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Voorwoord
Toe ek in die vyftigerjare van die vorige eeu op skool in die letterkunde begin
belangstel het, was Uys Krige se eerste twee digbundels, Kentering en Rooidag,
reeds lank uit druk en kon ek slegs 'n eksemplaar van sy bundel oorlogsverse, Die
einde van die pad, vir my persoonlik aankoop. In die ou biblioteek op my
geboortedorp, Robertson, kon ek werke soos Sol y sombra en Ver in die wêreld
uitneem en onder die bekoring kom van 'n skrywer wat wye draaie in die
Mediterreense lande gaan gooi het. Ek onthou ook nog baie duidelik watter genot
die ervaring van sy ‘Tram-ode’ met die ‘wakker mars van name’ vir my was toe ek
deur middel van ons skoolbloemlesing die eerste keer daarmee kennis gemaak het.
Ek dink aan reëls soos die volgende:
Daar is 'n haltjie, Dwaal,
te midde van die vaal
godverlore dor Karoo.
En Arequipa in Peru.
Granada is 'n sprokiestad in Andaloe.
Popocatepetl heet 'n berg se piek in Mexico.

Vir baie mense van my geslag was sulke verse met hul ritmiese stuwing en vreemde
musiek, so anders as die verse van ander Afrikaanse digters, 'n vreugde om te ervaar.
Dit het die romantiese drang gevoed wat inherent in 'n jongmens leef en wat in hom
die begeerte wek om nuwe wêrelde vir homself te ontdek. In die Byvoegsel van Die
Burger op Saterdae het Krige se artikels oor Franse en Spaanse digters in dié jare
verskyn en deur sy vertalings het ek kennis gemaak met digters en literature wat my
vreemd betower het. Ek het dié artikels uitgeknip en later van die verse van buite
geken, soos die volgende van Lorca:
Pikswart ryperd, ronde maan,
met 'n sak olywe teen my saal.
Al wis ek waar elke stofpad gaan,
nooit sal ek Córdoba ooit haal.

Toe ek ná my skooljare aan die Universiteit van Stellenbosch begin studeer het, kon
ek dieper kennis maak met Krige se poësie. In 1962
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is ek aangestel as lektor aan die Universiteit van Kaapstad en het ek Krige - van die
begin af vir my Uys - persoonlik leer ken. Hy het in daardie stadium saam met Jack
Cope in een van die houthuisies op Clifton se Tweede Strand gewoon en kon
onderhoudend gesels oor die Romaanse letterkundes en met allerlei kwinkslae op
die Afrikaanse literêre wêreld reageer. Die hersiene uitgawe van sy twee eerste
digbundels het pas die vorige jaar as Gedigte 1927-1940 verskyn en ek het hom
uitgenooi om ons studente oor sy teksversorging toe te spreek en aan die hand van
voorbeelde vir hulle 'n kykie in die werkswinkel van die digter te gee. Die
voorbereiding van die bundel, soos dit uit sy voordrag dié dag duidelik geword het,
was vir my 'n openbaring, want ek kon telkens voorbeelde aanteken van hoe grondig
Uys hersien het en watter verantwoordelikheid en vakmanskap daar ten grondslag
aan sy veranderinge lê.
Omdat ek onder meer die Afrikaanse drama aan die Universiteit van Kaapstad
moes doseer en graag van Uys se werk met my studente wou behandel, het ek 'n
keuse uit sy eenbedrywe saamgestel en 'n inleiding daartoe geskryf. Hy wou egter
eers die tekste hersien. Drie dae lank het ons in Clifton elke woord in die vier
eenbedrywe van my keuse grondig deurgegaan. Toevallig kom ek op 'n dag in die
universiteitsbiblioteek met die deurblaai van ou ingebonde dele van die Tijdschrift
voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde af op die Esbatement van den appelboom.
