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Ná 21 jaar in Kenia het die Viljoens nesgeskop in ’n seehuis 
met ’n ryk geskiedenis – die voormalige blyplek van die 

skrywer Jan Rabie en die skilder Marjorie Wallace. Peter en 
Seugnet het dit met groot omsigtigheid opgeknap en in ’n 

lekkerleefplek vir hul gesin omskep.

Oor die huis
DIE EIENAARS Peter en 
Seugnet Viljoen en hul 
dogters Oriole (15) en die 
tweeling Ingrid en 
Annabeth (3).

LIGGING In ’n grond-
straatjie net ’n blok van 
die see af by Vermont 
naby Onrusrivier.

Seugnet is ’n ywerige versamelaar van die vorige 
eienaars se werk; Marjorie Wallace het dié sketse teen 

die eetkamermuur vir Jan Rabie se gewilde jeugboek 
Die seeboek van die sonderkossers gemaak.
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Tuiskoms op 

Peter het die droë-ontwerp-
klipmuur laat pak om by 

Jan Rabie se oorspronklike 
muur te pas. >>



Seugnet het die blou rusbank gekoop omdat dit haar aan die 
roman Tea on the Blue Sofa deur Natasha Illum Berg herinner 

het. Die rose is van die Viljoens se plaas in Kenia.
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Dink jou in: Jy keer ná meer  
as twee dekades in die buiteland 
terug Suid-Afrika toe en sien  
die huis wat jy al vir dekades 
dophou, word per geslote 
veiling verkoop. 
En dis nie sommer enige huis nie, maar die een op Vermont naby 
Onrusrivier, net duskant Hermanus, waar die sestiger skrywer Jan 
Rabie en die skilder Marjorie Wallace gewoon het. Jy vat ’n kans, en 
sowaar: jou bod word aanvaar en skielik word ’n droom waar …

Dít is presies wat in 2006 met Peter en Seugnet Viljoen gebeur 
het. Jare lank het hulle dié huis van Jan en Jorie, soos die digter en 
skilder onder vriende bekend gestaan het, dopgehou, maar toe dit 
teen Januarie 2007 hulle s’n was, was die realiteit minder roos
kleurig: Die gebou was verweer, en ’n ingenieur se strukturele 
verslag het die solder en die gewel aan die voorkant “onveilig” 
verklaar. Die vensters moes ook gestabiliseer word.

“Maar die plek het ’n ongelooflike mojo gehad,” vertel Seugnet 
entoesiasties. En met dieselfde mojo het hulle ingespring en die 
eiendom begin regruk.

Vandag deel die egpaar hul huis met hul dogters, Oriole (15) en 
die laatlamtweeling Ingrid en Annabeth (3). “En die gees van 
Marjorie,” reken Ingrid. “Soms sien ’n mens haar so uit die hoek van 
jou oog, sy loop beslis nog hier rond …”

Aanvanklik was die Onrushuis die gesin se vakansieplek, want 
sedert 1993 het hulle in Kenia gewoon, waar hulle danksy ’n plaas 
like vennoot en die hulp van ’n Nederlandse buurman in 1995 hul 
eie roosplaas by Nanyuki, noordwes van die berg Kenia, kon vestig. 

Hulle het 20 ha rose op die plaas, wat wêreldwyd uitgevoer word 
– selfs na Rusland. Maar dit was nie net hul roosboerdery wat 
gegroei het nie – Oriole het ook grootgeword. “Kenia volg die Britse 
skoolstelsel en wanneer die kinders 13 jaar oud word, laat spat 
almal terug na hulle tuisland toe. Dít het my die geleentheid gegee 
om terug te kom na hierdie wonderlike land en huis!” vertel Seugnet. 

Peter pendel deesdae tussen Nanyuki, ander wêreldbestemmings 
waar hy sake doen, en Onrus. Seugnet voer weer vanieljepeule in uit 
Uganda, Réunion en Madagaskar. 

“Ek wil ook saffraan invoer uit Iran, en dalk van ons Keniarose na 
SuidAfrika. Of wat van fynbos uitvoer Rusland toe?” mymer sy. >>

Die nommerplaat van 
Jan en Marjorie se 
Morris Minor hang bo 
die kaggel onder ’n 
skildery van die motors 
van Seugnet en haar 
Maties-universiteits-
vriende, die skilder 
Jacques Coetzer s’n 
inkluis.

Die kleurryke skildery is deur Penny Horsey, 
’n vriendin van Seugnet in Kenia.



