoeting. In
die jare van hul vriendskap het sy agtergekom Jan is dikwels ongemaklik met 'n
eerste of skielike kennismaking. Sy reaksie in so 'n situasie was altyd om terug te
val op Jorie wat sy sosiale kant gehanteer het. Later het hulle goeie vriende geraak
en het sy bewus geword van die besondere verhouding tussen hom en Jorie. Dikwels
kon sy van haar en Chris se huis hoor hoe hulle met sulke eggo's ‘Jaaan’ en ‘Jooorie’
uit die tuin of die ateljee na mekaar roep.76
Van die sensitiefste stukke wat ooit oor Jan en Jorie geskryf is, kom uit die pen
van Chris Barnard. In die teks wat hy vir Katinka se film Jan-en-Jorie by geleentheid
van Jan se sewentigste verjaardag in 1990 skryf, sê hy:
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Amptelik is hulle bekend as die skrywer Jan Rabie en sy Skots gebore
vrou, die skilder Marjorie Wallace. Maar net die buitewêreld ken hulle so.
Na vyf en dertig jaar se getroude lewe en 'n ingewikkelde proses van
mutasie het hulle een geword, onverklaarbaar en wonderbaarlik
saamgevoeg. Die een hand skilder, die ander hand skryf. Hulle praat nog
uit twee monde uit, ja, en hoofsaaklik tegelyk, maar sonder die een is die
ander een onvolledig. Jan-en-Jorie. 'n Naam met koppeltekens [...] Soms
doen die toeval uitsonderlike moeite om mense uit vreemde uithoeke van
die aarde af bymekaar te bring.

IV
Vroeg in 1970 werk Jan sy toekomsfiksieverhaal Die hemelblom, wat hy reeds in
die vyftigerjare vir die radio geskryf het, om tot roman. Dit verskyn in 1971 by
Tafelberg. In die sewentigerjare verskyn nog verder van hom 'n Haan vir Eloúnda
(1971), sy Kreta-skinderboek waaraan hy in die wintermaande van 1970 lekker skryf
en wat hy aanvanklik Eiland voor Europa wou noem. Hy voltooi ook Die seeboek
van die Sonderkossers (1975), 'n boek wat gunstig deur die kritiek ontvang word en
wat talle herdrukke beleef. En in 1987 voltooi hy die vertaling van The way out as
Môrester oor die Abruzzi wat Uys Krige nie kon klaarmaak nie.
Naas sy gereelde rubriek oor nuwe Afrikaanse publikasies in The Cape Times
doen Jan in hierdie jare ook heelwat vertaalwerk vir 'n inkomste. Hy voltooi sy
vertaling van Ioannes Kondulakis se roman Patouchos as Patoegas en vertaal verder
uit die Grieks Ilias Venezis se roman Aioliki ji as Verlange na die hartland. In die
sewentiger- en tagtigerjare sou hy nog heelwat vertaalwerk doen, meestal uit Frans,
maar ook heelparty uit moderne Grieks en Duits. Uit Frans vertaal hy Djibi Thiam
se Suster Luiperd, uit Duits Die varkwagter van Hans Andersen en uit Engels Arthur
C. Clarke se 2010: Sending na Jupiter, die opvolg van die roman waarop die
legendariese rolprent 2001: A space odyssey gebaseer is. By geleentheid het Jan hom
uitgespreek oor hoe hy 'n vertaling aanpak. Gewoonlik, sê hy, begin hy deur die
oorspronklike vinnig te lees en bewus te raak van die atmosfeer en die slaggate wat
op hom wag. Dan begin hy vertaal deur 'n paragraaf of 'n sin te probeer begryp en
dit terselfdertyd in Afrikaans ‘om te dink’. As hy moeilike kolle teëkom, sal hy dit
met vertalings in Nederlands
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en Engels vergelyk. Ná voltooiing vergelyk hy dan sy teks met die oorspronklike,
maar daarna lees hy net die Afrikaanse teks om te sien hoe dit nou, onafhanklik van
die oorspronklike, daar uitsien en of die woordkeuse en die sinsritme hom bevredig.
Dan tik hy dit vir die tweede keer skoon oor.77
Die mees ambisieuse roman waaraan Jan in die sewentigerjare werk, is Ark,
waarmee hy die lyn van sy Bolandia-reeks tot in die hede wil deurtrek. Sentraal is
weer, soos in Ons, die afgod, die kleurprobleem, nou met die vraag wat die blanke
Afrikaner kan red en hoe hy kan oorleef. Hy begin met dié roman in November 1971,
maar skryf hom telkens vas, hoofsaaklik, soos hy in sy dagboek aanteken, omdat hy
nie binne-in sy karakters kan kom nie. Wanneer hy die manuskrip inlewer, vra Koos
Human ses persone om dit te lees, maar vyf van hulle is gekant teen publikasie. In
'n brief van 11 November 1974 sê Koos Human die hoofbeswaar is dat die roman in
‘een groot preek’ ontaard en aan 'n tweespalt tussen verhaal en verhandeling ly.
Jan hersien die teks weer en uiteindelik publiseer Human & Rousseau dit in 1977,
al was dit dan met weinig entoesiasme. Die verhaal speel af in die hedendaagse
Suid-Afrika. Die sentrale figuur, 'n skrywer, moet homself ná 'n fase van geheueverlies
opnuut oriënteer ten opsigte van die Suid-Afrikaanse rassespanninge en geskiedenis
as sodanig, 'n taak wat op 'n soektog na die eie herkoms en identiteit en uiteindelik
'n nuwe siening van die verlede uitloop. Die Afrikaner, wil Jan sê, ly aan amnesie,
die geestesiekte by uitnemendheid onder blanke Afrikaners: ‘Ons het ons geskiedenis
vergeet, vergeet hoe Hollander en Hottentot in hul ontmoeting vermeng en witter en
bruiner Afrikaners geword het. [...] Apartheid as amnesie, 'n wensdenkery,
wegdenkery van andere. Verantwoordelikheid vir die werklikheid is te swaar, vergeet
dit met 'n dwelmwoord.’78 Vir die ingeligte leser is daar heelparty outobiografiese
momente in die roman en die hooffiguur, Alewyn Muller, is 'n afstammeling van sy
gelyknamige voorsate in die eerste drie Bolandia-romans. Uit die gegewens oor die
taalverspreiding wat in die tweede hoofstuk van die roman verstrek word,79 is Rabie
die demograaf aan die woord, terwyl baie van die gedagtes wat die karakters oor die
wording van die Afrikanervolk en die Afrikaanse taal uitspreek, na die pleidooie van
Jan self klink:
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‘Die Voortrekkers was 'n fout in die geskiedenis. Tot die vroeë 19de
eeu het die nuwe Afrikanervolk as een homogene kultuureenheid uitgedy.
Daarenteen was die Voortrekkers 'n sprong tussen ander volkere in, was
hulle voortaan gyselaars van swart Afrika. Hulle sou hulle slegs kon
handhaaf as enklaves van mag wat àl meer outoritêr hul veelrassige
oorsprong in die moeder-Boland ignoreer, en bruin Afrikaners ook as
“nie-blankes” verstoot. Hierdie gyselaar-wit mense het dus die Afrikaners
se grootste gevaar geword...’80 ‘Ons het net een kans om in Afrika te
oorleef. Die eenwording van alle Afrikaners van alle kleure. Nog dieper
wortelgooi. Minder Europa, meer Afrika.’81 ‘As ons witter en bruiner
Afrikaners mekaar nie kan vind nie, krepeer ons in die grootste gemors
wat die wêreld nog gesien het.’82 ‘Afrikaans is die taal van skollie en tsotsi
en Boer en my moeder en 'n proletariaat wat in die aarde gewortel is. Dis
'n bloedsterk jong taal wat dié land se aarde soos geen ander kan uitsing
nie.’83 ‘Dink julle ooit daaraan dat die Afrikaanse taal Suid-Afrika se
grootste veelrassige prestasie is? Saam deur wit en bruin en swart
gemaak?’84
Alewyn Muller word ‘'n verdagte persoon’,85 woorde wat 'n hoë minister oor Jan
teenoor Bill de Klerk opmerk,86 terwyl die woorde waar Muller telefonies met die
dood gedreig word,87 woordeliks met Jan se eie ervaring ooreenkom.88 En wanneer
die skrywer Alewyn Muller deur sy dagboeke blaai en merk hoe hulle hoofsaaklik
op idees konsentreer en van emosionele ontboeseminge wegswaai, klink dit baie
soos Jan se eie dagboeke, veral dié ná sy terugkeer uit Parys. Muller se dagboeke,
selfs sy briewe, ‘bevat min persoonlike besonderhede, eintlik net idees, veral dié van
'n sensitiewe Afrikaner telkens verontrus deur nuwe outoritêre stommiteite van die
owerheid. 'n Neerslag van kollektiewe skuldgevoel, gepaard met 'n hartstogtelike
behoefte om eerder trots as skaam vir sy mense te wees. Telkens kom sy aantekeninge
terug op die bruiner Afrikaners, die stemloos uitgeworpe helfte van sy volk, versmaai
deur hul witter broers wat selfbevoorregting deur velkleur afdwing in die gesig van
die ganse Afrika.’89
Die hoofbeswaar teen Ark is egter, soos in die geval van Ons, die afgod, 'n verteller
wat alles deur 'n politieke bril sien en voortdurend moraliserend en patronerend
kommentaar op die gebeure lewer. Helize van Vuuren wys op die karakters én die
intrige wat voertuie vir propaganda word en die lang passasies uit Alewyn se dagboek
wat die verhaalgang onderbreek.90
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André P. Brink meen die alwetende derdepersoonsverteller staan dikwels tussen die
leser en die onmiddellikheid van Alewyn se pogings om homself weer te vind en
rekenskap daarvan te gee, sodat hy as moralis sy ‘boodskap’ oor Afrikanerskap
probeer uitspel in plaas van dit aan die roman-elemente self oor te laat.91 Tog bevat
Ark voortreflike gedeeltes, soos hoofstukke 4 tot 6, waarop Brink ook wys. En ten
spyte van al die gebreke is Jakes Gerwel besonder gunstig aan die slot van sy resensie:
‘Wanneer hulle wat ná ons kom die balansstaat van 'n Suid-Afrikaanse
literatuurgeskiedenis opmaak, sal dit, naas die klein handjievol Afrikaanse prosawerke
met werklike aanspraak op literêre afgerondheid, skrywerskappe wees soos dié van
Rabie met 'n roman soos Ark wat uit Afrikaanse geledere die betekenisvolle groeipunte
in die ontwikkeling van ons nasionale literatuur blyk te wees.’92
Jan se volgende roman is Johanna se storie wat in Desember 1981 verskyn en
waaraan hy in Mei 1978 begin werk - weer 'n boek oor apartheid, maar dié keer
geestig en met 'n ligte aanslag. Op 5 Oktober 1978 teken hy kripties aan: ‘Skryf
roman so lank, so outyds moontlik, so leesbaar soos Dickens. Weet nooit iets vooruit
nie, beplan weinig, inherente komiek en natuurlik fantasie van elke situasie moet
self skryf.’ Wanneer hy dit inlewer, sê Koos Human dat hy die manuskrip met
genoegdoening gelees het. Dit is die lewensverhaal van Johanna, 'n meisie van
gemengde afkoms wat van die huis van haar despotiese vader wegloop om 'n nuwe
lewe in Kaapstad te begin. Die roman is in hoofsaak episodiese verhaalkuns deurdat
die hoofkarakter haar telkens in nuwe situasies bevind en met nuwe karakters
gekonfronteer word. Dit bring ook mee dat talle tonele - soos dié in hoofstukke 15
en 16, 'n milde satire op Uys Krige - weinig met die groter verband te make het, al
is hulle dan op sigself heel vermaaklik. Een insident wat Jan hier verwerk, berus op
'n voorval wat hy self in geselskap van Jorie en Richard Rive beleef het. In November
1974 teken hy in sy dagboek aan dat hulle drie die jaarlikse Caledonse
veldblommeskou wou besoek. Hulle is toegelaat om deur die tuin te stap, maar toe
hulle die groot skuur met die skou wou binnegaan, het Richard, geklee in 'n
flambojante oranjekleurige ferweelbroek met Columbia University in vet letters op
sy wit T-hemp, hond se gedagtes begin kry, in die motor gaan sit en gemaak asof hy
hoofpyn het. Toe Jan aan die hekbeampte vra of hulle ook hulle ‘nie-blanke vriend’
mag inbring, deel dié hom vriendelik mee dat hulle nie geriewe vir alle rasse het nie.
In die toneel in Johanna se storie gee Jan die voorval as volg weer:
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‘Ons kom mos nie fluit nie, ons kom blomme kyk!’ [...]
‘O, so, Meneer ... Sê my, is die vriend,’ vra die hekbeampte heel inskiklik,
‘is hy groot, of nog klein, 'n seun?’
‘Nee, 'n volwasse man soos ons.’
‘O. Is hy ... baie donker?’
‘Pikgitswart!’
‘Ag.’ Die hekbeampte kyk gou rond, en laat sak sy stem: ‘Ag, nou ja,
Meneer. Sê my sal julle vriend net bý julle bly? Sien, dis nou eettyd, die
meeste mense is klaar in die restaurant-afdeling, maar as u vriend altyd
net by u groepie bly en nie wegdwaal nie, sal hy nie maklik aanstoot kan
gee nie.’
‘Kan my vriend dus maar saamkom?’
‘Jaa ... nou toe maar dan, Meneer.’93
Jan stap na die parkeerterrein en kom terug met Richard. Toe die hekwagter hom
sien, merk hy teenoor Jan op: ‘Nee, maar oukei, mens kan sien hy's 'n Pakistani!’94
Een van die karakters merk na aanleiding van hierdie voorval op: ‘[A]s selfs bloeden taalbroers soos ons nie soos mense saam kan verkeer nie, dan gaan ons mekaar
mos soos hondsdol diere in hierdie land verskeur.’95
Hoewel Jan En oseaan (1985) as die vyfde en laaste van sy Bolandia-reeks aandui,
is dit slegs die gegewe wat daarvan 'n historiese roman maak. Dit speel af teen die
agtergrond van die melaatse-kolonie van Hemel en Aarde (1817-1846) en steun dus
op 'n gegewe wat, soos Jan dit self stel, hy as 't ware op sy ‘drumpel oopgeskrop
het’96 en waaroor hy waardevolle inligting in die Morawiërs se argief op Genadendal
kon opdiep. Jan sê self hy het hard probeer om politieke ammunisie daarin te kry,
maar die naaste wat hy aan rassisme by die veelrassige inwoners van die Melaatse
Instituut teengekom het, was die blanke melaatses se eis dat hulle aparte kleinhuisies
wou hê! Teen die agtergrond van die melaatses se ervaring gee die roman ook die
‘vrese en verlangens’ van 'n jong ontwikkelende land. Van Jan se latere romans is
En oseaan met sy sterk, gespanne opbou tot 'n grootse slottoneel die geslaagdste.
Wat, naas Droomberge - Sederberge (1985), waarin hy met genoegdoening skryf
oor die vreugde wat hy as bergklimmer uit die natuur geput het, nog in die tagtigerjare
van Jan verskyn, is die onderhoudende 'n Boek vir Onrus (1982), sy outobiografiese
Perskor-boek in die reeks Sestigers in
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woord en beeld (1986) en Buidel (1989) waarin hy sy verspreide opstelle, referate
en geleentheidstukke bundel. Soos 'n Haan vir Eloúnda 'n dankiesê-boek vir Kreta
en sy mense was, is 'n Boek vir Onrus 'n onderhoudende skinderboek oor alles wat
Jan saam met sy Jorie in hul tuiste by die see en saam met hul diere en baie vriende
ervaar en beleef het. Dit is 'n boek waaruit 'n mildheid en 'n groot menslikheid straal,
al word dit nooit stroperig of sentimenteel nie. En in sy bydrae tot die reeks Sestigers
in woord en beeld kon hy 'n bestekopname maak van 'n hele lewe en 'n skrywerskap
wat toegewy was aan sy twee hartstogte: die Afrikaanse mens en die Afrikaanse taal.
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Hoofstuk XVI
Verhewigde sensuur en die Afrikaanse Skrywersgilde
I
Naas sy skeppende werk skryf Jan Rabie telkens ná sy terugkeer uit Griekeland in
die sewentigerjare briewe aan dagblaaie en tydskrifte om die werk van die Sestigers
teen ongeregverdigde aanvalle uit 'n moreel-Christelike standpunt te verdedig. In
1973 noem Koot Vorster, moderator van die Ned. Geref. Kerk se Algemene Sinode
en broer van die eerste minister, John Vorster, die Sestigers 'n klomp ‘vuilspuite’,1
terwyl hy in 1976 praat van skrywers wat 'n ‘septiese kuns’ skep2 en sê hy hoef nie
'n boek te lees om te weet of dit sleg is nie.3 D.B. Nel, 'n Vrystaatse lid van die
provinsiale raad, verwys na Jan, André P. Brink, John Miles en Bartho Smit as 'n
‘gespuis’ en Jan wonder in sy dagboek of ‘die arme donder’ al ooit 'n boek van hulle
gelees het. By herhaling reageer Jan en veral Brink ook op die selfingenome en
aanmatigende optrede van sommige akademici en op bekronings deur die
Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, veral as Breyten Breytenbach
by herhaling vir erkenning oor die hoof gesien word. Telkens moet die Sestigers
hulself verdedig teen onverdraagsames of onkundiges en die reg opeis om hulle kuns
onbelemmerd en met die nodige vryheid te beoefen.
In Februarie 1973 reël die Universiteit van Kaapstad as deel van sy jaarlikse
somerskool 'n kongres oor die Sestigers. Van die Sestigers wat tydens die ‘happening’,
soos die dramaturg P.G. du Plessis dit genoem het, optree, is Chris Barnard, Abraham
H. de Vries en Hennie Aucamp wat oor die kortverhaal praat, terwyl Brink en Etienne
Leroux oor tegnieke, temas en toekomsplanne op die gebied van die roman uitwei
en Adam Small by die ‘Krisis van 'n swart Sestiger’ stilstaan. Ook Jan Rabie Praat
by dié geleentheid. In sy rede oor ‘Skrywer en samelewing’4 bou hy 'n vroeëre stelling
van hom uit die sestigerjare verder uit: ‘[O]ns moet onthou dat die Afrikaanse taal
hierdie land se grootste veelrassige prestasie tot dusver is, ontstaan tydens die
verstrengeling van Hollander en Hottentot en ingevoerde slawe, twee drie eeue
gelede.’ Hierdie mense, almal Afrikaners,
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het volgens hom nog nie 'n volk geword nie, maar ‘die Afrikaners is fantastiese
pioniers, baster-goed toegerus vir verandering en groei. [...] Ons almal se samelewing
is nog onvoltooi; Suid-Afrikaners is ons nog nie. Maar wat reeds dringend waar vir
ons is, is dat 'n taal- of kultuur-gemeenskap groter is as dié van velkleur of ras. [...]
As skrywer en mens getuig ek hiervan: Afrikaner is vir my veel meer as wit man.’
By die Sestigerkongres kry Breyten Breytenbach die geleentheid vir sy eerste
openbare optrede tydens sy en sy vrou, Yolande, se besoek aan Suid-Afrika aan die
begin van 1973. Oor die sewehonderd mense het elke beskikbare plek in die
lesinglokaal by die Universiteit van Kaapstad vir sy lesing ingeneem en selfs op die
treetjies in die paadjies gesit. In sy rede, wat hy 'n ‘lykrede’ noem en waarin 'n mens
groeilote uit vroeëre uitsprake van Jan herken en ook iets van Jan se ‘Droogte’ uit
sy bundel Een-en-twintig resoneer, sê Breyten onder meer:
Ons is 'n bastervolk met 'n bastertaal. Ons aard is basterskap. Dis goed
en mooi so. Ons moet kompos wees, ontbindend om wéér in ander vorme
te kan bind. Net, ons het in die slagyster getrap van die baster wat aan
bewind kom. In daardie gedeelte van ons bloed wat van Europa kom, was
die vloek van meerderwaardigheid. Ons wou ons mag regverdig. En om
dit te kon doen, moes ons ons gewaande stamidentiteit stol. Ons moes
áfkamp, bekamp, verkramp. Ons moes ons andersheid verskans en
terselfdertyd behóú wat ons verower het [...] Ons het mure gebou [...] En
soos alle basters - onseker oor hul identiteit - het ons die begrip suiwerheid
begin aanhang. Dit is apartheid.5
Breyten is ná sy rede lank en met groot entoesiasme deur die groot aantal
aanwesiges toegejuig. In sy dagboek teken Jan aan:
Honderde aanbiddende meisies pak saal vol toe Breyten se mooi lieflik
sniksangende stem einde en verdoemenis oor almal uitspreek, maak nie
saak nie, hulle swymel aanbiddend.
Jan meen die ‘sentimentele adorasie van die jeug’ is gebore uit 'n skuldige wit
gewete en beskou klaarblyklik nie dié veroordeling in 'n ernstige lig nie. ‘Laat hom
maar doemspreek,’ skryf hy verder, ‘hy bly 'n benydenswaardige hartlief.’
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Afgesien van die geleentheid wat die Sestigerweek vir die Sestigers bied om bymekaar
te kom en deur middel van gesprekke mekaar te stimuleer, versterk dit die solidariteit
onder hulle deur die unanieme afkeer van die beheer oor publikasies en sommige
aspekte van die apartheidsbeleid. Daarby kry hulle die geleentheid om bestek op te
maak oor wat hulle in die dekade van Sestig verrig het en om hul toekomsplanne
duidelik te formuleer.