Daarin verwerk 'n anonieme rederyker die legende wat ook die boustof van Uys se
drama Die goue kring is. Die goue kring het my tóé reeds met sy aansluiting by
verskillende dramatiese tradisies geboei en in 'n uitgebreide opstel het ek daaroor
uitgewei. Uys was amper soos 'n kind verheug oor dié opstel en kon nie uitgepraat
raak oor die raakpunte wat ek met die Middeleeuse en Shakespeariaanse teater
aangedui het nie. Toe ek heelwat later, in 1984, deur Koos Human gevra is om Uys
se Versamelde gedigte vir sy vyf en sewentigste verjaardag redaksioneel te versorg,
was ek dadelik bereid om dit te onderneem, want dit was vir my weer 'n geleentheid
om my met sy bruisende, vitale verse besig te hou. In my geskenkeksemplaar van
dié uitgawe was hy so vriendelik om die volgende pragtige woorde te skryf:
Aan John Kannemeyer - En ek kan jou nie genoeg bedank nie vir al jou hulp en
aanmoediging.
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Sonneblom
Na die bron
van alles, die son,
één beurende drang
één goue verlang!

En mag jou lewe altyd 'n sonneblom bly - van jou ou vriend, Uys Krige.
Die hoë lof vir my ‘hulp en aanmoediging’ was beslis te hoog gestem, maar ek het
sy warmte en menslikheid met dié gebaar baie gewaardeer.
Toe ek ná voltooiing van my Leipoldt-biografie na 'n nuwe projek begin soek het,
was die lewensverhaal van Uys Krige, wie se dokumentasie intussen by die
Dokumentesentrum in die J.S. Gerickebiblioteek aan die Universiteit van Stellenbosch
gekatalogiseer is en vir navorsers beskikbaar gekom het, 'n vanselfsprekende keuse.
Soos D.J. Opperman, C.J. Langenhoven en C. Louis Leipoldt, die ander Afrikaanse
skrywers met wie se lewens ek my onledig gehou het, was Krige vir my ook 'n
boeiende persoonlikheid deur die veelsydigheid van sy skrywerskap en die
veelkantigheid en beweeglikheid van sy karakter. Wat my veral naas sy gawes as
skeppende genie nader aan hom getrek het, was sy intellektuele gawes, sy kinderlike
eenvoud en verwondering oor dinge wat hy tot op gevorderde ouderdom kon behou,
en boweal sy absolute integriteit en onomkoopbaarheid in 'n literêre en politieke
bestel waarin hy dikwels deur sy sterk humanitêre beginsels en gevoel vir vryheid
van die algemeen aanvaarde stroom afgewyk het, 'n indiwidualisme waarvoor hy 'n
hoë prys moes betaal.
Daarom wil ek graag my hartlike dank betuig aan Uys Krige se dogter, mev. Eulalia
Krige, en sy seun, mnr. Taillefer Krige, wat my volle toegang tot die
Krige-dokumentasie gegee het en bereid was om tydens onderhoude inligting en
foto's te verskaf. Prof. Hennie Aucamp het my by herhaling tydens my werk aan
Krige ongevraagd van dokumente en inligting voorsien en sy ruim kennis van dié
skrywer se lewe en werk onbaatsugtig met my gedeel. Ek beskou dit as 'n groot eer
dat hy sy portret oor Uys Krige in Bly te kenne aan my opdra. Prof. G.C.L. Brümmer
het my attent gemaak op 'n werk van Ignazio Silone waarin Krige in die inleiding
genoem word en die relevante dele vir my mondeling uit Italiaans in Afrikaans vertaal.
Prof.