Voor
Na
Die hoofslaapkamer met die sagte 
Weylandts-kussings is in die 
solder, oftewel Marjorie Wallace 
se “hemel-ateljee” ingerig. Die 
oorspronklike houtvloer met 
Marjorie se verfspatsels het 
behoue gebly. “ ’n Mens kan mos 
nie so iets uithaal nie!” sê Peter. 
Die nuwe kaste is van kiaat. >>

Die solder is in slaapkamers en badkamers omskep met ’n  
see- en berguitsig. 

In Oriole se slaapkamer verklap ’n skildery van 
’n dau-seilboot dat Kenia nog diep in haar hart 
is. Die oorgooideken en hammam-handdoek 
(bo) is van Weylandts.

Seugnet sit graag voor die hoofslaapkamer se raamlose venster 
met sy mooi see-uitsig.
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Om in so ’n geskiedkundige huis te bly is ’n voorreg, 
maar soos die Masai van Kenia wat met net sy spies, 

kombers en plakkies die wêreld vol swerf en gelukkig is 
soos hy is, wil ons ook nie te geanker wees nie. Ons bly 

immers reeds in twee lande … – Seugnet



Voor
Aangesien die huis ’n erfenisgebou 
is, mag die Viljoens niks aan die 
buitekant verander het nie. Maar die 
solderkamer met sy klein venster 
(links) is later gebou, wat beteken 
het die Viljoens kon die dakruimte 
verander en dit in slaapkamers 
omskep. Hulle het die groot raamlose 
vensters laat installeer sodat hulle die 
see-uitsig (oorkant) kan geniet. 

Die huis het baie strukturele probleme gehad en die  
Viljoens moes die hele dak laat vervang en baie restourasie-
werk aan die struktuur laat doen, veral om die vensters. Die 
uitleg binne is nou moderner; die kombuisdeur (heel regs) is 
toegebou en ’n nuwe agterdeur is ingebou.

Voor

Wie was Jan en Jorie?
Die bekroonde skrywer Jan Rabie 
(1920–2001) en die Skotse skilder 
Marjorie Wallace (1925–2005) is in 
1955 getroud in Parys, Frankryk, 
waar hulle mekaar ontmoet het. 
Hulle het nie kinders gehad nie.

Rabie het naam gemaak met 
romans soos Nog skyn die sterre en 
jeugboeke soos Die seeboek van die 
sonderkossers.

Wallace was maar in die twintig 
toe sy reeds aan die Vereniging van 
Skotse Skilders se jaarlikse uitstalling 
deelgeneem het. Haar vrolike werke 
is destyds ook in Parys, Londen, 
Venesië, Rome en Madrid uitgestal. 
Met haar koms na Kaapstad in 1955 
was sy ’n gerekende skilder. 

Ná Rabie se dood het Wallace na 
die ouetehuis op Onrus verhuis, en 
eers ná haar dood is die huis in 2006 
op ’n veiling verkoop. Die opbrengs 
is aan die Universiteit van Wes-
Kaapland bemaak.

Die see-uitsig deur die 
groot skuifvensters bo 
oorrompel jou.
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Die projek
Om ’n erfenishuis met so ’n ryk geskiedenis op te knap, is nie 
kinderspeletjies nie. “Ek het besef dit gaan ’n reuseprojek 
wees,” sê Seugnet. “Ons moes die hele dak vervang en baie 
restourasiewerk aan die struktuur doen, veral om die vensters. 
Die hele plek moes herbedraad word. Dis beslis nie iets wat 
ek sou aanpak as ek nie in my geestesoog kon sien hoe dit 
gaan lyk nie.”

Intussen het Peter die argitek Neel Saayman in Onrus se 
branders raakgesurf. Neel het as kind hier by Jan en Jorie 
gekuier en was daarom ’n logiese keuse as argitek en 
projekbestuuurder. 

Nog ’n groot hulp was die Viljoens se buurvrou, die dekor 
kenner Estelle Spaarwater, wat lid was van die Erfenis komitee 
wat alle veranderings moes goedkeur. Hul voorskrif was dat 
niks aan die grondverdieping verander mag word nie. Die 
Erfeniskomitee het hulle skaars 3 maande laat wag en die 
restourasie het in Mei 2007 begin. In Desember 2008 kon 
hulle intrek.  