II
Tydens die termyn van Jannie Kruger, wat in opvolging van Gerrit Dekker voorsitter
van die publikasieraad word en as letterkundige nie die aansien van sy voorganger
geniet nie, is die raad by herhaling betrokke by regsgedinge waarin 'n verbod deur
die hooggeregshof ter syde gestel word. Daarmee ontstaan bedenkinge oor die
funksionaliteit van die hele publikasiebeheer en word die stelsel en die lede van die
beheerliggaam die skyf vir felle kritiek en skerp satiriese reaksies. Die skrif was dus
aan die muur vir 'n wetswysiging en 'n meer rigiede sensuur. Reeds tydens die
Kaapstadse Sestigerkongres neem Jan Rabie die inisiatief om 'n petisie op te stel
waarin verklaar word ‘dat beheer oor publikasies in ons land reeds te swaar op die
literêre kunste weeg en hoegenaamd nie verder uitgebrei moet word nie’. Dit word
deur die sprekers en driehonderd ander kongresgangers onderteken.6
Kort voor die wetswysiging deurgevoer is, word André P. Brink se Kennis van
die aand deur die publikasieraad verbied. Jan Rabie woon die hooggeregshofsaak
wat daarop volg, saam met Brink en sy uitgewer, Daantjie Saayman, in Kaapstad
by, met regterpresident Theo van Wyk en regters Marius Diemont en Jan Steyn op
die regbank. Tydens een van die pouses sê E.M. Grosskopf, die advokaat vir die
verdediging, aan Jan hy het waarskynlik die verkeerde regters vir die saak ‘getrek’.
Uitspraak word gegee ten gunste van die publikasieraad, al laat Steyn blyk dat hy
dié besluit ‘vanweë die behoefte aan 'n viriele letterkunde in die Afrikaanse taal’
teensinnig neem. Jan vind Steyn 'n goeie, beskaafde man en Diemont 'n
‘letter-van-die-wet-Calvinis’ wat nie veel vrae stel nie, terwyl die onhoflike en
aanvallende Van Wyk voortdurend in die debat ingryp asof hy die aanklaer is. In sy
dagboek teken Jan aan Van Wyk is ‘'n bevooroordeelde
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kultuurniet wat homself as regter en wit man verdedig in plaas daarvan om die boek
te beoordeel’.
Die Wet op Publikasies van 1974, wat die 1963-wetgewing vervang, bring 'n
radikale vernuwing van die beheerstelsel mee. Die appèl na die howe word volgens
die nuwe wet afgeskaf en 'n appèlraad in die lewe geroep wat uit minstens drie lede
bestaan van wie die voorsitter 'n persoon moet wees wat tien jaar ondervinding het
as regter, advokaat, prokureur of dosent in die regsgeleerdheid. Wat die omskrywing
in verband met ongewenstheid betref, kom die nuwe wet woordeliks met dié van
1963 ooreen, behalwe dat die waarskynlike leser van 'n geskrif nie meer in aanmerking
geneem word nie. Besware teen die wetgewing uit 'n juridiese oogpunt was dat 'n
komitee nou ook die blote besit van 'n publikasie kan verbied, die minister enigiemand
die magtiging kan gee om persele te betree en op boeke beslag te lê, die reg van appèl
na die howe afgeskaf word en die minister te veel arbitrêre magte verkry. Regter J.H.
(Lammie) Snyman word as voorsitter van die appèlraad aangestel, iemand wat van
die begin af deur sy onkunde op die gebied van die literatuur en sy hele optrede die
prooi van aanvalle deur André Brink en ander skrywers is. Telkens skryf Jan Rabie
en van die ander Sestigers pleidooie om teen die sensuurbedeling te waarsku. In 'n
brief van 19 Mei 1973 aan Die Burger vra Jan die minister, C.P. Mulder, om tog
versigtig te wees met die wetswysiging, omdat Afrikaans in gedurige mededinging
met Engels 'n uiters delikate posisie in die land beklee, ook omdat 'n politieke
ideologie die bruiner Afrikaanssprekendes van hul witter broers wegstoot. ‘Deur
boelie van bo’, sê hy, ‘kwyn 'n taal. Deur hande-lek sterf 'n taal.’ Maar: ‘Deur sy
prestasies oorleef 'n taal. Deur sy boeke.’ Afrikaans, sê hy,
is aards met diep wortels in hierdie aarde gebore. 'n Halfeeu gelede nog
was dit die droom van die volk om sy taal en so homself te verwesenlik.
Groeiend, strewend, stralend uitwaarts op die toekoms gerig. Vandag?
Vandag hoor ons nie veel van Afrikaans nie, wel van Afrikaners, waarmee
wit mense bedoel word.
Om al die negatiewe dinge waarmee Afrikaans tans verbind word, vra hy die
minister om Afrikaans genadig te wees:
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Laat Afrikaans toe om nie bang te wees vir die moeilike en gevaarlike
wêreld waarin ons leef nie. Laat Afrikaans toe om nuwe Voortrekkers en
nuwe vriende en nuwe Karoowortels te skep. Gee Afrikaans asseblief 'n
kans, die laaste kans wat ons taal in hierdie eeu en in hierdie land gaan hê.
Wanneer die nuwe wet op 1 April 1974 in werking tree, skryf Jan in 'n brief aan
Die Burger dat, hoe vernaam en geleerd en vol goeie bedoelinge die mense wat in
die komitees gaan dien, ook al mag wees, is die almag nou in die hande van die
minister. ‘Stil soos 'n nag’, skryf Jan, ‘kom 1 April op ons af [...] Daar sal later gesê
word dit was veral 'n Afrikaanse nag omdat die Afrikaners so kleinmoedig oor die
toekoms was dat hulle tot hul geestesgoedere in hul politieke leiers se hande gelaat
het.’ In 'n lesing wat hy jare later, in 1988, voor die Kaapse Persklub hou, wys Jan
op die uitspraak van minister Mulder wat gesê het dat hy die wet sal wysig en wysig
tot hy volle beheer het.7
In 1977 word Etienne Leroux se roman Magersfontein, o Magersfontein! verbied.
As die uitgewers van die boek, Human & Rousseau, vertoë tot die appèlraad rig,
word die verbod op die boek gehandhaaf. Uit Lammie Snyman se beslissing blyk 'n
verbeeldinglose en rigiede toepassing van die wet. Die algemene mening van die
letterkundiges, sê Snyman, is ‘dat die doel van die boek is om die dwaasheid, die
grootdoenerigheid, die vertoonsug en morele verval van ons eie tyd teen die
agtergrond van 'n heroïese verlede te satiriseer’,8 maar hy vra of die gemeenskap
‘bereid is om die wyse waarop hierdie doel bereik word te verdra’.9 Daar word dikwels
gebruik gemaak van vieslike taal en die ydellike gebruik van die naam van die
Opperwese. Taal word volgens hom ‘as onguur beskou indien dit nie in die gemengde
geselskap van opgevoede mans en vrouens gebruik word nie’.10 In die lig van hierdie
toets, skryf hy, is woorde soos ‘gat, kak, pis, naai, drol, chickenshit, fok, fuck en
moer’11 dan almal onguur.
Human & Rousseau verloor dus die aanvanklike saak met koste van ongeveer R20
000. Op 11 Junie 1978 teken Jan in sy kenmerkende beeldende styl in sy dagboek
aan: ‘Sensuurpeste begrawe Magersfontein in hul preuts gebiegte politieke
brullebakgraf.’ Op Etienne Leroux se verjaardag twee dae later stuur Jorie 'n kaartjie
oor die ‘begrafnis’ van die boek, terwyl Jan byvoeg: ‘As die staat aanhou om ons
skrywers as terroriste te beskou, sal al meer van ons verplig wees om ons as “vryheids-
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vegters” te verklaar.’ Na aanleiding van die verbod stel Jan sy verontwaardiging in
'n persverklaring op skrif: ‘Ons Afrikaanse owerheid is besig om Afrikaans bespotlik
te maak, en om oorlog op intellek en kuns in Afrikaans te verklaar. Ons is verplig
om, soos hierdie dodelike klug van amptelike sensuur [voortduur], ons werk te doen.
Ons werk is nie om futloos te kruip en ons taal en letterkunde graf toe te help versmoor
nie, maar om Afrikaans so seggingsryk soos die sterkste ander tale op aarde te help
maak, ongeag die bang lamsakke in ons midde. Anders sterf Afrikaans en dus ook
die Afrikaners.’
Wanneer Lammie Snyman op 27 Julie 1978 op uitnodiging van die studenteraad
die N.P. van Wyk Louw-gedenklesing aan die Universiteit van Stellenbosch hou,
woon Jan dit by. Op die gruwelike foute en die lawwe toesprakie van Lammie stel
Jan vier hoflike vrae, maar daarna tydens die onthaal in die Langenhoven-sentrum
dam hy hom by. In sy dagboek skryf Jan: ‘Daar staan hy, klein leë selfversekerde
buksbierblikkie naas die groot slap grafsteengelaat van Koot Vorster - sy enigste
ondersteuning dié aand - alleen, sonder 'n kring om hom.’ Eenkant staan Stellenbosch
se twee professore in die letterkunde, D.J. Opperman en W.E.G. Louw, wat hom
duidelik verpes maar, tot Jan se wrewel, verkies om te swyg en hom te vermy. Toe
Koot Vorster loop, stap Jan oor na Lammie. Aangesien Lammie in sy lesing van
dialoog gepraat het, begin Jan op 'n vriendelike toon en sê die skrywers besef die
regering se moeilike posisie in Afrika met die gevaar van oorlog, boikotte en terroriste
en dat hulle die gesag moet bly handhaaf. Sy vraag is egter waarom die regering sy
mag so dwaas op boeke en intelligentsia afdwing om daar ook sy gesag te behou.
‘Watse gesag?’ vra Lammie hierop kil. Hierop styg 'n woede in Jan op om skoon te
maak wat hy voor hom het. ‘Ek kan vinniger, skerper en luider praat as hy,’ skryf
Jan in sy dagboek, ‘en toe vermorsel ek hom voor die studenteraad en 'n paar angstige
dames. Doodsbleek het hy net daar gestaan en bewe totdat die voorsitter van die
studenteraad hom kom weglei. Hoe durf so 'n leë poep soveel mag besit!!’
By herhaling sal Jan ook later in die jare tagtig hom oor sensuur uitspreek. In 'n
lesing wat hy op 25 April 1984 op Stellenbosch hou, formuleer hy byvoorbeeld aan
die slot andermaal sy siening van die letterkunde:
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Die BOEK is die draer van alles wat die mense al bereik het, sy dit
godsdiens, poësie of argitektuur of die reëls van tennis. Daarom moet 'n
skrywer altyd in staat kan wees om sy beste te lewer. Dit wat ons kuns
noem. Die kuns is nie 'n soete na die mond pratery nie, dit mik nie na
selfsug of haat nie, dit mik na die bevryding van humor en begrip en
deernis. Die kuns wil mense bevry deur hulle te laat lag of te laat huil.
Maar nooit deur hulle van die waarheid te vervreem nie, nooit deur hulle
van die werklikhede van die lewe te laat vlug nie. En daarvoor het die
kunstenaar die hoogste verantwoordelikheid nodig wat daar is, naamlik
vryheid.
In twee lesings by die Universiteit van Wes-Kaapland, in 1980 en 1984, laat Jan
hom ook uit oor wat hy neosensuur noem.12 Ná die amptelike sensuur van die owerheid
het 'n nuwe vorm van sensuur uit die gemeenskap self ontstaan. Athol Fugard se
Boesman and Lena moes as voorgeskrewe boek op skool sneuwel, omdat mense met
‘heilige boikothandjies’ woorde soos ‘Boesman’ en ‘outa’ rassisties vind en kla oor
wat hulle vuil taal noem. Jan se eie Waar jý sterwe, 'n historiese roman uit die jaar
1800, was onaanvaarbaar, omdat dit woorde soos ‘Kaffer’ en ‘Hottentot’ bevat. In
Abraham H. de Vries se Die groot Afrikaanse kortverhaalboek is Jan se ‘Droogte’
opgeneem, maar die hele bloemlesing is uit die skole teruggetrek omdat die woorde
waarmee die verhaal eindig, ‘Kom uit, Baas ... Kom uit na my ...’, naas die woord
‘Baas’ wat dan aanstoot sou gee, suggereer dat die swart man nie alleen kan staan
nie maar die hulp van die wit man nodig het, ten spyte van die feit dat die verhaal in
sy geheel juis 'n aanklag teen blanke apartheid is. Ook die gebruik van die naam
‘Kafferkuilsrivier’ in sy skets ‘Rivier van my jeug’ is onaanvaarbaar, terwyl Breyten
Breytenbach se twee roerende verse vir sy moeder en vader, ‘wat die hart van vol is
loop die mond van oor’ en ‘'n brief van hulle vakansie’, albei uit Die ysterkoei moet
sweet, nie op skool gebruik mag word nie, omdat hulle aan ‘ounooi’ en ‘oubaas’ soos hy altyd sy ouers noem - opgedra is. ‘Hierdie vervolging van boeke, hierdie
herskryf van boeke,’ sê Jan, ‘laat dink aan die Russiese staatsensiklopedie wat elke
paar jaar hersien moet word volgens die jongste heersers. [...] Die resultaat van dié