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J.C. Steyn het bibliografiese besonderhede oor Krige se vroeë publikasies in Die
Burger en prof. F.I.J. van Rensburg sy briefwisseling met die skrywer in verband
met sy Krige-monografie tot my beskikking gestel. Mev. Ina Rousseau het telkens
telefonies flitsende blikke op Krige gewerp wat my gehelp het om my siening en
interpretasie van sy karakter verder te verhelder of te nuanseer. Mnr. Johan Vosloo
van Rapport was so vriendelik om 'n hele legger met besondere foto's van Krige aan
my beskikbaar te stel. Fotomateriaal is verder welwillend afgestaan deur mev. Suzanne
Fox en mnr. Johan Krige, terwyl ek gebruik kon maak van die foto's wat in die leggers
van Die Burger, die Cape Times, die Cape Argus, die Sunday Times en Rapport
bewaar word. Verder wil ek my dank uitspreek teenoor die volgende persone met
wie ek almal onderhoude kon voer: mevv. Ferrie Binge-Coetzee, Frieda
Boshoff-Mostert en Stella Branca, mnr. Gerry de Melker, mnr. Revel en mev. Suzanne
Fox, me. Grethe Fox, prof. Pieter Grobbelaar, mnr. J.J. Human, mev. Sylvia Krige,
mev. Louie Lemmer, me. Egonne Roth, mnr. Leo en mev. Wendy Theron, mnre.
Barend J. Toerien en Danie van Niekerk en me. Marjorie Wallace.
Die werk aan hierdie biografie oor Uys Krige het in Junie 1998 'n aanvang geneem
met die verkenning van die Stellenbosse Krigedokumentasie wat sestien meter
rakruimte beslaan, omvangryker as dié van enige ander skrywer met wie ek vroeër
te make gehad het. Die vordering daarmee is egter telkens onderbreek deur die
kontrolering van die verskillende proefstadia van my Leipoldt-publikasies, die
voorbereiding van my uitgawe van D.J. Opperman se Sonklong oor Afrika, die
afhandeling van Kaap van skrywers en twee ernstige operasies. In Augustus 2000
het ek met die daadwerklike skryf van die biografie begin, maar die werk is
onderbreek deur 'n navorsingsreis in Oktober en November 2000 om inligting in Den
Haag oor Krige se Nederlandse verbintenisse te bekom. Die manuskrip - met
uitsondering van die voorwoord - is voltooi op 15 Junie 2001, gevolg deur die finale
hersiening.
Tydens die navorsing en die skryf van die manuskrip van die Krigebiografie het
ek met 'n paar probleme te make gehad. Krige het baie keer artikels uit koerante en
tydskrifte geknip, sonder om die datum en die bron by te skryf, terwyl hy by die
manuskripte van sy radiopraatjies en sy berigte te velde tydens die Tweede
Wêreldoorlog dikwels geen datum vermeld het nie. Met die bykans volkome
afwesigheid van behoorlike koerantregisters is dit vir 'n navorser manalleen
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'n haas onbegonne taak om al hierdie verwysings op te spoor. Waar 'n datum en bron
dus ontbreek, het ek die katalogusnommer van die betrokke dokument in die
Dokumentesentrum in die J.S. Gerickebiblioteek aan die Universiteit van Stellenbosch
vermeld. Waar slegs 'n datum sonder katalogusnommer genoem word, verwys dit
altyd na 'n Stellenbosse dokument; in alle ander gevalle word die bewaarsentrum of
versameling uitdruklik aangedui.
'n Tweede probleem by die werk van Krige is dat hy met heruitgawes sy werk, in
al drie genres wat hy beoefen het, telkens aan deeglike hersiening onderwerp het, in
so 'n mate dat hy by geleentheid deur Rob Antonissen met daardie onvermoeide
hersiener van eie werk in die Nederlandse letterkunde, naamlik Martinus Nijhoff,
vergelyk is. In my bloemlesing uit Krige se eenbedrywe en my werk aan sy
Versamelde gedigte het ek my in 'n mate verdiep in hierdie variante, maar dit is so
'n omvangryke werk dat 'n aparte studie of studies, by voorkeur op doktorale vlak,
in die toekoms daaraan gewy moet word. By die gebrek aan so 'n ondersoek kon ek
in my biografie dié aspek van Krige se werk slegs sydelings belig.