“As nuwe eienaars wou ons die huis so ver as moontlik hou 
soos dit is, maar natuurlik ook leefbaar maak vir ons gesin. En 
dís waar die solderkamer, of ‘hemelateljee’, soos Jan en Jorie 
dit genoem het, ’n groot verskil gemaak het,” sê Seugnet. 
Omdat Jan dit later aangebou het, kon die Viljoens die 
vensters vergroot en die ruimte omskep in twee slaapkamers 
met ’n seeuitsig – iets wat die grondverdieping nie het nie. 

Die hoofslaapkamer se yslike vensters skuif heeltemal oop. 
Seugnet verduidelik: “Ek het gevoel dit moet ’n impak maak 
sodra jy by die bopunt van die trappe kom.”

En sowaar, die seeuitsig oorrompel jou dadelik as jy die 
boverdieping bereik. “Dis ’n ongelooflike plek waar jy net 
heeldag kan sit en uitstaar, want die lig en die see se kleur 
verander gedurig,” sê Seugnet.

Verrassings
Soos dit gaan met restourasieprojekte, was daar ’n paar 
verrassings, waaronder die gat onder Jan se studeerkamer
vloer – ’n plek waar hy in die apartheidsjare “ongewenste” 
vriende weggesteek het as die veiligheidspolisie kom klop het. 
Dié het die egpaar in ’n wynkelder omskep.

As liefhebbers van die buitelug, seekos en die eenvoudige 
plesiere in die lewe, pas die huis hulle soos ’n handskoen. 
“Ek dink ons is huismense,” mymer Seugnet. “Ons hou van 
gesonde gekookte kos, maar someraande braai ons. Almal is 
altyd honger, want ons ry fiets, draf, oefen, en Peter surf.

“Oriole maak ’n mean guacamole, Peter duik ook kreef en 
ons haal mossels uit. Maar ons almal se voorliefde is die 
Indiese kos van Kenia. Gee ons ’n warm naanbrood, groen
kerrie, garnale en ’n sweempie tamarinde in ’n kleipotjie en 
ons is in die hemel!”
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Vloerplan, bo

Vloerplan, onder

Die Viljoens se huis is ’n versnit van Jan en Jorie-memorabilia en die Viljoens se lewe in 
Kenia. Op ’n helderblou trapleertjie staan die ou verfbesmeerde rooi telefoon waarmee 
Marjorie hul digtervriend Uys Krige elke dag gebel het. Haar gebruikte verfkwaste is nog 
net so in ’n verfblik gedruk soos dit in haar ateljee gevind is. Op ’n tafel op die stoep staan 
Jan se ou olyfpers (heel bo links); hy het graag self olie gepars en die olyfbome in die tuin 
wat die kunstenaars-egpaar uit Griekeland laat kom het, dra steeds. Die rose kom van die 
Viljoens se plaas in Kenia. Die kiaatkaste en koperkrane in die kombuis (heel bo regs) 
komplementeer die nostalgiese atmosfeer in die huis. 
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Seugnet se dekor is so individualisties dat ’n mens dit 
nie ’n naam kan gee nie, want dit lyk soos niks uit ’n 
boek nie. “Hier’s ’n bietjie Viljoen, ’n bietjie Wallace, 
Kenia en Rabie,” reken Peter.

’n Mens wonder wat dit is wat Seugnet inspireer. Haar 
antwoord is eenvoudig, dog poëties: “Die lewe. Daar’s 
soveel om te doen, te lees, te sien … Daar’s jou kinders 
wat skielik met ’n great idee vorendag kom, ’n vreem de

ling wie se oë lag en wat jou sy storie vertel, liefde, 
verdraagsaamheid, ’n mooi gebou, die natuur, oefening, 
’n lekker bord kos, die onverwagse gas wat opdaag … 

“Om in so ’n geskiedkundige huis te bly is ’n voorreg, 
maar soos die Masai van Kenia wat met net sy spies, 
kombers en plakkies die wêreld vol swerf en gelukkig is 
soos hy is, wil ons ook nie te geanker wees nie. Ons bly 
immers reeds in twee lande …” 

KONTAK EN VERSKAFFER
Neel Saayman 076 092 7240
Weylandts 0860 103 400, weylandts.co.za

’n Versnit van twee style
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Leefvertrek Slaapkamer

Hoof-

slaapkamer

Slaap- 
kamer

Bad-
kamer En suite

Oopplan-

kinderkamer

Met die ou olyfpers wat 
aan Jan behoort het, wil 

die Viljoens nog hul eie 
olyfolie maak.