soort benepe verligte sensuur is (i) dat ons letterkunde ontman word, en (ii) dat ons
ons eie geskiedenis verdraai, en (iii) dat ons die skrywer se strewe na waarheid
vervals. [...]’ En hierdie neosensuur is ewe verkramp en wegwerplik as die amptelike
sensuur van owerheidsweë.
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III
Reeds vroeg in die sestigerjare noem Bartho Smit teenoor Etienne Leroux die
moontlike stigting van 'n vakbond wat die belange van skrywers kan behartig, en
teen die einde van die dekade het dié moontlikheid weer 'n paar keer op
redaksievergaderings van die tydskrif Kol opgeduik.13 In 'n brief van 20 Februarie
1971 spreek André Brink teenoor Jan Rabie ook die gedagte uit van 'n byeenkoms
van skrywers. Die gedagte, sê hy, is allermins 'n formele kongres, maar om 'n klompie,
om praktiese redes nie meer as veertig nie, skrywers saam te kry, wit, bruin en swart,
om 'n slag informeel maar ernstig te praat oor ons gesamentlike situasie; om miskien
met die hulp van Athol Fugard ook die toneel te betrek; en om oor die land se
kunsmatige grense heen iets kreatiefs te doen. Brink se plan was om, anders as 'n
paar noordelike vriende, nie net Afrikaanse skrywers nie, maar skrywers van alle
tale te betrek en ook iemand soos Günther Grass en ander uit Europa te nooi. Die
probleem, sê hy, is waar dit moet plaasvind, want die owerhede sal maklik kan ingryp
as dit 'n veelrassige ding op 'n openbare plek is.
In 1973, dieselfde jaar as die Kaapstadse Sestigerkongres, kry John Miles, Chris
Barnard, Ampie Coetzee en Bartho Smit beheer oor die bestuur van die
Johannesburgse tak van die Afrikaanse Skrywerskring. As Brink se Kennis van die
aand vroeg in 1974 verbied word, reageer hulle deur 'n fonds vir die verdediging
van die boek te stig en sterk bewoorde verklarings oor die aangeleentheid uit te reik.
Hulle versoek ook dié letterkundiges (A.P. Grové, T.T. Cloete en Merwe Scholtz),
wat in die publikasieraad dien en terselfdertyd met die Suid-Afrikaanse Akademie
se letterkundige bekronings te make het, om uit die publikasieraad te bedank,
aangesien 'n verbod soos dié op Kennis van die aand nie te rym is met die bevordering
van die Afrikaanse letterkunde, waartoe die Akademie verbind is nie. As die
Johannesburgse bestuur oor hulle houding en uitsprake oor sensuur tot verantwoording
geroep word, bedank Miles en die skrywers uit die Skrywerskring.
Toe Bartho Smit die dag voor 'n vergadering waarop skrywers teen die verbod op
Kennis van die aand sou protesteer, die besturende direkteur van Perskor, Marius
Jooste, nader om 'n maatskappy-bydrae tot die fonds vir die moontlike appèl teen
die verbod, was sy antwoord: ‘Stig vir julle 'n behoorlik geregistreerde liggaam wat
die fonds kan administreer, dan
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kan ons weer gesels.’14 Dit was die direkte aanleiding tot die eerste
Broederstroom-beraad van 9 tot 11 Julie 1975. Daarop word die Afrikaanse
Skrywersgilde gestig met die doel om, feitlik as 'n soort vakbond, die belange van
die skeppende kunstenaars, ongeag ras of kleur, te beskerm. Die vergadering het
besluit dat skrywers wat ook met publikasiebeheer gemoeid is, alleen lid van die
gilde kon word as hulle hul taak as sensors opsê. Daar was feitlik 'n elektriese
spanning tydens die byeenkoms toe Anna M. Louw, wat op een van die
sensuurkomitees gedien het, se aansoek as lid onder bespreking was, maar geen
toegewing is gemaak nie. Tydens die beraad ontvang die skrywers twee keer besoek
van die veiligheidspolisie en vermoed Jan dat daar meegeluister word. Hy maak op
die daad die woord ‘hoorluis’ vir ‘bugging’-mikrofone agter panele of portrette.
In sy referaat by dié geleentheid lewer Jan Rabie 'n sterk pleidooi dat Afrikaans
'n volwaardige taal van Afrika moet word. Ouer Afrikaanse skrywers soos Totius en
Langenhoven het gevoel hulle is een met hul geboorteland en hul volk. ‘Maar sedert
ons mense aan bewind gekom het’, gaan hy voort, ‘is ons nie meer strewende dromers
nie, maar self die hond wat in die voerkrip lê en knor.’ Die owerhede het 'n
wêreldrekord opgestel wat betref beledigende wette ter beveiliging van die blanke.
Waarom, vra hy, dan die klap in die gesig van ons taal- en bloedbroer, die bruiner
Afrikaner? ‘Is dit ter wille van 'n pienkwit sproetvlekkerige huidskleur wat so
goddeloos onvanpas in ons son lyk? Ons sal nog vir dié kranksinnigheid betaal.’
Afrikaanse skrywers se verhouding teenoor owerheid en werk en gewete het sedert
die jare van die taalstryders verander: ‘Rederykers vir die owerhede is lief om “Die
beiteltjie” aan te haal, sonder dat hulle die afgryslike klowing, die aanklag van
apartheid, daarin kan raaksien.’ Van vooraf sal die wit Afrikaner moet leer deel in
hierdie land, ook wat sy taal betref. Kyk 'n mens na Kaapse of Tsotsi-Afrikaans, lyk
dit of Afrikaans nog drastiese veranderinge sal ondergaan.15 ‘Afrikaans was nog altyd
te veel van 'n wit manstaal’, verduidelik Jan tydens die bespreking. ‘Ons het dit nog
nooit gesien as 'n taal van Afrika nie. Dit is verkeerd.’16
Sedert sy stigting tot laat in die tagtigerjare het die Afrikaanse Skrywersgilde
jaarlikse byeenkomste gehou waarop die lede gedagtes kon wissel en sake van
gemeenskaplike belang kon bespreek. In die besonder het die Gilde hom met die jare
uitgespreek teen enige vorm van sensuur en by herhaling die basiese voorwaardes
neergelê wat kan geld as die minimum-
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waarborge waarsonder 'n ernstige en verantwoordelike literatuur nie kan voortbestaan
nie. Dit sluit in dat die literêre werk as 'n geheel beoordeel moet word, estetiese
waarde deurslaggewend moet wees, die uitwerking op die waarskynlike leser in
aanmerking geneem moet word en appèl na die hooggeregshof moontlik moet wees.
Hoewel die Gilde die aanvanklike inisiatief van Bartho Smit was en André Brink
ook 'n groot bydrae gelewer het, was Jan Rabie met sy vurige en rewolusionêre inslag
feitlik van die begin af die belangrikste kernfiguur.17 In die jare 1983-1984 was hy
voorsitter van die Gilde, maar reeds vóór dié tyd en ook daarna het hy 'n geweldige
administratiewe aandeel aan die werksaamhede van die vereniging gehad. Hy het,
veral sedert die Sowetoonluste van 1976, 'n aanmerklike aandeel daarin gehad om
Afrikaanse boeke in swart skole te bevorder, om taalwerkswinkels in Langa op te
rig, en om saam met biblioteekverenigings vir behoorlik geklassifiseerde biblioteke
in swart skole te probeer sorg.18 By die berade het hy altyd regop op sy stoel gesit,
dikwels met sy oë toe terwyl hy aforismes aan die uitdink was. Met sy reaksies op
sensuur en sy sterk oortuigings was hy by uitstek die sosiale gewete van die gilde.19
Soms het hy uitgehang as die nar en snaakse en selfs verspotte dinge gesê, maar
onderliggend aan dit alles was sy erns in verband met Afrikaans en die Afrikaner.
Die jaarlikse byeenkomste van die Gilde het hy geniet, want dit was, naas die referate
en debatte en voorlesings, verlengings van die gesellige partytjies van Cheviot Place
6 en later sy en Jorie se huis op Onrus. Die driedaagse saambly in die hotel, die
gespook op die grasperke, die laatnagbyeenkomste in die kamers, die koukus in die
gange - dit alles het vir 'n vrugbare kruisbestuiwing gesorg en die sukses van die
berade bepaal, so anders as die stokkerige vergaderings van die Suid-Afrikaanse
Akademie vir Wetenskap en Kuns.
As sosiale en literêre gewete het Jan dikwels in sy talle referate voor die Gilde en
elders die weg aangedui in watter rigting die taak van die skrywer lê en 'n analise
gemaak van die wesentlike kern van die Afrikaner. ‘'n Skrywer se land en volk’, sê
hy in 'n brief van 18 Mei 1975 aan Rapport,
is alles wat sy taal behels en almal wat dit praat - en laat ons nooit
vergeet nie, solank die mens van woorde leef, is hy die suurdeeg van die
gemeenskap; sy woorde, dié van Langenhoven of Van Wyk Louw, en nie
dié van tydelike leiers en wetgewers wat hulle 'n dekade of wat later weer
moet ontken of onder ander name moet verdoesel, soos apartheid nou ook
al sy mantel moet draai nie.
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In 'n lesing by die Universiteit van Kaapstad se somerskool in 1976 noem Jan
apartheid ‘the dulling gangrene of silence’ en sê hy dat Afrikaans slegs kan oorleef
indien dit deel van Afrika word. ‘Afrikaners are no longer Europeans, yet they still
try to cling to being whites. Our rulers, the whole older generation, are still scared
of the enigmatic dynamo of Africa, scared of completely becoming Afrikaners.’20 In
'n lesing by die Opleidingskollege Hewat vra hy dat die ‘doodshand van sensuur’
van die hart van Afrikaans weggeneem word en sê hy die Nasionale Party het 'n
vyand van Afrikaans geword. Hy gaan voort:
Ná 1914 het skrywers soos C.J. Langenhoven en Jan Celliers met woord
en boek gehelp om die volk bewus te maak en tot die eerste oorwinning
in 1924 by die stembus te begeester. [...] Ná 1948 se oorwinning van die
N.P. het hy die dwase stryd aangepak om die land se grondwet te verander
sodat die bruiner Afrikaners hul stemreg ontneem kon word. [...] Mettertyd
het blank-wees vir die N.P. belangriker as Afrikaans-wees geword. Tans
val die klem op blanke eenheid - ten koste van verbitterde bruiner
Afrikaners wat nou hul kinders internasionaal Engels of met Afro-maanhare
laat grootword.
Dit is menslik dat die owerheid se literêre liefde nooit grootgeword het
nie, en vasgehaak het by die Langenhoven-verlede. Toe was die N.P. 'n
gelukkige, rewolusionêre party; vandag is dit 'n ongelukkige, reaksionêre
party.
Daarom praat ek, smeek ek so verontwaardig oor my onderwerp. Hande
af van Afrikaans. Laat dit groei, groot genoeg vir die wêreld waarin ons
worstel.
Tydens die Gilde-beraad van 1986 praat Jan oor ‘Skrywers in die maalstroom’.
‘Dit is dringend noodsaaklik’, sê hy,
dat ons ons verlede in Afrika herskryf. Ons voorouers het selfsugtig
eensydig gelieg. Ja, ons moet meer Afrikaans word, meer getrou aan
moeder Afrika. Minder Europa, meer Afrika. Dink bv. net aan die valse
beeld van Slagtersnek. Of die lelieblanke geboorte van die sogenaamde
wit manstaal, Afrikaans. Of dink aan die anderkleuriges binne Bloedrivier
se laer wat verswyg is. [...]
Dit wil [...] nie sê dat ons uit vrees vir rasse-aanstoot ook moet
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lieg nie. Ons sal moet leer om gesamentlike waarhede hoflik en
wetenskaplik te benader, sonder om waarde en waarheid te verminder. Of
al die taalgroepe in ons land tot een eendragtige Suid-Afrikaanse nasie
gaan saamsmelt, staan nog te besien. Intussen, laat ons ten volle Afrikaans
wees. Ons is reeds meer gedrenk in Afrika as wat ons weet, en dinge wat
tipies Afrikaans is, is vir ons waardevol, van Baardskeerdersbos tot
Zoekmekaar.
Baie van ons het onsself al afgevra: Wat het ons Afrikaanse taal en mense
in Afrika kom maak? Hoekom is ons hier gebore? Net om 'n witvelsonde
in 'n swart vasteland te kom pleeg? As afskrik vir ander? Is ons slegs 'n
ellendige katalisatorsondebok oopgespalk aan die wêreldkruis? Vir almal
om goed raak te sien en te verfoei? Nog boonop as bliksemafleier vir húl
eie rassismes?
Dit mag so vanaf 'n tollende bootjie lyk, maar ek glo vanaf die oewers lyk
dit sinryker. Ek glo, ek móét glo, anders bestaan die heelal nie. Is een van
ons grootste deugde nie juis dat ons Afrikaanse mense nog rou is, nog
ongevorm in wording is nie? Ons is nog nie klaar uitgebaster nie, ons kan
nog groei. En ons gáán.21