Uys Krige se uitgebreide en kosbare korrespondensie met familielede en vriende
is sorgvuldig bewaar deur sy broer, mnr. J.G.J. (Bokkie) Krige, en later as vier
omvangryke bundels oorgetik en ingebind. Daarmee het hy 'n uiters belangrike diens
aan die Afrikaanse letterkunde en 'n toekomstige biograaf bewys. Maar dié briewe
skep 'n derde probleem by die werk aan 'n Krige-biografie, want dikwels het Uys sy
briewe nie gedateer nie. Met die oortik kon Bokkie egter 'n benaderde datum uit die
posstempel op die koevert vasstel. Ek staan vir my lewensbeskrywing van Uys Krige
diep in die skuld by Bokkie Krige, want die briewe is die rykste enkele bron vir
besonderhede oor die lewe én werk van hierdie skrywer. Die briewebundels is tans
in besit van mev. Eulalia Krige, maar fotokopieë daarvan is beskikbaar in die
Stellenbosse Dokumentesentrum. Die oorspronklike briewe word bewaar by die
‘Krige Family Papers’ in die Nasionale Biblioteek in Kaapstad. Dit is 'n skenking
van mnr. Bokkie Krige.
Vir my persoonlik as biograaf het my werk aan Krige verdere probleme geskep
wat ek in my vroeëre ervarings met die lewens van skrywers nie ondervind het nie.
Anders as Opperman, Langenhoven en Leipoldt, wie se lewens 'n besliste of
vermoedelike skadukant bevat, is daar by Krige geen donker deel aanwesig nie. Hy
het hom nie aan drankmisbruik skuldig gemaak nie, hy het geen aantoonbare buite-

J.C. Kannemeyer, Die goue seun. Die lewe en werk van Uys Krige

14
egtelike verhoudings gehad nie en hy was te eerlik, oop en naïef om hom aan
misdadige bedrywighede te vergryp. Die fases van depressiwiteit wat hy van tyd tot
tyd belewe het, was oorgeërf van sy Uysvoorsate en nie die resultaat van een of ander
groot geheim nie. Krige het trouens sy geheime en depressies uitgepraat en geen
besondere verhaal is daaruit te maak nie. Dit was vir my aanvanklik 'n hele aanpassing
om as subjek vir my biografie iemand te hê wat in vergelyking met my ander
biografieë ‘psigologies’ só probleemloos is, al het die boeiende veelsydigheid van
die hele Krige-figuur ruimskoots daarvoor vergoed.
Nog 'n probleem vir my by Krige was die feit dat hy ná die ernstige beserings wat
hy in 1976 in Pretoria tydens 'n motorongeluk opgedoen het, fisiek en geestelik nie
meer dieselfde was nie en in die elf oorblywende jare van sy lewe tot sy dood in
1987 geleidelik verstandelik agteruitgegaan en skeppend tot stilstand gekom het. Die
probleem vir 'n biograaf is hoe om so 'n aftakeling in sy lewensbeskrywing aan te
bied én terselfdertyd die waardigheid en statuur van sy subjek te behou. Daar is baie
vermaaklike staaltjies oor Uys se vergeetagtigheid tydens hierdie laaste fase van sy
lewe, maar daar skuil 'n bepaalde gevaar in die blote dryfsand van grappige anekdotes
en is buitendien beswaarlik die soort noot waarop 'n boek oor 'n prominente persoon
se lewe moet eindig. Ek het dit oorweeg om my biografie met die motorongeluk te
laat begin en achronologies terug te werk, soos ek met Langenhoven gedoen het in
'n poging om Sarah Goldblatt se Langenhoven-industrie oor dekades heen te
akkommodeer. Ek het egter gou besef dat dit in Krige se geval nie moontlik is nie
en dat ek die anekdotes oor sy vergeetagtigheid moet beperk. Ek het my dikwels
afgevra: Hoe sou die beeld van Krige in die Afrikaanse letterkunde daar uitgesien
het indien hy in 1976 tydens die ongeluk gesterf het? Sy literêre werk en wat hy
bereik het, sou dan 'n skerp, helder klaarheid vertoon en hy sou, met die erkenning
van sy oorspronklike werk deur die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en
Kuns kort vóór en ná die ongeluk en ná die ignorering oor dekades heen, op 'n
hoogtepunt geëindig het. As ons biografie kan stop soos ons fiksie kan stop, sou ons,
soos Richard Holmes by geleentheid opmerk, op 'n kritieke, gekose moment die gang
van die geskiedenis kon wysig. Maar 'n biografie kan juis nié gestop word nie, want
die skrywer daarvan moet berus en hom skik by die gekompliseerdheid en vreemdheid
van die lewe waaroor hy dit het en die lewensloop van
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sy subjek tot die einde volg. Daarin lê trouens die andersoortigheid van die biograaf
se werk in vergelyking met dié van die romanskrywer, en óók die outoriteit van die
soort waarheid wat hy wil oordra. In die geval van Krige was dit dus vir my nodig
om die lewensloop tot die einde te volg, al het die biograaf die betreklike vryheid
om keuses te maak en deur die aandag wat hy aan die opeenvolgende fases van sy
subjek se lewe wy, die aksente só te laat val soos die struktuur van sy werk aan hom
dikteer.