IV
Hoewel daar in 1964 'n groot gemor was toe Jan tot fakulteitslid van die
Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns verkies is, aanvaar hy die
lidmaatskap en woon hy van tyd tot tyd sittings van die Akademie op Stellenbosch
en in Kaapstad by. Die lede, so teken hy in Julie 1970 in sy dagboek aan, lyk bly om
hom ook by die jaarvergadering op Stellenbosch te sien, al lyk hy nie soos 'n
konvensionele Akademielid nie. Hy erger hom egter aan die ‘koele waardigheid’
wat bolangs van die akademiese ‘establisment’ sigbaar is, terwyl ‘'n troebeler bry’
onder kook. In Februarie 1972 is hy weer by 'n streeksvergadering van die Akademie
op Stellenbosch, maar hy vind die ete in die Drosdy Herberg swak en die
‘swaarkaakgesigte’ van die lede ontstig hom - almal ewe oud, eners, beheers en dood.
In Junie 1975 beleef hy ná die jaarvergadering 'n dronk nag saam met Piet Cillié,
A.P. Grové en Merwe Scholtz in 'n kamer in die Lanzerac Hotel, iets wat hom die
volgende dag met 'n aaklige hoofpyn laat wakker word.

J.C. Kannemeyer, Jan Rabie. Prosapionier en politieke padwyser

452
1975 was 'n vol jaar vir Jan, want dit was die jaar waarin die Afrikaanse Skrywersgilde
tot stand gekom en hy knaend in die see geduik het om seeplante en skulpdiere met
die oog op Die seeboek van die Sonderkossers te bestudeer. Dit is ook die Taalfeesjaar
wat met die inwyding van die Paarlse Taalmonument sy hoogtepunt bereik waartydens
talle regerings- en kultuurmense aanwesig is, maar geen skrywers of bruin mense
nie. Daarom reël Tafelberg-Uitgewers op 14 Augustus 1975 in die Hotel Heerengracht
in Kaapstad 'n groot onthaal waarheen alle Wes-Kaapse skrywers, ongeag velkleur,
uitgenooi word. Al die aanwesiges ontvang 'n eksemplaar van Alba Bouwer se
Afrikaans 100, 'n fotoboek wat die geskiedenis van die twee taalbewegings en die
Genootskappers uitbeeld. By dié feestelikheid is ook Jan aanwesig. ‘Ek is 'n
Afrikaanse patriot van my kroontjie tot my toontjie’, sê hy guitig aan die uitgewer
Helgaard Raubenheimer.22
Nog vóór die stigting van die Afrikaanse Skrywersgilde in Julie 1975 en Tafelberg
se Heerengracht-onthaal op 14 Augustus van dieselfde jaar begin Jan met 'n aksie
om die Akademie te oortuig ‘dat dit lewensbelangrik vir ons taal is dat ook bruin
skrywers en akademici lid van die Akademie kan word’.23 Hy wil graag drie lede,
S.V. Petersen, Richard van der Ross en Adam Small, voorstel. Op 'n
bestuursvergadering van die Kaapse werksgemeenskap deel Merwe Scholtz, die
voorsitter, die lede mee dat niks in die grondwet lidmaatskap van bruin mense verhoed
nie, maar dat hy graag sal wil sien dat die Akademieraad eers versoek word om die
beginsel te aanvaar voordat hulle name voorlê. Indien die name sonder meer ingestuur
word, kan dit gebeur dat die Akademieraad hulle sonder opgaaf van redes weier.
Jakkals Veiligbly is die naam wat Jan aan Merwe na dié maneuver in sy dagboek
gee.
Ná 'n lang gesloer laat die sekretaris van die Akademie Scholtz in November 1976
weet dat die Akademieraad die beginsel van ‘Kleurlinglidmaatskap’ verwerp. Op
die bestuursvergadering van die Kaapse werksgemeenskap wat daarna volg, word
besluit om 'n brief aan die Akademie te stuur waarin die bestuur hom distansieer van
die besluit en om 'n aksiekomitee saam te stel waarin Jan ook dien. Jan sê dat sy
kollegas in die Skrywersgilde van die saak weet en sterk daaroor voel. Hy sou graag
voor 28 April 1977, wanneer die Gilde sy jaarvergadering hou, 'n antwoord wou hê.
Intussen is Merwe Scholtz na Pretoria om die saak persoonlik met die voorsitter
van die Akademie, dr. C. van der Merwe Brink, te bespreek.
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Brink was tegemoetkomend, maar sou die gedagte van bruin lede eers op die
Junie-vergadering van die Akademieraad op Potchefstroom kon stel. Op 'n vergadering
van die aksiekomitee op 18 April 1977 vra Jan, gesteun deur Elsa Joubert met 'n
skrifelike versoek wat deur haar en Etienne Leroux onderteken is, dat nie net Petersen
as lid voorgestel word nie, maar ook Van der Ross en Small. Indien dit nie moontlik
is nie, sal hulle akkoord gaan indien net Petersen as ‘proefkonyn’ se naam voorgelê
word. Scholtz en Piet Cillié voel op die vergadering sterk dat dit onraadsaam is om
druk uit te oefen, aangesien alles daardeur verongeluk mag word. Daarom word net
Petersen voorgestel, al was dit teen Jan se wense.
Op die vergadering van die Afrikaanse Skrywersgilde in April 1977 op Gordonsbaai
bespreek die skrywers wat ook lede van die Akademie is, die hele aangeleentheid.
Met gemoedere wat hoog loop, word die voorstel gemaak dat al die betrokke skrywers
summier uit die Akademie bedank, ook omdat dit intussen bekend was dat twee lede
van die Gilde pryse van die Akademie verower het: Wilma Stockenström die
Hertzogprys vir Poësie vir haar bundel Van vergetelheid en van glans en Jan Rabie
die Scheepersprys vir Jeuglektuur vir Die seeboek van die Sonderkossers. Ná lang
diskussie en rype beraad besluit hulle om die saak nog 'n kans te gee. Aan die pers
reik hulle die volgende verklaring uit:
Gildelede wat ook lede van die Akademie is, het die versekering gekry
dat lede van die Akademie op meriete gekies word, soos die grondwet
bepaal. Maar dit bly vir ons, skrywerslede van die Akademie, onbegryplik
dat skrywers van die formaat van byvoorbeeld Adam Small nie lid is nie.
Ons het reeds op die voorstel van 'n aantal nuwe lede aangedring, en ons
stel dit as ons vaste en dringende voorneme om nie te rus voordat die
Akademie waarlik oopgestel is vir alle persone wat 'n beduidende bydrae
lewer tot die Afrikaanse taal, letterkunde en kultuur nie.
Derhalwe vra die betrokke lede van die Gilde dat Small, Van der Ross en Petersen
voor of tydens die Potchefstroomse jaarvergadering in Junie 1977 vir oorweging
deur die Akademieraad voorgelê word. Die versoek word onderteken deur F.A.
Venter, Etienne Leroux, Jan Senekal, Leon Rousseau, Elsa Joubert, Abraham H. de
Vries en Jan Rabie.
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Op die jaarvergadering van die Akademie in Potchefstroom word geen beslissing
geneem nie, ook nie op die fakulteitsraadvergadering in September waarna die saak
verwys word nie. Merwe Scholtz was verplig om hierdie stand van sake telefonies
aan Jan oor te dra en te sê dat die lidmaatskap van Petersen in April 1978 opnuut
onder die aandag sal kom.
Dit was egter te veel vir die ses betrokke skrywers van die Gilde. Al ses skrywers
wat in April geteken het, en saam met hulle ook Chris Barnard wat nie op Gordonsbaai
teenwoordig kon wees nie, bedank nou weens die Akademie se ‘onvermoë om tot
'n besluit te kom oor die lidmaatskap van S.V. Petersen’. In 'n verklaring sê Abraham
de Vries die saak het eenvoudig te lank gesloer. ‘Ons bedankings was vir elkeen 'n
persoonlike beslissing, maar ek dink ons is dit eens dat daar in die omstandighede
vir ons geen nut meer in die Akademie is nie. As Small, Van der Ross en Petersen
vir 'n kulturele liggaam nie aanvaarbaar is nie, dan hoort ek ook nie daar nie.’ Etienne
Leroux sê: ‘Ek sien nie kans om tot 'n Akademie te behoort wat soos harmansdrup
sukkel om in te dring tot die praktiese konsekwensies van sy eie grondwet nie. Hierdie
vertragingstaktiek, vir watter rede ook al, maak my skaam om my mede-skrywer in
Afrikaans in sy bruin oë te kyk. 'n Mens aanvaar dat 'n Akademie langsaam te werk
gaan, maar as 'n Akademie te langsaam is, toon dit tekens van ouderdom. Die volk
is besig om die Akademie in te haal. Die Akademie behoort op die voorpunt te staan.
My middeljarigheid laat my nie toe om geestelik te berus nie.’ En Jan Rabie sê: ‘Ons
het die saak met die grootste omsigtigheid benader omdat ons ons kanse nie wou
verongeluk nie. Daar was die beginsel van 'n anderskleurige as lid wat ons in ag
moes neem. Daarom het ons die Akademie versigtig begin pols en op die verstandigste
en mees konsiliatoriese wyse te werk gegaan.’24 In 'n hoofartikel op 13 November
1977 oor die hele aangeleentheid sê Rapport:
Wat ontstellend is, is dat ons vandag nog 'n debat moet voer oor die
vraag of nie-blankes tot so 'n hoë akademiese liggaam toegelaat moet
word.
As ons op dáárdie vlak nog huiwer, waar sal ons dan wel kan saamwerk?
Het ons Afrikaanse akademiese leiers dan nou selfs agter geraak by die
politici?
Want kyk, om bruin digters of skrywers lidmaatskap van die Aka-
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demie te weier, sal mos puur en simpel diskriminasie op grond van kleur
wees.
Wat anders?
Die hele petalje het nog twee vermaaklike nadraaie gehad. Jan Senekal, professor
in Bloemfontein, wat al wat kongres in Suid-Afrika was met 'n bandopnemer
bygewoon het en só ook by die Gilde kon aanland, het die oorspronklike verklaring
in April onderteken en saam met die vyftal aanwesige skrywers op 'n foto in
verskillende koerante verskyn. Toe paaltjie uiteindelik by puntjie kom, kon hy sy
weg nie oopsien om die Akademie te verlaat en sy medelede in die
Afrikaner-Broederbond in die gesig vat nie. Hy het lid gebly.
Jan Rabie het lank geaarsel of hy die Scheepersprys vir Jeuglektuur sou aanvaar
en intussen gelukwense van die Akademie self en sy uitgewers ontvang, ook van dr.
Anton Rupert toe hy lank uitstel om dit aan te neem. Op 'n partytjie op Onrus kom
Eugenie Hauptfleisch, weduwee van Flippie Burgers onder wie Jan by die radio in
Kaapstad gewerk het, by Jorie flikflooi. Sy was ook op Onrus gevestig, intussen
reeds twee keer weer getroud en het, tot Jan se misnoeë, in een van die
sensuurkomitees gedien. In sy dagboek teken Jan aan dat Eugenie by Jorie aangedring
het dat Jan die prys moet aanvaar:
Jy moet jou sjarmante invloed gebruik om hom Ja te laat sê, en toe
gedreig: As hy weier sal ons hom trap, ons sal sy boeke afveeg van die
mark, ons sal... ons sal hom vernietig.
Jan se kommentaar hierop is:
Arme fanatiese kleinlike grootgewaande muis wat vasklou aan die man
en nou ook in die sensuurraad aangestel geraak het (deur wie?) om daar
met haar potsierlike vaatjielyfie 'n man (haar derde: ‘ek sien al my mans
in hul graf in’) tot nog 'n huwelik te wriemel-lek.
Die konsensus van die ses Gildelede om voorlopig met hul bedanking uit die
Akademie te wag, laat Jan vry om die Scheepersprys vir Die seeboek van die
Sonderkossers aan te neem. Op 22 en 23 Junie 1977 is hy by die jaarvergadering van
die Akademie op Potchefstroom om sy prys te gaan haal.
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Maar, tipies Jan, kom daar in sy dankwoord op 23 Junie 'n onverwagte kinkel:
Tot nou toe was ek omtrent die enigste skrywer sonder 'n prys. Nou het
ek ook een. Vir iemand wat sy lewe lank 'n volwasse boodskap probeer
oordra het, ironies genoeg, 'n jeugprys.
Ek wil nie ondankbaar in die mode wees nie. Eerder wil ek die Akademie
bedank vir die eer. Ek verstout my om te meen die keurkomitee het nie
net die soet seun in die stout man wou erken nie, maar ook die toegewyde
Kaapse Strandloper wat nie saam met die Groot Trek binnelands verdwaal
het nie.
Meer nog as navorsing oor ons vergete kus, is Sonderkossers vir my die
náleef van hulle van wie ons 'n stuk van Suider-Afrika geërf het, die vergete
Koisan, in P.J. Schoeman se woorde: ‘hulle wat voor ons was’.
Namens ons ander voorouers dus, namens my uitgewer en myself, namens
die Skrywersfonds ter Bestryding van Sensuur waarin ek hierdie prysgeld
stort, dank aan die Akademie wat Afrikaans steeds wyer onthou.
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Hoofstuk XVII
‘Sonder Afrikaans is ek niks’
I
Wanneer Jan Rabie hom in 1970 op Onrus vestig, is hy byna vyftig jaar oud, blakend
gesond en lus vir die lewe. Naas sy kreatiewe werk as skrywer, waaraan hy hom
daagliks met 'n vaste roetine wy, en die boeke wat hy vir The Cape Times resenseer,
hou hy van tyd tot tyd praatjies en lesings, vertaal hy boeke en skryf hy artikels oor
uiteenlopende onderwerpe vir verskillende tydskrifte en koerante. Sy inkomste is
nie groot nie, maar met sy en Jorie se Spartaanse manier van leef kan hulle 'n bestaan
maak. Uit die tuin, waarmee hy weldra begin, kry hulle hul daaglikse groente, terwyl
hy in die see gereeld vir hulle seekos uitduik of 'n vis gaan vang. Afgesien daarvan
dat hy op dié wyse baie geld bespaar, hou die liggaamlike aktiwiteit hom gesond en
fiks. En toenemend word Jorie se kleurryke doeke gewild by die publiek en is daar
'n voortdurende inkomste uit haar skilderye.
Hoewel hy dus in die fleur van sy lewe en besonder energiek vir sy ouderdom is
en daar nog baie bruisende en vol jare vir hom voorlê, word Jan tog gaandeweg
bewus van die eindigheid van dinge. As hy op Onrus intrek, is N.P. van Wyk Louw
die doyen van die Afrikaanse letterkunde, iemand wat deur sy status as digter en
denker die hele geesteslewe van sy tyd oorheers en met sy opstelle ook 'n besinnende
invloed op die politieke denke van sy tyd uitoefen. Maar op 18 Junie 1970 sterf Van
Wyk Louw skielik oornag aan sy hart. In sy dagboek die volgende dag teken Jan
aan: ‘Droom ek en twee ander (wie?) is by Van Wyk Louw. Hy is dood en staan of
hang op sy kop, onderstebo, voor ons. Daar is 'n vreemde ironiese trek om sy mond,
en ons sê verbaas vir mekaar: “Voel, voel net, hy is nog altyd warm.” So tussen 'n
dik vaalte van slaap en niks-meer-onthou. Net dit.’ Hoewel Jan 'n groot eerbied vir
Van Wyk Louw gehad het, was hy nie sonder kritiek op hom nie en moes hy hom
op een die of ander wyse ter wille van sy eie kreatiwiteit meet aan en selfs verset
teen 'n figuur wie se invloed soos 'n slagskaduwee ver gereik het. Dat Van Wyk
Louw nou feitlik surrealisties in sy droom verskyn, is nie toevallig nie. Jare tevore,
terwyl hy in Parys met sy vernuwende Een-en-twintig besig was, het juis die surrealis-
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tiese elemente in Van Wyk Louw se werk, in die besonder die waansin van die spreker
in ‘Die swart luiperd’, tot hom gespreek: ‘en eensaam kon ek luister hoe / dun slakke
oor my vel beweeg’1.
Die vreemde wending wat die lewensloop van sy vriend Breyten Breytenbach in
hierdie jare neem, is dikwels in Jan se gedagtes en telkens skryf hy iets oor Breyten
in sy dagboek. Saam met die meeste Suid-Afrikaanse skrywers is Jan ontsteld wanneer
Breyten in 1975 die land met 'n vervalste paspoort binnekom en gearresteer word,
al meen Jan dit is net sy eie skuld. ‘Nou éérs word hy romantiese simbool’, skryf hy
in sy dagboek. Breyten word tot nege jaar gevangenisstraf vir vermeende terroristiese
bedrywighede gevonnis en by herhaling sal Jan vertoë deur die Afrikaanse
Skrywersgilde inisieer dat Breyten in die gevangenis met sy skeppende werk kan
voortgaan of dat hy in belang van die Afrikaanse literatuur vrygelaat word. Jan woon
Breyten se tweede verhoor in Junie 1977 in Pretoria by. Wanneer Oubaas en Ounooi
Breytenbach kort daarna by die minister van polisie, Jimmy Kruger, gaan navraag
doen oor wat met hul seun in die gevangenis aangaan, loof Kruger hul ander seun,
Jan, wat as kolonel in diens van die weermag werksaam is. Sy naam, sê Kruger, sal
onthou word bo sy broer s'n. Hy raas met hulle oor Breyten: ‘Hy't 'n Kommie wurm
in sy kop wat ons nie daar kan uitkry nie, hy's 'n gevaar, hy steek ander mense aan,
ons weet nie wat om met hom uit te rig nie, maar ons sal... en ons sal die skrywers
ook regsien. Hulle dink mos hy's 'n god, maar ons sal hulle almal regsien, ons hét
hulle al, nou gaan ons hulle wys en hulle stilmaak. En wat Breyten betref, ek sal sorg
dat hy nooit weer sy giftige goed publiseer nie.’ Die enigste kommentaar van Oubaas
teenoor Jan ná sy terugkeer op Onrus, was: ‘'n Hoop mis, dis wat daai man is.’ Terwyl
Breyten op 29 Oktober 1980 nog in die gevangenis is en die ouerwordende Jan se
foto in 'n koerant sien, skryf hy die roerende ‘'n Gāthā vir J.R.’:
sien toe vandag jou tronie gebeeldbalk in die koerant;
die droom agter die oogholtes lyk nog braaf gesond,
die sprekende Janniebaardjie spits (of spiets?) kontant, maar ai
hoessit dan ook al spierwit taai en kóúd om die mond?2