By die voltooiing van my werk aan hierdie biografie is ek groot dank verskuldig
aan mevv. Hanna Botha, Marina Brink, Lynne Fourie, Margaret Bergh en Mimi van
der Merwe van die Stellenbosse Dokumentesentrum vir hulle hulp met die
fotokopiëring van materiaal, die opspoor van addisionele inligting en vir die
welwillende bystand wat die werk van 'n navorser soveel aangenamer maak. Mev.
Mimi van die Merwe het die groot aantal foto's geskandeer en elektronies aan die
uitgewers deurgestuur. Ek dink hier ook terug aan mev. Joan Walters, wat die
omvangryke Krige-katalogus opgestel het, die laaste groot werk wat sy voor haar
vroeë dood kon afhandel. Mnr. Johan Krige van Stellenbosch het my baie inligting
oor die Krige-familie verskaf en by die Nasionale Biblioteek in Kaapstad kon ek die
‘Krige Family Papers’ nagaan, terwyl die Genealogiese Instituut van Suid-Afrika
(GISA) op Stellenbosch op my versoek 'n kwartierstaat van Uys Krige opgestel het.
Mev. Mariena Kotzé van die argief van die Paul Roos Gimnasium op Stellenbosch
was so vriendelik om Uys Krige se skooluitslae vir my na te gaan, my op skoolfoto's
te wys en Krige se korrespondensie met Irma Roth, wat in die argief bewaar word,
aan my beskikbaar te stel. Vir die gebruik van dié briefwisseling was Irma Roth se
dogter, me. Egonne Roth, bereid om vir my die embargo daaroor op te hef, waarvoor
my hartlike dank. By die Sentrale Klankargief van die SAUK in Johannesburg kon
ek alle opnames van Krige se stem beluister en kopieë van sommige bande aanvra.
Die hoofsekretaris van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, dr.
J.D.Z. Louw, het my toegang verleen tot die Akademiedokumente wat by die Argief
vir Eietydse Aangeleenthede (AEA) in Bloemfontein bewaar word, terwyl ek by die
Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum (NALN), ook in Bloemfontein,
aanvullende Krige-materiaal uit koerante en tydskrifte kon verkry. By die National
English Literary Museum (NELM) op Grahamstad kon ek die omvangryke dagboeke
van Jack Cope deurgaan en briewe van Roy Camp-
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bell en Guy Butler aan Krige opspoor. Mnr. B. Mangiagalli van die Caledon Museum
was so vriendelik om 'n foto van die digter se Krige-grootouers beskikbaar te stel.
Die Nederlands Letterkundig Museum in Den Haag, Nederland, kon vir my
waardevolle besonderhede verskaf oor Krige se verbintenis met die uitgewer A.A.M.
Stols en sy briefwisseling met figure in die Nederlandse letterkunde. Wat hierdie
aspek van Krige se aktiwiteite betref, wil ek graag my hartlike dank uitspreek teenoor
drs. Ingrid Glorie, wat die navorsing in Den Haag kon voortsit omdat die museum
as gevolg van herstrukturering vir my nie toeganklik was nie.