Ook nader tuis aan hom sal Jan, soos in die geval van Van Wyk Louw se dood en
die wedervaringe van Breyten Breytenbach, telkens deur die lot-
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gevalle of die dood van vriende en familielede aan die eindigheid van alles herinner
word, al oorheers die vitaliteit en vreugde vir eers sy lewe. In April 1977 sterf sy
vader in sy negentigste jaar en dring hy en sy vier broers daarop aan om self die
grawe op te neem en hom te begrawe. Op 20 Augustus 1986 sterf sy moeder op
Riversdal, drie en negentig jaar oud. Op 17 Desember van dieselfde jaar moet hy sy
geliefde hond, Arieb, begrawe wat aan beenkanker dood is. Op 10 Augustus 1987
sterf sy vriend en geesgenoot Uys Krige 'n hanetreetjie van hom op Onrus en praat
Jan op 13 Augustus by die graf. En in Februarie 1989 is sy vriend Jannie Coetzee
oorlede. Coetzee skenk al sy besittings - duisende boeke, meubels en om en by R80
000 aan kontant - aan die Afrikaanse Skrywersgilde met die versoek om 'n studiebeurs
toe te ken aan bruin en swart Suid-Afrikaners wat in Afrikaans skryf of die Afrikaanse
letterkunde bestudeer. Jan reël dat die jaarlikse beurs deur die Afrikaanse
Skrywersgilde geadministreer word.
Steeds gaan Jan van tyd tot tyd in die berge klim of onderneem hy staptogte langs
die kus. Soos vroeër skryf hy oor die gebrek aan bewaring van die natuur en is hy
bekommerd oor wat uiteindelik met ons planeet gaan gebeur. Gereeld woon hy en
Jorie die jaarvergaderings van die Afrikaanse Skrywersgilde by wat hulle in ander
dele van die land bring, al is hy tevrede en tuis in Onrus - met die Boland, die
bakermat van sy taal, net 'n uur per motor ver. By een van die byeenkomste van die
Gilde bestaan Jan se toespraak net uit twee sinne: ‘My naam is Jan Rabie. Sonder
Afrikaans is ek niks.’ In Julie en Augustus 1971 toer hy en Jorie deur Suidwes-Afrika
en besoek hulle die warmwaterbron Ai-Ais tussen die berge, 'n stukkie barre Boland
en 'n oase te midde van die vaal dorheid. Die Dodekus noord van Swakopmund,
skryf hy in sy dagboek, is ‘so plat en leeg en rotsloos soos 'n eindelose tennisbaan,
'n wêreld versmoor deur seemis, sand en sout’. In 1986 sal hulle Suidwes weer besoek
wanneer die jaarvergadering van die Gilde daar plaasvind en in 1989 bied hulle by
die Universiteit van Namibië lesings en werkswinkels oor die literatuur en die kuns
aan. Jan hou vyflesings: ‘Lekkerlees’: humoristiese grepe uit sy prosa; ‘Kortkuns,
met verwysing na Een-en-twintig’; ‘Die begin en einde van 'n jeugverhaal’;
‘Interessante mededelings oor skrywers, in die besonder oor Uys Krige, Ingrid Jonker
en M.I. Murray se Witwater se mense’; en ‘Skrywe rondom die jeugboek’. In die
werkswinkel oor die kortkuns wys hy die studente en voornemende skrywers aan
die hand van sy ‘Die dag van die
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roos’ daarop hoe die eerste sin van 'n verhaal dikwels die einde voorspel of inhou.
Terwyl die roman die wêreld vol dwaal en afdwaal, konsentreer die kortkuns op een
faktor. Hy raai die studente aan om so eenvoudig as moontlik te skryf, om selfstandige
naamwoorde en veral byvoeglike naamwoorde te sny en te waak teen die gebruik
van groot woorde. Goeie prosa, sê hy, is soos asemhaling. Om goed te kan skrywe,
hang af van hoe goed jy in ander mense se vel kan inkruip, en nie in jou eie ego nie.
Op 14 November 1980 is Jan sestig jaar oud en gee Human & Rousseau sy
Versamelverhale - 'n bundeling van Een-en-twintig, Dakkamer en agterplaas en Die
roos aan die pels in een band - in 'n praguitgawe uit. Die uitgewers reël 'n onthaal
by die Hotel President in Seepunt waartydens die boek bekend gestel word. 'n Boek
vir Onrus verskyn in 1982 en is, ook wat die verkope betref, meer populêr as enige
ander boek van hom. Die dertig tekeninge deur Jorie gee hom die geleentheid vir die
volmaakte reaksie vir die soveelste Engelssprekende wat aan hom sê: ‘I'm so sorry
I can't read Afrikaans. Why don't you translate your book?’ Nou kan hy antwoord:
‘Toe maar, you can read the pictures.’
'n Besondere eerbewys wat Jan op 15 Maart 1985 van die Franse ambassadeur vir
sy vertalings van Franse boeke in Afrikaans ontvang, is die titel Ridder van die Franse
Légion d'Honneur. In 'n brief van 11 Maart 1985 wens André Brink, wat vroeër ook
dié toekenning ontvang het, Jan geluk. ‘Dat dit verdiend is, spreek vanself’, skryf
hy, ‘en dit doen mens se hart goed om te sien dat die land wat vanslewe vir jou 'n
dakkamer en 'n agterplasie gegun het, jou nou ook, soos dit hoort, met swier by die
voordeur verwelkom.’ By die plegtigheid op 15 Maart 1985 in die Franse ambassade
sê Jan (in die Afrikaanse weergawe van sy rede) onder meer die volgende:
Mnr. die Ambassadeur van Frankryk, ek voel vanaand soos Aspoestertjie
verbaas en bly. Want u bewys my 'n prinslike eer. 'n Eer komende van 'n
land waar die letterkunde 'n landswye stem het, waar skrywers openbare
figure is, dikwels meer as die politici. In my land word skrywers veel
minder as die makers van wette gehoor. Daarom is dit des te meer 'n eer
dat die president van Frankryk 'n skrywer wil vereer wat onbekend in u
land is.
My moeder se van is Le Roux, maar my Frans moes ek op die ouderdom
van sewe en twintig in Parys gaan leer, waar ek sewe jaar ge-
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woon het, van 1948 tot 1955. En soos u van my treurige aksent kan hoor,
het my Frans nie sedertdien verbeter nie. Boonop, in my huis is my vrou
so lief vir praat dat mý tong bietjie verroes geraak het.
Die Afrikaners het nie net bloedbande met u land nie. Ons skrywers verkies
Parys bo Londen of Amsterdam. Omdat ons, Calviniste verwar deur
Angelsaksiese handelsdrif, behoefte het aan die Latynse gees. Vir my is
Parys die beste skool ter wêreld vir 'n skrywer.
Ek onthou nog die wonderlike dae op die kaaie van die Seine waar ek
rondgeswerf het om die ganse Franse letterkunde op te spoor en te lees.
Ek onthou een sin uit een van daardie boeke, oor die roeping van 'n
skrywer: ‘Hy moet suiwerder sin aan sy stam se woorde gee.’
In 'n mate was dit dus my manier om my skuld teenoor die Franse
beskawing te betaal, deur 'n dertigtal Franse meesterwerke in Afrikaans
te vertaal, skrywers soos Camus, Sartre, Daudet, Vercors, Bosco, Anouilh,
Éluard.
Vertaal. Want u sien, Parys het my nog iets geleer: hoe meer 'n mens se
gees oopgaan vir die wêreld, hoe meer word jy verantwoordelik vir 'n
deeltjie van daardie wêreld: my land, my taal. Verantwoordelik kan ook
medepligtig beteken.
En hy sluit af: ‘Mnr. die Ambassadeur, ek bedank u vir die aanmoediging wat u
vanaand aldus vir ons bied. Ek bedank u ook van harte dat die eerbare titel, Ridder
van die Erelegioen, so wonderbaarlik op my skouers kom rus het.’

II
Op Donderdag, 11 April 1985, vertrek Jan en Jorie per vliegtuig uit Kaapstad op wat
hulle laaste gesamentlike reis oorsee sou wees. Die volgende dag land hulle op
Heathrow en bly tot 21 April in Edinburg by Jorie se familie. Edinburg vind Jan dié
keer 'n vriendelike stad, met vriendelike mense en 'n gevoel van vryheid. Teen die
aand van 23 April kom hulle aan in Parys waar hulle saam met Breyten en Yolande
eet. Breyten is baie vriendelik, maar ook hoflik afsydig, miskien die erfenis van sewe
en 'n half jaar in die tronk. Breyten, vind Jan, is uiters pessimisties oor die blankes
in Suid-Afrika en het geen begrip vir die baie sosiale veranderinge wat
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vinnig in die land plaasvind nie, maar hulle weerspreek hom nie. Jan kry die indruk
Breyten is eensamer as wat hy wil erken, terwyl Yolande, mooier as ooit, as sy
bedagsame sekretaresse optree.
Maandag, 29 April, vertrek Jan en Jorie met die nagtrein na Brindisi en van daar
per veerboot via Corfu en Patras na Athene. Moeg ná drie dae se reis het Jan verkoue
en is hy flou gedra aan hul vier tasse. Hulle gaan in 'n hotelletjie in die Plaka-buurt
tuis. In die stil bog van die baai tussen beroemde name soos Athene, Eleusis en
Salamis lê dosyne, seker 'n honderd afgedankte olietenkers ná die oliekrisis in rye
op die stil water en roes - soos groot olifante wat hier kom sterwe het. Jan en Jorie
se sukkel-Grieks kom weer stadig reg en Jan wonder hoe magteloos 'n vreemdeling
in 'n stad is waar niemand hom verstaan nie. Hy en Jorie beklim die Akropolis saam
met baie ander vakansiegangers en Jan besoek die beroemde argeologiese museum
waar hy langdurig die gesigte bekyk van die Grieke wat so ryk is aan die verlede. In
sy dagboek teken hy aan: ‘Ons Afrikaners het nog niks van gister nie, ons het nog
nie gesigte opgelewer nie.’
Op 8 Mei vertrek Jan en Jorie per boot na Lesbos, die eiland waar hulle etlike
maande sal bly. Soos met hul vorige besoek aan die Griekse eilande merk hy hoe die
see skoner word en 'n diep kobaltblou kleur kry - glad soos sy, amper asof 'n mens
dit kan streel. Met rugsakke en slaapsakke stap hulle deur verskillende dorpies en
slaap hulle op die strand. Lesbos is die eiland van rose, olyfbome, wilde denne en
bergeike. Weens sy verbintenis met Sappho het die eiland die reputasie van lesbiese
vryheid. Hulle vind telkens pare dames wat saamreis. Op Molybos se strand staan
twee Hollandse vroue met ontblote borste halflyf in die water mekaar en streel.
Terwyl Jorie in die hawe teken, lees Jan Grieks om later vertaalwerk te doen. Hulle
vind die eiland mooi, maar die ongeskondenheid van die stralende wit huisies gaan
verlore deur die baie toeriste en die motors. Twee dae lank stap hulle kuslangs en
vyf dae vaar hulle met 'n seilboot reg rondom die eiland. Die Grieke, so teken Jan
aan, is net gelukkig in chaos. Hulle winkels is deurmekaar, hulle bou hul huise
stukstuk en alles onvoltooid, geweldig sorgeloos, vooruit beplanloos - om dan in 'n
see van chaos aan enkele vaste dogmas vas te hou. Hellas is 'n ruïne wat groei, 'n
indruk wat hy ook by sy vorige besoek gekry het en nou bevestig word. As die
onderste gedeelte van 'n huis byvoorbeeld instort, bly die Grieke eenvoudig in die
boonste deel.
Ná 'n besoek aan Turkye en die eiland Rhodos vaar Jan en Jorie op 19
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November terug na Athene van waar hulle boeke per seepos en Jorie se sketse per
lugpos na Suid-Afrika stuur. In sy dagboek skryf Jan: ‘Nog 'n rede waarom mens
Hellas liefhet, is omdat jy ook 'n soort deernis voel vir die uitmergelende,
bloedgedrenkte, snuifgetrapte aarde - dieselfde gevoel wat mens kry vir die bleek
aarde rondom Jerusalem. [...] Altyd êrens lui klokkies van skape en bokke - soos
druppels water wat musiek maak.’ Dan bring hulle vyf dae lank in Kreta 'n herbesoek
aan Eloúnda waar hulle met ope arms deur die bekendes van agtien jaar tevore ontvang
word, al het die dorp deur die toerisme geweldig uitgebrei. Aan Koos Human skryf
Jan op 1 November 1985: ‘Jorie skilder hoewel sy haar droomeiland wit eiland in 'n
blou see sonder toeriste nie kon kry nie.’ Hy self verlang terug na sy hond en sy tuin.
‘Jorie het 'n spul Turkse borde, glase en kookpotte gekoop, en ons is tonne oorgewig.
En ek, donkie, moet dit deur stasies en lughawens sleep. Ek het reeds leer balk soos
'n donkie.’
Op Maandag, 2 Desember, kom Jan en Jorie weer aan in Parys waar hulle tuisgaan
in Elsa Joubert se dogter en skoonseun se salige vinkneswoonstelletjie - 'n herinnering
aan Jan se vroeëre dakkamer - in 14 Rue de l'Ancienne Comédie, reg in die Buci-mark
oorkant die begin van Rue Monsieur le Prince. Breyten en Yolande is weer besonder
gasvry en Jan voel Breyten se vreemde hoflikheid is 'n soort wanhoop. In 'n klein
teatertjie woon hulle 'n verrassende aand van poësie-voorlesings van Breyten en
Leopold Senghor van Senegal se verse by. Naas vertalings van sy verse lees Breyten
ook twee gedigte in Afrikaans, in 'n warmer, inniger stem. 'n Hele paar
Suid-Afrikaners daag op, onder andere Dan Roodt en sy vrou, Karin
Konsentrasiekamp (Bredenkamp). Terwyl Jorie in haar geliefde Parys met verkoue
die bed moet hou, onthaal Yolande en Breyten vir Jan in hul pragtige ruim herboude
woonstel voor 'n kaggelvuur met wyne en Oosterse geregte. Jan verbaas hom oor
hul warme geneentheid teenoor Jorie en hom. Hy loop elke dag van vyf tot twaalf
kilometer, kyk en herontdek alles, soek boeke, swerf, geniet die strate en brûe. Op
hul laaste dag in Parys is albei weer by Breyten en Yolande. Breyten speel 'n kasset
van Chris Blignault-liedjies, soos ‘Die apie se bruilof’ en ‘Ou tante Koba’, en hulle
lag hulle salig daaroor. ‘Nostalgie, jou naam is Breyten’, teken Jan aan.
Van Woensdag, 24 Desember tot Vrydag, 10 Januarie 1986, is Jan en Jorie terug
in Edinburg by Jorie se broer en sy gesin, Fleming en Valerie
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Wallace en hul dogter Jennifer. Saterdag en Sondag 4 en 5 Januarie maak die vallende
sneeu dik waterstrome en sien Jan hoe swart die bome in hul duisternis teen die grys
lyf van die hemel afgeteken staan.
Op 10 Januarie vertrek Jan en Jorie na Londen vir die terugvlug na Kaapstad
dieselfde aand. Dit was 'n aangename nege maande in Europa, maar by tye verlang
Jan erg huis toe. Tydens die verblyf op Lesbos voltooi hy sy roman En oseaan en
op 20 Julie 1985 begin hy skryf aan Kinders van die reënboog wat hy in sy dagboek
'n ‘potpourri van 'n boek’ noem, 'n jeugboek met 'n stuk politiek en 'n stuk
wetenskapfiksie oor 'n kernoorlog in 'n abstrakte land.
Terug op Onrus stap Jan deur die slagveld van vernietigde Kaapse kreupelbos wat
vroeër so lieflik al langs die see gegroei het. Miskien, dink hy, sal die mens eers tot
rus kom wanneer hy sy planeet verwoes en dan homself ook uitgeroei het. In die
meer as twee maande ná sy terugkeer moet hy werk om byna 'n jaar se verwildering,
omgevalle bome en 'n stukkende dak reg te maak. Hy maak nuwe aanplantings, lê
olywe in, kyk na Halley se komeet en stel 'n lys op van die taalverdeling van die
bevolking in elke stad en dorp van die hele Suid-Afrika. Jorie begin aan die hand
van haar sketse te skilder, veral die stugge Karpathos-tonele wat sy vrolik en kleurig
regsien. Intussen het Human & Rousseau reeds En oseaan, wat Jan die vorige jaar
voltooi het, gepubliseer.