Vir my werk aan die Uys Krige-biografie het ek finansiële steun gehad uit Het Jan
Marais Nationale Fonds van die Universiteit van Stellenbosch en die Voorsittersfonds
van Nasboek. Die Van Ewijckstigting in Kaapstad en die Stichting Neerlandia in
Bloemfontein het my finansieel gehelp om Nederland te besoek en die koste van my
reis en verblyf te help dra. Aan al hierdie instansies betuig ek my hartlike dank en
erkentlikheid. Ek is besondere dank verskuldig aan mnre. P.A. Joubert en Danie
Botha vir hulle deeglike werk aan die manuskrip (soos met my werke oor
Langenhoven en Leipoldt), aan me. Nazli Jacobs vir die tipografie en omslagontwerp,
en mnr. Abdul Amien vir die teken van die kaarte. Ek bedank ook graag mnr. Hannes
van Zyl en dr. Riana Barnard van Tafelberg-Uitgewers vir hulle welwillendheid
teenoor hierdie onderneming en die insette wat hulle gelewer het.
In aanhalings uit briewe en ongepubliseerde stukke is die voor die hand liggende
verskrywings en setfoute, en in enkele gevalle ook foutiewe sinskonstruksies,
oogluikend verbeter, sonder dat Krige se betekenis of styl aangetas is.
J.C. KANNEMEYER
Stellenbosch
26 Junie 2001
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Inleiding
Vanaf ongeveer 1945 tot ruim in die jare sestig en selfs die vroeë sewentig was Uys
Krige die bekendste Afrikaanse skrywer in die buiteland. In 'n brief wat hy op 10
Mei 1954, ná Krige se besoek van feitlik twee jaar aan Frankryk in 1952-1953, skryf,
sê Jan Rabie: ‘Man, 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.’1. In sy bundel Buidel sê Rabie dat Krige bekend
staan as die menslikste van alle Afrikaanse skrywers. ‘Kom 'n mens by literêre kringe
oorsee,’ skryf hy, ‘is die vraag “En hoe gaan dit met Oeys Kreighe?”’2. In sy Seisoen
in die paradys wys Breyten Breytenbach op dieselfde reaksie: ‘Wanneer ek waar
dan ook in literêre kringe melding maak daarvan dat ek van S.A. kom, dan is die
reaksie dikwels - “O, Uys Krige!” (of Hwies Krieghe.)’3. En die Suid-Afrikaanse
Engelse digter Guy Butler herinner hom jare ná die Tweede Wêreldoorlog hoe die
naam van Uys Krige telkens in Italië aan hom genoem is, ‘the brilliant young
Afrikaner poet who, in addition to English and Afrikaans, spoke Italian, Spanish,
French and German [-] a mythical man who was always cropping up in literary
gossip, on the radio and in the press.’4. Vroeg in sy lewe reeds was Uys Krige vir
almal die digter van die son, die goue seun van die Afrikaanse literatuur.
Ten spyte van hierdie hoë waardering in die buiteland is die lof vir Krige se werk
en persoon in Suid-Afrika dikwels oorstem deur negatiewe kritiek, ook in gevalle
waar 'n mens terugskouend meer waardering sou kon verwag het. Terwyl hy oorsee
vir sy geskrifte in Engels en sy vertalings uit Afrikaans bekroon is, het sy
oorspronklike werk by meer as een geleentheid by literêre keurkomitees verbygegaan.
Hoewel hy nie die beste digter van sy geslag was nie, het hy pragtige verse geskryf
wat met hulle bruising en vitaliteit die Afrikaanse poësie verryk en vensters
oopgemaak het op wêrelde wat nog nie deur Afrikaanse skrywers ontdek is nie. Met
sy sketse en verhale het hy stilisties 'n heilsamer koers as baie van sy voorgangers
ingeslaan en dikwels 'n tipe prosa beoefen waarin 'n mens die stem van die digter
kon hoor, sonder dat dié stemtoon, soos in baie prosa van
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dié aard, steurend word. Op toneelgebied het hy speelbare blyspele en dikwels
ontroerende eenbedrywe gelewer en met Die goue kring vir 'n boeiende verbinding
van verskillende tradisies én 'n kleurryke spel gesorg. Met sy oopgesteldheid vir die
literatuur van die Mediterreense lande het hy ons, soos Jan Rabie dit stel,
‘daaraan...herinner dat daar nie net stoere Germaanse bloed in ons are vloei nie, maar
ook vurige Latynse bloed’.5.