III
Ná sy terugkeer uit Europa hou Jan steeds referate en toesprake en tree hy ook by
skole op, soos by die Hoërskool Jan van Riebeeck in Kaapstad waar hy op 13
Augustus 1986 oor ‘Afrikaans en die Afrikaner vandag’ praat. Hy werk verder aan
sy nuwe roman Kinders van die reënboog wat hy nou Luk geluk wil noem, die verhaal
- dui hy dit nou aan - van 'n verhouding tussen 'n wit seun en sy bruin meisie en al
die ellendes wat hulle vir hul liefde moet deurmaak.
'n Groot verering vir Jan, wat lewenslank so min erkenning vir sy werk ontvang
het, is die eredoktoraat wat hy op 15 September 1990 van die Universiteit van die
Oranje-Vrystaat ontvang. By 'n geselligheid wat die Universiteit vir hom die aand
vantevore aanbied, sê Jan onder meer:
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Ek het myself altyd as 'n buiteperd beskou, maar dalk word ek nou
agteros wat ook in die kraal kom. [...]
[Dit is 'n eer] wat darem ook 'n effense verleentheid meebring. Ek verwys
na die reaksie van 'n mens se vriende wat jou terg, dalk ook jaloers. Jy
mag nie spog oor jou eredoktoraat nie, want dan sê mense net vir gou:
Wie's hy om so opgeblase te wees?
Maak jy daarenteen die eer af as onbelangrik, dan vat jy jou weldoeners
in die gesig.
Jy moet dus 'n trapsoetjies wees as dit by selftevredenheid kom, of 'n
bobbejaan wat sy vlag slegs halfmas hys. Dalk sal jy verweer: Aag wat,
grootmanne soos Uys Krige, Bartho Smit en Etienne Leroux sterf af, ek
is al gryskop wat oorbly, dis dié.
Aan die slot van sy dankwoord sê Jan hy is bly die hulde kom van 'n universiteit
wat Afrikaans en ‘so oop soos [die] Vrystaatse vlaktes’ is. ‘Want ek is trots op my
beskeie bydrae tot ons grootste nie-rassige prestasie in Suider-Afrika tot dusver,
saam geskep deur bruin, swart en blank uit Asië, Afrika en Europa, ons Afrikaanse
taal.’
Wanneer Jan op 14 November 1990 sewentig jaar oud word, reël Human &
Rousseau vir hom 'n geselligheid by sy huis op Onrus waartydens 'n besondere liber
amicorum, met spesiaal geskrewe bydraes deur skrywers uit sy groot vriendekring
en besonder mooi in roesrooi leer en met gemarmeerde papier afgewerk en deur die
uitgewers ingebind, aan hom oorhandig word. Jan was besonder bly oor dié verering
en baie dankbaar, veral teenoor dié vriende wat van ver gekom het. In sy dankwoord
sê hy:
En dan, julle het nie net vir my sewentig jaar gekom nie. Maar vir 'n
vriendekring van intelligente en skeppende mense wat al goed veertig jaar
bestaan. Ons is vanaand bewus van ons vriendekring van veertig jaar wat,
sê maar, finaal gevorm is die dag toe honderd van ons in opstand by Ingrid
Jonker se graf gestaan het, en daarna soos 'n tweetalige nie-rassige suurdeeg
in die hart van Kaapstad bestaan het. Daar word nou veel gepraat van 'n
Nuwe Suid-Afrika, en ons is dalk ook bewus van 'n soort einde. Nuwe
vriendekringe kan ontstaan. Mense word ouer, sterf af...
Vanaand wil ek darem nie ondankbare hond wees nie. Ek is ver-
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baas en verleë oor julle geneentheid teenoor my, en ek wil 'n groot DANKIE
vir almal sê. En in besonder vir my uitgewer wat die las van vanaand op
sy ferme skouers dra. Asook vir Marjorie wat vir die eerste keer in haar
lewe 'n koek probeer bak het...
En hy sluit af met die woorde: ‘Ek lief julle.’
Nog 'n besondere eerbewys wat in hierdie jare na sy kant kom, is wanneer die
Afrikaanse Skrywersgilde op 23 April 1993 sy erelidmaatskap aan Jan toeken. By
dié geleentheid voer Abraham H. de Vries die woord met 'n rede wat Jan se groot
bydrae voortreflik saamvat.3 Hy noem die bundel Een-en-twintig en die later
gepubliseerde Mens-alleen die ‘eerste radikale vernuwing’ waarmee Jan die
Afrikaanse prosa ‘wakker geskud het met die almag van die droom en die droom se
surreële eenheid van vernietiging én teerheid, gruwel én liefde, verskrikking én
mistiek’. Hy gaan voort:
Selfs toe hy nog in Parys gewoon het, was Jan se Onrus digby Hemel
en Aarde. Dis ook hy wat op 20 Mei 1953 in sy dagboek aanteken: ‘Ek
weet nou wat Europa my geleer het, dat ek deur 'n aanvanklike estetisisme
getas het na dit waarvoor ek eintlik bestem is: l'engagement’...en wat
daarna die Afrikaanse prosa onherroeplik betrokke gemaak het in die stryd
téén die Afgod van apartheid. As taalpatriot was Jan Rabie een van die
eerste skrywers wat gewaarsku het dat Afrikaans eendag die prys sal moet
betaal vir Apartheid [...] Hy het aangedring op die regte van bruin
Afrikaners toe 'n politikus nog kans gesien het om hom daaroor die Leviete
voor te lees. Jan is die enigste van wie ek weet wat al iemand uitgeskel
het vir 'n witmens. (Toe iemand sy hond op Onrus by die karavaanpark
met 'n klip gegooi het, was sy moedelose skelwoorde: ‘Wat maak jy nou,
jou, jou...witmens!’) Betrokkenheid, engagement, maar ook 'n soektog na
wortels in Bolandia, Klipwieg, Eloúnda. Die onderwyser [...] uit 'n
onderwysgesin het in wese onderwyser gebly. Hy bring bymekaar die
opwindendste wat Europa kon bied en dit wat Suid-Afrika die nodigste
gehad het. Jan Rabie is aanwesig in die werke van 'n hele generasie
skrywers vir wie hy stimulus, leermeester en voorbeeld is.
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Jan, sê De Vries voorts, is een van die min skrywers ‘van wie 'n mens met stelligheid
kan beweer dat hy nie net 'n barometer is van sy tyd nie, maar iemand wat kreatief
die geestesklimaat van sy tyd help vorm’. Maar naas die literêre verdienste was Jan
met sy boeke, saam met Jorie en Onrus, ‘vir ons [van die Skrywersgilde] waterput,
koelteboom, inspirasietuin. Daarom wil ons ook sê: ons het 'n heilige respek vir die
manier waarop jy getrou bly aan wat Camus genoem het “hierdie onvervangbare
aarde”.’ Hy word deur die Afrikaanse Skrywersgilde met die erelidmaatskap vereer
‘vir sy onbetwisbare statuur as skrywer en vir sy intense menslikheid’.
Van die laaste stukke wat Jan skryf, is bydraes by geleentheid van die eerste
demokratiese verkiesing van Suid-Afrika op 27 April 1994. Enkele dae voor dié
verkiesing, vertel hy, word sy identiteitsboekie, saam met sy tjekboek, rybewys,
perlemoenlisensie en ander items, uit sy studeerkamer gesteel. By die landdroskantoor
moet hy hoor 'n paspoort tel nie vir stem nie. Hy moet gevolglik ure lank toustaan
‘in die kloue van die burokrasie’ om met vorms en stempels en drie foto's en vyftien
vingerafdrukke en inkbaddens en bestraling 'n nuwe identiteitsboekie te kry. Op die
dag van die verkiesing soek hy, terwyl hy op Sandbaai, die naaste stemlokaal aan
Onrus, in die ry staan om te gaan stem, na sy pen wat hy skielik nie meer kan kry
nie, tot iemand met sy elmboog hom wreed versoek om stil te staan en stigtelik te
wees, want die hele gedoe gaan tog om ons toekoms. Jan sluit af:
Is enige verandering in die mens se bestaan dan nie heilig nie? (Of
ek-onheilig.) Daar is dit weer: veertig miljoen mense, van dief tot eensame,
ek moet respek betoon. En as ek my geliefde Afrikaans om my hoor, hoe
kan ek dan nie vrolik wees nie? Rondom, op ons dag in April 1994, is daar
min tranedallers en is daar 'n skarevol aansteeklike vreugdes juigende
versoening. In Sandbaai. Rondom 'n soliede stembussie wat wieg,
saamwieg toi...toi...Sakkie...Sakkie...sak...
En wanneer André Brink die indrukke van 'n aantal mense oor die eerste jaar van
demokratiese saambestaan vir die uitgewery Queillerie bundel, lewer ook Jan 'n kort
bydrae waarin die somberheid oor 'n nuwe onreg oorheers:
Die olywe hang hul bome weer vol swart bessies soos 'n jaar gelede, en
nog altyd moor en steel die mensdom.
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As my opinie oor die afgelope jaar gevra sou word, sou ek sê dat die
uitstaande feit vir my opgesom kan word in die begrip Koisan, die
saambundeling van die vroeëre benamings ‘Hottentot’ en ‘Boesman’.
Vandag is daar bruin mense, in die middel tussen swart en wit, skandalig
oor die hoof gesien, soos altyd as onderdrukte ‘Kleurling’ en nou weer
totaal genegeer en ondergeskik aan die nuwe swart regeerders. Skandalig,
want die drie miljoen Kaapse bruin mense is die direkte erfgenaam van
‘hulle wat voor ons was’. Kragtens hul behoorlike vermenging van Maleis,
Indies, Hollands, ander Europese tale en swart tale, is hulle die ware
Afrikaners, die enigste Suid-Afrikaners, maar hulle buig voor die nuwe
base, of hulle word geminag.
Is dit laf om gister se dinge by te haal? Word alles nuut? Ek glo ons besit
nie ons aarde slegs met ons lewendes nie, maar meer nog met ons dodes
daarin.4
Uit hierdie letterlik laaste geskrif van Jan bemerk 'n mens 'n sterk element van
bedruktheid. Was dit 'n gevoel van wanhoop omdat sy groot droom van 'n nuwe nasie
wat aan die suidpunt van Afrika uit die smeltkroes van rasse, met Afrikaans as taal,
tot stand sou kom, in die Nuwe Suid-Afrika nie bereikbaar gelyk het nie? Toe Johan
Degenaar en Hermann Giliomee Jan tydens 'n besoek aan Onrus vra hoe hy oor die
verkiesingsuitslag van 1994 voel, het hy net een woord gesê: ‘Allesverloren.’5
Uit die swye van die eens spraaksame Jan was dit vir almal wat hom ken, duidelik
dat hy erg depressief was. Jan se broer At, intussen op Hermanus gevestig, het gemerk
Jan loop snaaks en stokkerig wanneer hulle van die see af terugkom en dat hy dikwels
tydens gesprekke vaak raak en aan die slaap val.6 Daar was duidelik iets verkeerd
met hom.

IV
Dwarsdeur sy lewe tot op hoë ouderdom was Jan die gesondste mens denkbaar veerkragtig, sonder 'n ons vet aan hom, iemand met enorme energie. Hy het wel
matig gerook en elke dag wyn gedrink, maar hom uiters selde aan eksesse skuldig
gemaak.
Omdat hy 'n bietjie las van sy keel gehad het, laat hy hom op 3 Junie 1973 deur
dr. P.E.S. Loubser vir sy algemene gesondheid ondersoek.
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Dr. Loubser stel vas Jan se hart is normaal, maar dat hy las het van 'n brongiale long,
'n ietwat lae persentasie hemoglobien in die bloed en 'n nerveuse gespannenheid wat
op die maag werk. Einde Julie 1976 word 'n gewas van Jan se wang in die kliniek
afgesny, met dr. Fana Malherbe - seun van prof. Fransie Malherbe onder wie hy
indertyd op Stellenbosch gestudeer het - aanwesig. Dit is 'n klein ingreep waarvan
hy gou herstel.
Maar die jare het vinniger begin aanstap. Kort duskant sy sewentigste verjaardag
het Jan borsprobleme begin kry en hees begin praat. Dr. Jan van Heerden, sy
huisdokter, ontdek 'n groeisel en Jan moes onverwags, sonder dat hy tot in daardie
stadium veel oor ouderdom en siekte gebroei het, 'n skildklieroperasie ondergaan.
Dit was 'n seldsame groeisel, maar gelukkig nie kwaadaardig nie. Omdat dit egter 'n
ongewone operasie sou wees, kom 'n hele paar dokters dit bywoon. Ná 'n paar dae
in die Tygerberg Hospitaal gaan Koos en Trewhella Human hom haal. Toe die
Humans by die hospitaal opdaag, was daar streng bewaking, aangesien Nelson
Mandela ook vir ondersoeke daar was. Koos moes dus ver parkeer en as gevolg van
'n knieprobleem wat sy loop bemoeilik het, is Trewhella uit om Jan te gaan haal wat
effens verwese in 'n kombuisie met sy skamel koffertjie sit en wag het. Hulle moes
'n lang pad verby die talle polisiemanne na die motor loop.7
Van die operasie het Jan gou heeltemal herstel, maar hy het 'n knou gekry. Aan
The Cape Times, waarvoor hy meer as dertig jaar lank Afrikaanse publikasies
geresenseer het, laat weet hy hulle moet nie meer boeke vir hom stuur nie; sy oë is
gedaan. Skielik het hy ook begin vergeetagtig raak. Hy stap kombuis toe, maar
wanneer hy daar aankom, wis hy nie meer wat hy wou doen nie. Hy loop badkamer
toe om sy swembroek aan te trek, maar vind uit hy begin, in die middel van die dag,
om sy tande te borsel. In die kas het sy baadjie vir hom weggekruip, verdwaal tussen
die hemde. Alledaagse dinge het begin om hom skelm in die steek te laat. Van 'n
vriend hoor hy die lekker sin: As 'n ou man vol skete op 'n dag sonder enige pyne
wakker word, moet hy weet hy is dood.
En met die ouer word het hy vir homself skrikwekkende vrae begin stel. Het die
heelal uit niks ontstaan? Hoe kan sterre en sterrestelsels êrens net ophou? Sal ek met
my klein lyfie 'n kosmiese stoffie in die uitspansel word? Wat is die lewe anders as
'n idioot se lag? skryf hy in sy aantekeningboek in 'n sin wat iets van Shakespeare
se ‘a tale told by an idiot’ uit Macbeth eggo. En sy groot bekommernis: Wat is die
toekoms van Afri-
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kaans? Gaan Afrikaans tot niet? Dan troos hy hom met die gedagte: Iemand wat trots
is op sy taal, hou nie vooraf lykskouings nie.8
Maar hy was wel bewus van die eindigheid van alles en van homself. Aan Jorie
het hy gesê geen predikant mag op sy begrafnis praat nie. 'n Oomblik later het hy
hom bedink en bygevoeg: Beyers Naudé, die man wat jare tevore saam met hom in
Wilgenhof was, mag kom, mits hy nie die naam van God noem nie.9 Wat hom nog
kon troos, was die klein dinge waarmee hy nou reeds vyf en twintig jaar geleef het.
‘As 'n mens se ore en oë tam van vandag se geharwar is,’ lui een van die laaste
inskrywings in sy dagboek, ‘dan verlang jy na iets wat bestendiger soos berg of see
is, of so eenvoudig troos soos daardie dinge waarop ons beskawing aanvanklik gebou
is: wyn, olyf, brood.’
Maar dan het die depressiwiteit en stilte weer oor hom toegesak.
Een belangrike rede vir Jan se bedruktheid was dat die manuskrip van Luk geluk
twee maal deur die uitgewers afgekeur is. Toevallig was Chris Barnard en Katinka
Heyns op Onrus toe Jan die eerste keer die koevert met die afgekeurde manuskrip
van Human & Rousseau ontvang. Chris en Jan sit op die stoep, Jan lees die brief wat
die pakkie vergesel en sê: ‘Koos wil die ding nie hê nie. Hulle wil hê ek moet 'n
jeugverhaal daarvan maak, maar dit is nie 'n jeugverhaal nie.’ Die volgende dag kyk
Katinka deur die venster en sien Jan, nog in sy nagklere, is verwoed besig om takke
te saag. Sy vra Chris sy wonder wat met Jan aangaan, want dit is vreemd dat hy dié
tyd van die oggend nog sy nagklere aanhet en hout saag. 'n Rukkie later kom Jorie
oor na Katinka en vra dat Chris asseblief met Jan moet kom praat. Sy meen daar is
iets fout, want hy is verskriklik beduiweld. Chris gaan oor en Jan, wat eerder sou
doodgaan as om by 'n mens 'n guns af te bedel, vra of hy nie asseblief die manuskrip
sal lees en vir hom sal sê wat hy daarvan dink nie. Chris lees dit en moes met die
oordeel van die uitgewers saamstem, want dit was definitief niks anders as 'n
jeugverhaal nie. Wat Chris en Katinka egter verstom het, was dat die manuskrip Jan,
teen dié tyd 'n jare lange getroue medewerker van Human & Rousseau, oor die pos
bereik het, sonder dat daar 'n gesprek met hom gevoer is. Ook Jorie kon nie begryp
dat die manuskrip sommer so in 'n koevert terugkom nie. Die feit van die saak was
egter dat Koos Human in daardie stadium oorsee was en dat Ampie van Straten, wat
die hele dilemma in sy afwesigheid moes hanteer, gewoon te skroomvallig was om
Jan in die oë te kyk. Chris en Katinka het dit egter saam met Jorie as onge-
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voelig aan die kant van Ampie van Straten beskou om die afgekeurde manuskrip net
deur die pos terug te stuur.
Vir Katinka was die terugsending van die manuskrip iets soos 'n waterskeiding,
want daarna was Jan nie weer dieselfde nie. Hy het hom begin terugtrek. Een aand,
toe Jan al baie siek was, loop M.C. Botha saam met Jan na sy studeerkamer. Jan gee
hom 'n aantal ongebruikte notaboeke. ‘Jy kan nog dik boeke hierin skryf,’ sê M.C.
aan Jan. ‘Waarom hou jy nie net een stapel nie?’ vra M.C. ‘Ek sal dit nooit waag om
weer te skryf nie,’ antwoord Jan. ‘Twee mense het my laaste boek afgekeur.’10
Op 13 Maart 1995 is Jan, op aanbeveling van dr. Jan van Heerden, na dr. Graham
Ellis, 'n internis van Somerset-Wes, as gevolg van algemene klagtes en sy moeilike,
stadige bewegings. Die skildklier was in orde, maar in hierdie stadium het Ellis
bevind die snaakse bewegings is nie tipies van parkinsonisme nie. Daar was egter
tekens van 'n algemene afname van intellektuele vermoë en voorstadia van demensie,
hoewel Jan dit eintlik net voor vreemdelinge gewys het. Op 8 April 1997 is hy vir
'n verdere ondersoek na dr. Simon Kesler, 'n neuroloog van Kaapstad. Dr. Kesler
diagnoseer hom as 'n jeugdige ses en sewentig, maar nou, uit die handskrif, die
bewerigheid, die swak loop met kort treetjies, die tipiese tremor en die moeite om
uit die stoel op te staan, as 'n definitiewe lyer aan parkinsonisme. Jan het besonder
swak gevaar in die toetse. Hy kon nie foto's van bekende mense onthou of uitken
nie, hy was vergeetagtig en het sag en mompelend gepraat. Op grond hiervan
diagnoseer dr. Kesler 'n kombinasie van parkinsonisme en demensie, iets wat kort
tevore as Levy-Liggaam-demensie11 geklassifiseer is.
Jan was dus nou 'n baie siek man met 'n kombinasie van twee ernstige ongeneeslike
siektes.

Eindnoten:
1 N.P. van Wyk Louw, Versamelde gedigte, Kaapstad, Tafelberg/Human & Rousseau, 1981, p.
153.
2 Breyten Breytenbach, (‘Yk’), Johannesburg, Taurus, 1983, p. 100.
3 Hierdie rede word gepubliseer in Tydskrif vir Letterkunde, XXXI: 4, November 1993 en in Die
Burger, 27.4.1993.
4 André P. Brink, red., 27 April: Een jaar later, Kaapstad, Queillerie, 1995, p. 109.
5 Hermann Giliomee, telefoniese mededeling, 7.11.2002.
6 Onderhoud met Marjorie Wallace, 18 en 19.3.2002.
7 Onderhoud met Koos Human, 27.6.2002, aangevul met 'n telefoniese mededeling, 1.7.2002.
8 Die kensketsings in hierdie en die vorige paragraaf steun op dagboekaantekeninge en verspreide
laaste geskrifte van Jan.
9 Onderhoud met Marjorie Wallace, 18 en 19.3.2002.
10 M.C. Botha, "Jan Rabie", De Kat, Maart - April 2002.
11 Onderhoud met prof. Kay de Villiers, 5.6.2003.
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Hoofstuk XVIII
‘O donker ongewenste tog’
I
In die beginjare van sy siekte kon Jan nog met sy twee honde na die kafee in
Moltenostraat stap om die koerante en soms 'n vleispasteitjie te gaan koop, maar
verbygangers het gemerk die honde was soms te sterk vir hom en dat hy met sy
snaakse stappie hulle nie altyd met die leiriem kon beheer nie. Hy kon ook nie meer
handewerk verrig nie en die tuin waarop hy altyd so trots was, het begin verwilder.
Dr. Tilla Müller, wat ná dr. Jan van Heerden se vertrek sy huisdokter was, het Jan
elke maand vitamine B12 ingespuit om die intellek en senuweestelsel beter te laat
funksioneer,1 maar veel effek het dit nie gehad nie.
Aanvanklik het Jan nog by die huis gewoon, maar as gevolg van lae bloeddruk en
die spierstyfheid en -verswakking wat met parkinsonisme gepaardgaan, het hy dikwels
oor sy eie voete geval. Op 'n oggend kort voor Kersfees 1997 word Chris Barnard
deur die kafeebaas gebel wat sê mnr. Rabie voel nie lekker nie en of Chris hom
asseblief met die motor kan kom haal. Die gesig wat Chris by sy aankoms moes
aanskou, het hy later gesê,2 sou hy nooit vergeet nie. Jan het in sy kortbroekie met
sy kop op 'n stapeltjie Burgers gelê, met emmers blomme, 'n rak met veelkleurige
tydskrifte en Kersfeesliggies soos 'n stralekrans om hom. Die vallery by die huis het
voortgeduur en soms was dit vir Jorie moeilik om te hanteer, want sy self was dikwels
te swak om hom opgetel te kry. Soms het sy dr. Müller of Chris Barnard en Katinka
Heyns getelefoneer om te kom help. Vroeg op 'n oggend in Oktober 1998 het sy weer
vir Chris gebel. Met sy aankoms was Jan bebloed en het hy verskriklik gelyk. Op
Chris se vraag aan Jorie wat gebeur het, blyk dit dat Jan in die nag probeer opstaan
en geval het. Jorie, deur die slaap, het hom probeer optrek en blykbaar in dié proses
met haar naels in sy vleis gesteek. In sy beneweling het Jan gemeen sy wou hom
aanrand en het hy hom verset.
Waarskynlik het Jan dié nag die eerste van 'n reeks klein beroertetjies gekry. Dr.
Müller het besef Jorie kan nou nie meer alleen na hom kyk nie en Jan is op 8 Oktober
1998 opgeneem in Onrus Manor, 'n aftree-oord,
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waar hy in die afdeling vir verswakte bejaardes geplaas is. Jorie het egter gereël dat
iemand Jan elke middag gaan haal en weer wegneem, sodat hy 'n tyd lank by die
huis kon deurbring. Sy het dikwels moeite gehad om telkens vir 'n motor en 'n
bestuurder te sorg, maar haar absolute toewyding aan Jan het 'n ou vriendin soos
Elsa Joubert en ander van hul vriende beïndruk. Hoewel 'n gesprek met Jan toenemend
moeiliker geword het en hy nie eintlik meer kon praat nie, het sy oë verhelder as ou
vriende soos Elsa op besoek kom en hulle weer die ou dae in die herinnering kon
roep.3 In die laaste stadium van sy siekte was hy in 'n rolstoel en was besoeke aan
die huis ook nie meer moontlik nie. Op 'n dag toe Chris by hom kom, kon hy feitlik
nie meer 'n woord uitkry nie. Skielik, ná 'n hele tyd se stilte, begin Jan te lag. ‘Wat
is dit, Jan?’ vra Chris. Dan, terwyl hy steeds lag, sê Jan skielik: ‘My nooi is in 'n
nartjie.’ Die laaste keer dat Katinka hom gesien het, kon sy haar nie van hom losskeur
nie, want sy het vermoed dit is die laaste keer dat sy hom sou sien. Sy het by hom
bly sit. Uiteindelik sê Jan: ‘Gaan nou, Ounooi!’ Katinka vertrek, loop die gang af,
maar draai om, loop weer terug en loer om die hoek. Jan maak 'n gebaar en sê: ‘Carpe
diem!’4 Dit was inderdaad haar afskeid van Jan.

II
Kerneels Breytenbach, wat by Koos Human as hoofbestuurder van Human &
Rousseau oorgeneem het, was saam met sy kollegas bekommerd dat Jan en Jorie as
gevolg van Jan se langdurige siekte finansieel in 'n benarde posisie was en wou graag
'n fonds vir hom in die lewe roep. Jorie kon Kerneels egter verseker dat hulle
finansieel baie goed daaraan toe was en in staat is om die mediese versorging en die
huishulp te bekostig. Sy het gevra dat 'n fonds nie gestig word nie, aangesien dit
hulle belastingsituasie kon benadeel. In plaas daarvan het sy egter gevra dat hulle
daaraan aandag skenk om Jan se kreatiewe kragte weer te benut.
Hierop besluit Human & Rousseau dat André Brink na Jan se ongepubliseerde
werk sal kyk. Dit lei tot die uitgawe van Paryse dagboek wat in 1998 met 'n knap
inleiding van Brink verskyn, gevolg deur Een-en-twintig plus, 'n heruitgawe van die
bundel Een-en-twintig, met byvoeging van die oorspronklike Engelse weergawes
wat Brink en Jorie uit Jan se paperasse kon opdiep, en voorafgegaan deur Brink se
‘Oopmaakwoord’, een van die voortreflikste stukke wat ooit oor Jan se werk geskryf
is.
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III
Op Woensdag, 14 November 2001, het Jan, reeds baie swak en deurmekaar, een en
tagtig geword. In hierdie benewelde toestand kon hy waarskynlik nie meer onthou
hoe hy byna sestig jaar tevore by die aanvang van sy loopbaan in 'n gedig geskryf
het: ‘O donker ongewenste tog / oor hierdie blinde en verdwaalde see’.5 Nou was
daar vir Jan, wat soveel in sy lewe gereis en die ou en nuwe wêrelde op sy planeet
gesien het, 'n laaste reis op hande.
At, Jan se broer, het Jorie kom oplaai. Toe hulle by Onrus Manor aankom, was sy
ander broer Hans en Siebert Wiid ook daar. Twee weke tevore was Louw, sy
geoloog-broer, by hom vir die afskeid. Siebert het van die laaste foto's van Jan geneem
waar hy op sy maag op die bed gelê het. Jan kon nie meer praat nie, maar het tog
ylend ‘Jorie kom, Jorie kom’ geroep.
Die aand het dr. Tilla Müller Jorie gebel en gesê die einde is in sig, maar dat die
doodstryd waarskynlik drie dae sal aanhou. Op Donderdag, 15 November, die dag
ná sy verjaardag, het Jorie om twee-uur by Onrus Manor opgedaag en by hom gaan
sit. Hy het swaar asem gehaal en kon nie sluk nie. Om kwart voor vyf het hy stil en
maklik gesterf. Jorie het trane op haar wange gehad, maar sy was verlig. Sy kon die
broers nie onmiddellik op die telefoon kry nie en Katinka het haar kom haal. Dr.
Tilla Müller het gevra of sy nie 'n slaappil wou hê nie, maar dit was nie nodig nie.6
By sy dood het talle van sy medeskrywers hulde gebring aan Jan Rabie. André
Brink wys daarop dat Jan met sy Een-en-twintig so te sê eiehandig die koers van die
Afrikaanse letterkunde verlê het, maar met sy latere werke en ten spyte van die
blywende dank van mense wat skryf en die taal liefhet, het hy telkens teen onbegrip,
moedswillige misverstand en verwerping gestuit. Brink sê:
Tot en met die jaar 2001 het die Suid-Afrikaanse Akademie nog nie
kans gesien om Jan Rabie se bepalende bydrae tot ons literatuur te erken
nie. Dit is nie asof daar in die loop van vyf en veertig jaar nog geen
geleentheid was om die skande reg te stel nie.
‘Behalwe as skrywer wat met Een-en-twintig en sy politieke romans aan die
voorpunt was, was sy menslikheid waarskynlik die eienskap wat ons
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almal sal onthou en mis’,7 het Abraham H. de Vries gesê. Chris Barnard wys in sy
huldeblyk8 daarop hoe Jan met sy Ons, die afgod in 1958 ‘'n oorblufte leespubliek
uit hul steë geskok het’ en gaan voort:
Daarna was hy 'n omstrede figuur, deur mede-Afrikaners uitgekryt as
liberalis, kommunis, takhaar, volksvyand en allerlei ander destyds gewilde
skelterme.
Sy sonde van destyds was sy liefde vir Afrikaans. Hy het vas geglo
Afrikanerpolitiek vervreem ons nie alleen van ons bruin broers en die res
van die land se mense nie, maar bedreig daarmee terselfdertyd die
voortbestaan van Afrikaans.
Hy was toe reg.
Jan Rabie is nooit met die Hertzogprys of enige ander noemenswaardige
prys bekroon nie. Daarvoor was hy dalk te onverstaanbaar sy weerbarstige
self. Maar hy was en is die grondlegger van 'n hele boel wat oor die
afgelope veertig jaar in die Afrikaanse letterkunde gebeur het.
Waarskynlik, sê Fanie Olivier, het geen ander Afrikaanse skrywer van die laaste
vyftig jaar Afrikaans hartstogteliker liefgehad as Jan Rabie nie. ‘Ten opsigte van
Afrikaans was hy kompromisloos: aards en eerlik Afrikaans, nooit lui of
slaprug-Afrikaans nie. Ook ten opsigte hiervan het hy kiertsregop bly loop in ons
taalwêreld.’ Onder die opskrif ‘Groot leegte’ wy Die Burger op Saterdag, 17
November, sy hoofartikel aan Jan Rabie. ‘Afrikaans het met sy oorlye een van haar
mees geliefde Grotes verloor, die Afrikaanse prosa 'n onkreukbare, kwasterige
vernuwer. En die hele Afrikaanse wêreld 'n gewete vir wie die mens, die eenvoudige,
arme, weerlose mens van vlees en bloed, belangriker was as enige Groot Idee, as
enige Politieke Stelsel waarin menslikheid so dikwels verlore gaan, waarin die
indiwidu gemarginaliseer word en die gewin van “ons” kan ontaard in afgodery.’
Onder blyke van groot belangstelling is Jan Rabie op Maandag, 19 November
2001, om drie-uur die middag in die begraafplaas op Onrus ter ruste gelê, dieselfde
begraafplaas waarin Uys Krige in 1987 begrawe is.9 Terwyl die motreën van vroeër
vir die duur van die verrigtinge weggetrek het, is die eenvoudige kis deur Erik
Laubscher, Siebert Wiid en Jan se drie broers, At, Hans en Carel, na die geopende
graf gedra. Kenny
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Parker, Jan se ou vriend wat spesiaal uit Brittanje vir die begrafnis op Onrus was,
het herinneringe uit die jare in Cheviot Place opgediep en gesê Jan sou ‘woes’ wees
as ons oor hom sou treur en hom nie onthou soos hy was nie.10 André Brink het gesê
'n wesenskenmerk van Jan Rabie was sy verbintenis met die grond en dié band word
met sy begrafnis finaal voltrek. Die plegtigheid het byna uitbundig geword toe André
Brink en Chris Barnard staaltjies uit hul ervarings saam met Jan opgediep het wat 'n
gelag by die aanwesiges ontlok het. Katinka Heyns het uit Jan se werk voorgelees,
terwyl Breyten se susterskind, Anna-Karien Otto, gesing het. Naas blomme en
grassade het van die mense ook stukke bamboes en seewier geplaas op die kis wat
stadig laat sak is, terwyl Jorie se oë gefikseerd daarop gerus het.
‘Dit was 'n mooi begrafnis’, sê Jorie aan die ondernemer, terwyl hulle na die oop
graf kyk. ‘Ja’, antwoord hy, terwyl sy oë op seewier rus, ‘dit is nou iets heeltemal
anders.’11

Eindnoten:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Onderhoud met dr. Tilla Müller, 9.8.2002.
Onderhoud met Chris Barnard, 17.11.2002.
Onderhoud met Elsa Joubert, 19.11.2002.
Onderhoud met Chris Barnard en Katinka Heyns, 17.11.2002.
Hierdie gedig, "Blinde tog", verskyn in Die Huisgenoot van 21.12.1945 en word deur D.J.
Opperman en F.J. le Roux opgeneem in Stiebeuel, Kaapstad, Nasionale Pers, 1946, p. 25.
Onderhoud met Marjorie Wallace, 18-19.3. 2002.
Beeld, 17.11.2001.
Die Burger, 17.11.2001.
Beeld, 20.11.2001.
Kenny Parker, persoonlike mededeling per brief, 30.11.2002.
Onderhoud met Marjorie Wallace, 18-19.3.2002.
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Verwysings en registers

J.C. Kannemeyer, Jan Rabie. Prosapionier en politieke padwyser

479

Chronologiese lys van werke deur Jan Rabie
Nog skyn die sterre, 1943
Geen somer, 1944
Vertrou op môre, 1946
Die pad na mekaar, 1950
Een-en-twintig, 1956
Dakkamer en agterplaas, 1957
Swart ster oor die Karoo, 1957
Ons, die afgod, 1958
Twee strandlopers, 1960
Die evolusie van nasionalisme, 1960
Die groen planeet, 1961
Mens-alleen, 1963
Eiland voor Afrika, 1964
Die groot anders-maak, 1964
Rooi, 1965
Die roos aan die pels, 1966
Waar jy sterwe, 1966
Polemika 1957-1965, 1966
A man apart, 1969
Klipwieg, 1970
Die hemelblom, 1971
Die seeboek van die Sonderkossers, 1975
Ark, 1977
Versamelverhale, 1980
Johanna se storie, 1981
'n Boek vir Onrus, 1982
En oseaan, 1985
Droomberge - Sederberge, 1985
Sestigers in woord en beeld: Jan Rabie, 1986
Buidel, 1989
Paryse dagboek, 1998
Een-en-twintig plus, 2000
Hutspot, 2004
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Register van die lewe en werk van Jan Sebastian Rabie
Sy lewe
Herkoms: Leipzig-Rabies, 19-24, 25; gekleurde bloed, 22; etimologie van naam,
23-24
Jeugjare: geboorte, 25; eerste herinneringe, 28, 29; nomadiese kleuterjare, 25-30;
kinderjare op Riethuiskraal, 31-45; hoërskooljare op Riversdal, 45-50;
eksperimente met tekenkuns, 48-49; begin lees, 48; werk aan ensiklopedie,
48-49, 50, 51; meisies, 48-49, 113; ontdek musiek, 49; senior
sertifikaat-eksamen, 49-50
Studentejare aan Universiteit van Stellenbosch, 50, 51-76; as eerstejaar, 53-54;
in Wilgenhof, 53-54; meisies: 53-54, 55, 56, 65, 97; subredakteur by Die
Stellenbosse Student, 66; onderwysdiploma, 76-78; voltooiing van M.A., 82,
95-104; onvoltooide doktorale verhandeling, 201
Onderwyser: voltooi onderwyskursus, 76-78; tydelike betrekkings as
rondtrekkende onderwyser, 79-83, 95, 102; op Riethuiskraal, 122-125; in wese,
245, 252, 466
Omroeper, 241-267, 288
Skrywer: werk aan ensiklopedie, 48-49, 50, 51; ontdekking van woord as
medium, 49, 59, 65-66, 74, 76; eerste gepubliseerde gedig, 66-67; studenteverse,
68-70, 72-74, 83-85, 95, 97-99, 101-112; einde van digterskap, 111, 146; eerste
prosawerk, 70-71; oor onverenigbaarheid van man en vrou, 71, 72, 85, 86, 215;
tydskrifverhale, 85-87, 95, 101, 112; vertalings, 99-100, 138, 148, 167, 200,
215, 287, 434-435, 460; oor roeping en taak as skrywer, 104, 146, 147, 196-199,
277, 281, 305, 352, 460-461; opvatting van die skryfkuns, 125, 147; (agter)stand
van en bydrae tot vernuwing in Afrikaanse prosa, 126-128, 195, 204, 217, 218,
224, 258, 261, 342, 474; eksistensialisme, 136, 207, 236; verdieping in Franse
en Wes-Europese letterkunde, 138, 147, 200, 203, 461; surrealisme, 151-152,
211, 223, 235, 339, 339, 457-458; prosaverse, 214; posseëlrubriek, 245, 264,
281; wetenskapfiksie, 264-267, 384, 434, 464; afsku van publikasiebeheer en
verset teen sensuur, 282, 336-354, 440-456; oor neosensuur, 446; stimulus en
leermeester vir jonger skrywers, 352; lid van SA Akademie, 451-456;
Scheepersprys vir Jeuglektuur, 453, 455-456; Versamelverhale en 60ste
verjaardag, 460; Ridder van Franse Légion d'Honneur (Erelegioen), 460-461;
eredoktoraat van UOVS, 464-465; viering van 70ste verjaardag op Onrus,
465-466; erelidmaatskap van Afrikaanse Skrywersgilde, 466
Laaste jare: depressie en parkinsonisme, 468-474; dood, 474
Reis en verblyf: Simonstad, 104-109; Johannesburg, 110, 113, 115-119; Natal,
120-121, 122; Riethuiskraal, 122-125; vertrek na Europa 122, 126, 128; Parys,
129-238, 378, 389, 461, 463; Londen, 132; verkenning van Franse kultuur, 153,
155; België en Nederland, 164-165, 377; Switserland, 171-174; Italië, 174-179,
187-190; Spanje, 191-192; terug in Kaapstad, 239-372; Hofstraat-woonstel in
die Tuine, 248-249, 256; Cheviot Place, Groenpunt, 257, 268-335, 342, 405,
415, 429, 449, 476; tweede keer na Europa, 377-380; Skotland, 379-80, 389,
461, 463-464; VSA en Kanada, 380-388; Griekeland, 390-398, 403-412,
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462-463; Israel, 398-401; Ciprus, 402; Libanon, 402; Onrus, Vermont, 423-476;
laaste oorsese reis, 461-464
Karaktereienskappe: alleenloper, introvert, 97, 104, 144, 166, 184, 339, 356,
423, 433; energie en ondernemingsgees, 120, 376, 457; erns en somberheid,
23, 49, 68, 84; geestigheid en gemoedelikheid, 23, 53-54, 60; getrouheid en
opregtheid; 24; idealisme, 90, 97, 125, 196, 206; indiwidualisme, trots, 20, 68,
70, 185, 324; opstandigheid en vurigheid, 20, 23, 59, 97, 100-101, 112, 128;
menslikheid, goedhartigheid,
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hulpvaardigheid, mededeelsaamheid, 24, 97, 171, 230, 315, 425, 430, 474-475;
romantikus, 55, 59, 64-65, 71, 145; rusteloosheid en swerflus, 28, 85, 110, 121,
122; sensitiwiteit, 29, 38; volharding, 24, 48, 50, 209-210; uitgebeeld in
familiewapen, 24
Verhoudings: herinnering aan grootouers, 20-21; verhouding met moeder, 28,
40, 43; vader, 42-45, 59, 145, 166; broer Louw, 38-40, 60-62; (Mar)jorie,
422-423, 431, 433-434; Uys Krige, 426, 429; verhouding tot vroue: 53-54, 55,
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Nuwe verse, 286
O Christos xanastavronete (Christus word weer gekruisig), 391
‘O, dis weer die Kraaie van Wilgenhof’, 57
‘Oestyd’, 92
Ons verantwoordelikheid, 312
Ons wag op die kaptein, 339
Onterfdes, Die, 62
Ontvlugting, 296, 327
Opkoms van ons derde stand, Die, 312
Op 'n eiland, 406, 409, 410
Op safari, 48
Op veld en rante, 48, 92
Op weg na 'n nuwe politieke lewenshouding, 312
Orgie, 287, 335
‘Ou tante Koba’, 463
‘O wye en droewe land’, 66
‘Palais Chaillot 1950’, 169-170
Path of thunder, The, 156, 158
Patoegas (Gr.: Patouchos), 412
Penvegter: Piet Cillié van Die Burger, 319
Pepe le Moko, 144
‘Plume voyage’, 261
Poètes d'Aujourd'hui, 261
‘Pontbaas van Dieprusrivier, Die’, 35
Possessed, The, 205
‘Preludes’, 103, 108
Prosa van die Tweede Afrikaanse beweging, Die, 94
Prozess, Der, 200, 207
Purper iris, Die, 48
Putsonderwater, 229
Ras en literatuur, 356
‘Red sails in the sunset’, 49
Reisiger in vlamgebied, 225
‘Riethuiskraal, Riethuiskraal’, 41
Rooi, 287
Rooidag, 223
Rook en oker, 274, 331, 345
Ruiter in die nag, Die, 67
Ryke dwaas, Die, 53, 63, 74
Saartjie-jeugverhale, 63
Seisoen in die paradys, 'n, 431, 432
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Sewe dae by die Silbersteins, 275, 294, 310, 324, 337, 340, 404
Skaduwees teen die muur, 35
Soet Anysberg, 246
Somer II, 428
Son struikel, Die, 275
Spitsuur, 403
Steenbok tot poolsee, 251
Stiebeuel, 106, 108, 110
‘Stil sleep die ure en stuif die motreën buite’, 64
Stilte van die see, Die, 287
Suid-Afrika - waarheen?, 312
Suster Luiperd, 434
Swart hand, Die, 48
‘Swart luiperd, Die’, 152, 458
Swart pelgrim, 62, 208, 269
Swart slang en ander verhale, 48
Sy kom met die sekelmaan, 64, 72
Tell freedom, 156
Things fall apart, 366
Too late the phalarope, 156
‘Tradition and the individual talent’, 148
Trek-tetralogie, 62, 87
Trek verder, 301
Trompie-jeugverhale, 63
Tughlag, 366
Tussen die malgasse op die kaai, 236
Twaalf Afrikaanse kortverhale, 113, 119-120
2001: A space odyssey, 434
2010: Sending na Jupiter, 434
‘Ultima ratio regum’, 99
‘Un homme voyage’, 261
‘Unreal city’, 63
Vanuit 'n ou dorpshuis, 236
Van vergetelheid en van glans, 453
Varkwagter, Die, 434
Veelheid en binding, 303
Verlange na die hartland (Gr.: Aioliki ji), 434
Verminktes, Die, 338
Vernuwing in die prosa, 281, 367
Verse van die liefde, 296
Verste reis, Die, 167, 171
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‘Voor het verdronken meisje’, 328
‘Vrou’, 116
Vrou en die bees, Die, 410
Vrou op die skuit, 208, 367
Vruchten mijner werkzaamheden, De, 421
Vuurslag, 261
Waste land, The, 63
‘wat die hart van vol is loop die mond van oor’, 446
Water en woestyn, 167
Wat van ons letterkunde?, 127
Way out, The, 188, 208, 434; kyk ook Môrester oor die Abruzzi
Werda, 59
When Smuts goes, 154
‘Wielie-wielie-walie’, 28
‘Wil jy eendag gelukkig wees?’, 415
‘Winter evening settles down, The’, 103
‘Wise virgins’, 118
Wolkemaker, Die, 411
Wuthering heights, 104
Ysterkoei moet sweet, Die, 35, 345, 446
Zamenspraak tusschen Klaas Waarzegger en Jan Twyfelaar over het onderwerp
van afscheiding tusschen de Oostelyke en Westelyke Provincie, 45
Zolang te water, 195
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Register van koerante, tydskrifte, reekse en rubrieke, bewegings,
verenigings, organisasies, museums en uitgewers
African National Congress (ANC), 313
African Studies Congress, 382
Afrikaanse Bybel, 53
Afrikaanse Pers-Boekhandel (APB), 104, 113, 119-120, 124, 201, 323, 331,
343, 344-345, 351
Afrikaanse Skrywersgilde, 448-450, 452, 453, 455, 458, 459, 466, 467
Afrikaanse Skrywerskring, 447
Afrikaanse Studiekring, 340, 353
Afrikanerbond, 27
Afrikaner-Broederbond, 303, 387, 455
Afrikaner, De, 23
Akademie, kyk Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns
ANC, kyk African National Congress
APB, kyk Afrikaanse Pers-Boekhandel
APB-prys, 331
Arbeidersparty, 52
Balkema, A.A., 249-250, 258, 284, 287, 294, 320, 324, 345, 360
Beeld, Die, 76
Belgische Nationale Omroep, 248
Berg- en Toerklub (BTK), 56
Beweging van Dertig, 53, 59, 63, 69, 115, 225, 282
Beweging van Sestig, 127, 168, 201, 220-238, 274-335, 336-354, 357, 440-456;
kyk ook Sestiger
Blouvleiskool, 26
Books Abroad, 371
Brandwag, Die, 59, 67, 114, 121, 142, 171, 191
Broederbond, kyk Afrikaner-Broederbond
Broederstroom-beraad, 448
BTK, kyk Berg- en Toerklub
Burger, Die, 59, 150, 191, 243, 244, 272, 281, 282, 285, 290, 294, 297, 302,
312, 317, 318, 319, 334, 337, 346, 348, 351, 356, 370, 418, 424, 425, 443-444,
472, 475
Byvoegsel tot Die Burger, Die, 295, 296
Cape Argus, The, 76, 243, 295, 296, 298, 322, 371, 411, 422
Cape Times, The, 243, 257-258, 260, 264, 275, 284, 292, 434, 457, 469
Carnegie-organisasie en -beurs, 375-376, 380-381, 385
Central News Agency (CNA), 320
Chicago Tribune, 382
City Lights, 383
‘Clifton Mafia’, 343
CNA-prys, 323
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Cobra-groep, 193-195, 377, 386
Collins Publishers, 205, 208, 370, 379
Comédie Française, 378
Concept, 338
Contrast, 339, 343, 430
Coronet, 215
Cronjé-kommissie en -verslag, 282, 346-351
Culemborg, 234, 295, 327
Cultura, 418
Dagbreek, 56, 322
Dagbreek, 290, 351
Dagbreekpers, 343
De Kat, 407
Dertigers, kyk Beweging van Dertig
D.F. du Toit en Kie., 28
Duitse Klub, 115, 117
Ecole Cinélangues, 142
Edik van Nantes, 21
Eoan-operagroep, 272
Everybody's, 215
Extension, 215
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Fakkelkommando, 317
Federale Volksbeleggings, 27
Fighting Talk, 298
Folies Bergère, 163
Franse Erelegioen, 461
Frisse Lucht, 377
Fyn Goud, 346
Gedenkschool der Hugenoten, 26, 27
Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, 281
Genealogiese Instituut van Suid-Afrika (GISA), 22
Genootskap van Regte Afrikaners, 27
Gids, De, 216, 220
GISA, kyk Genealogiese Instituut van Suid-Afrika
‘Go to Hell Club’, 62
GRA, kyk Genootskap van Regte Afrikaners
Greylock, 54
Groenbergskool, 26
Groote Schuur, 323
Groot Trek, 87-90
Harmonie, 54
HAUM, 328, 412
H.B. Thom-teater, 54
Hertzogprys, 294, 302, 337, 367, 453, 475
HNP, kyk Herenigde Nasionale Party
Herenigde Nasionale Party (HNP), 52
Hewat College, 315, 450
His Majesty's Theatre, 117
Hoërskool Voortrekker, 94
Huisgenoot, Die, 67, 73, 83, 85, 94, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 121, 123,
124, 126, 127, 148, 149, 150, 151, 167, 218, 260, 266, 285, 298
Human & Rousseau, 333-334, 345, 357, 411, 435, 444, 460, 465-466, 470, 473
Ingrid Jonker-prys, 333
Instituut vir Historiese Navorsing, 300
J.L. van Schaik, 23, 98
John Malherbe, 286-287
Jongspan, Die, 244, 245
Kaapse Persklub, 444
Keur, 346
Klein Drakenstein-skool, 26-30
Koffiehuis, 323
Kol, 338, 447
Kommunistiese Party, 153, 317
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Konservatorium, US, 56, 63, 97
Kraaie, Die, 56, 57
Kriterium, 302-303
Kunstekaap, kyk Nico Malan
Landbouweekblad, Die, 67, 69, 71, 83, 85
La Scala, 175
Légion d'Honneur, 460-461
Liberale Party, 317
Louvre, 143, 306
Macdonaldhuis, 54
Macmillan, 370, 387
Martin Secker & Warburg, 208
Metamorphose, 216
Mishoring-Pers, 301
Monica, 54
Môrester-Biblioteek, 104, 124
Museum of the American Indian, 381
Museum of Natural History (Washington), 384
Nasionale Boekhandel, 208, 235, 250, 324
Nasionale Party (NP), 52, 100, 146, 153, 157, 268, 269, 303, 319, 450
Nasionale Pers, 56, 137, 149, 200, 350
National Art Gallery (Londen), 132, 379
National Gallery of Art (Washington), 384
Natural History Museum, 379
Naughty Nineties, 102
Naweek, Die, 82, 85, 101, 105, 214
Nederlandse Boekerij-reeks, 98
Nederlands-Zuid-Afrikaanse Vereniging, 377
Nederlandse Tagtigers, 342
Nederlandse Vijftigers, 134, 193-195, 228, 386
Nico Malan (later Kunstekaap), 272
Nieuwe Gids, De, 215
NP, kyk Nasionale Party
N.P. van Wyk Louw-gedenklesing, 445
Nusas, 166, 337
‘Nuwe klanke’, 216
OAE, kyk Organisasie vir Afrika-eenheid, 312
OB, kyk Ossewa-Brandwag
Onderdalskool, 26
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Onderwysgaset, 79
Onrus Manor, 472-473, 474
Ons Eie Boek, 90, 94, 96, 121, 127
‘Ons woordmense’-reeks, 37, 65, 93
‘Ons roep die jeug’, 245
Osmose, 216
Ossewa-Brandwag (OB), 52
Ossewatrek (1938), 89
Ou Hoofgebou, US, 54, 55
Pan African Congress (PAC), 313
Perskor, 37, 43, 49, 322, 338, 427-428, 438, 447
Points, 215
Public School for Boys, kyk Riversdal Public School for Boys
Publikasieraad, 347-352, 441, 447
Queillerie, 467
Radio Free Europe, 405
Rapport, 449, 454
Rebellie (1914), 23
Riethuiskraalskool, 30, 31, 40-41
Rijksmuseum, 164, 377
Riversdal Public School for Boys, 46
Rivonia-verhoor, 313
Robertson-opleidingskool, 22
Rondevleiskool, 25, 26
Sanlam, 81
SAP, kyk Suid-Afrikaanse Party
Sarie Marais, 284
Sasol, 56
Saturday Evening Post, 148
SAUK, 127, 216, 245, 249, 263-264, 267, 270
Scheepersprys vir Jeuglektuur, 420, 453, 455-456
Sea-Girt, 343
60, 344
Sestiger, 60, 227, 299, 339, 345, 352, kyk ook Beweging van Sestig
Sestigerkongresse, 440-442, 447
Sestigers in woord en beeld, 226, 235, 322, 338, 438-439
Sharpeville, 313
Shell, 243
Sheridan Square Theatre
Skrywersfonds ter bestryding van sensuur, 447, 456
‘Soeklig’, 247, 288
Sorbonne, 134, 167, 201, 202, 227, 228, 232, 233
Soweto-onluste, 449

J.C. Kannemeyer, Jan Rabie. Prosapionier en politieke padwyser

Standpunte, 121, 197, 216-219, 229, 234, 259, 274, 281, 282, 304, 342, 354
Statebond, 273
Statuut van Westminster, 52
Stellenbosse Student, Die, 32, 48, 57, 62, 65-66, 67, 70, 71, 72, 83, 96, 97, 101,
114
‘Stem van die digter, Die,’, 246
Stiebeuel, 115, 163, 164, 166
Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 303, 337, 367, 440, 447,
449, 451-456, 474
Suid-Afrikaanse Kunsvereniging, 257
Suid-Afrikaanse Party (SAP), 52, 303
Suiderstem, Die, 327
Sunday Times, 317
Taalfeesjaar, 452
Taalmonument, 452
Tafelberg-Uitgewers, 420, 434, 452
Tate Gallery, 132
Tiger's Eye, 215
Transvaler, Die, 260, 284, 298
Tweede Afrikaanse Beweging, 23
Tydskrif vir Letterkunde, 197, 216, 262, 285, 344
Unie-Volkspers, 105
Unisa, kyk Universiteit van Suid-Afrika
Universiteit van die Oranje-Vrystaat, 464-465
Universiteit van die Witwatersrand (Wits), 115, 268, 281
Universiteit van Kaapstad (UK), 47, 260, 268, 271, 279, 313, 315, 323, 382,
440, 441, 450
Universiteit van Namibië, 459
Universiteit van Pretoria (UP), 323
Universiteit van Stellenbosch (US), 26, 50, 51-78, 349, 353, 445
Universiteit van Suid-Afrika (Unisa), 95, 303
Universiteit van Wes-Kaapland (UWK), 356, 360, 369, 446
Vaderland, Die, 324
Vandag, 114, 119
Verdrag van Versailles, 51
Verenigde Party, 153
Verenigde Volke-Organisasie (VVO), 168, 268, 312, 381, 385
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Vijftigers, kyk Nederlandse Vijftigers
Voortrekkerbeweging, 81
Voortrekkereeufees, 59, 87, 88
Vriend des Volks, De, 23
‘Vrouerubriek’, 245, 246
VVO, kyk Verenigde Volke-Organisasie
Weekblad, 283, 292
Wellingtonse sendinginstituut, 23
Wet op Publikasies en Vermaaklikhede, 347-352 443-444
Wilcocks-gebou, 54
Wilgenhof, 53, 54, 56, 57, 61, 65, 251, 470
‘Winds of change’-toespraak, 312
Wits, kyk Universiteit van die Witwatersrand
Woordeboek van die Afrikaanse Taal, 301, 303
Zuid-Afrika, 285
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