Hoewel die andersoortigheid van sy werk in vergelyking met dié van sy tydgenote
in hierdie versuim 'n rol kon gespeel het, was dit in die eerste plek Krige se volgehoue
uitgesproke standpunte in verband met politieke aangeleenthede wat hom in diskrediet
by baie van die bewindhebbers van sy tyd en die magsfigure in die literêre bestel
gebring het. Toe hy op die gevare gewys het wat die opkomende Fascisme en Nazisme
vir die Wes-Europese beskawing inhou, was daar van sy tydgenote wat die standpunt
gehuldig het dat Franco en Hitler alleen die beste vir hulle onderskeie volkere wou
hê. Met die uitbreek van die Tweede Wêreldoorlog het hy - anders as die meeste van
sy literêre tydgenote - generaal Smuts se toetrede tot die oorlog gesteun en hom - tot
die wrewel van baie bekrompe en kortsigtige Afrikaners - as oorlogskorrespondent
in die kantoor van die eerste minister aangemeld. Hy het nie gehuiwer om kritiese
vrae te stel oor die rigting waarin die Afrikanernasionalisme deur die Nasionale Party
ontwikkel is nie. By tye het hy standpunt ingeneem oor openbare aangeleenthede
waaroor hy sterk gevoel en wat swaar op sy gewete gerus het. Hy was vry van die
gebruiklike Suid-Afrikaanse parogialisme, al het hy nie voortdurend oor politieke
sake getorring of geneul nie. Met die jare het hy ontwikkel tot 'n eersteklas openbare
spreker wat, naas die voortreflike interpreterende voorlees van sy eie poësie, sterk
stelling kon inneem oor omstrede politieke kwessies. In sy tenger gestalte het daar
'n obstinate wil en onbuigsaamheid geskuil wat hom nie laat terugdeins het wanneer
hy oortuig was van sy standpunt nie. Hy het voortgegaan, soos Christina van
Heyningen dit stel, ‘to participate in public affairs, never wavering in his opposition
to racialism and authoritarianism’.6. Die gevolg hiervan was dat sy politieke opponente
hom uitgekryt het as 'n nonkonformis, 'n ‘liberaal’, selfs by tye as 'n gevaarlike
politieke radikalis en 'n ‘kommunis’. Dié etikettering het keurkomitees en amptelike
rade, wat dikwels onder politieke druk geswig het, lugtig gemaak om Krige se
oorspronklike werk die erkenning te gee wat dit verdien.
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Enkele kere het hierdie onbegrip vir en gebrek aan waardering vir sy werk Krige laat
uitbars, al was hy selde kleingeestig of venynig in sy reaksie op kritiek. Wat hom
telkens uit depressies en 'n oorgawe aan die negatiewe en sombere gered het, was sy
onuitroeibare geloof in die waarde van die mens. Tydens die Tweede Wêreldoorlog
het hy as oorlogskorrespondent en later as krygsgevangene in Italië gevind dat die
doodgewone mens in doodsgevaar pragtig reageer, dat hy nie net aan homself dink
nie, maar aan andere, en dat hy gewillig is om sy eie lewe op die spel te plaas. Die
doodsgevaar gee aan hom iets bomensliks, selfs goddeliks. In 'n brief van 24
September 1969 aan Fay Goldie sê Krige dit is juis sy geloof in sy medemens wat
hom onderskraag en die lewe vir hom die moeite werd maak. Daarnaas kom
die geestelike en intellektuele reserwes wat ek oor die jare vir my opgebou
of vergaar het; my ‘nuuskierigheid’ omtrent die mens en die lewe - ek sê
altyd elke nuwe dag behoort vir my iets nuuts te bring; selfs my drang om
te ‘reis’, nuwe lande en plekke te sien.
Watter soort mens en skrywer was hierdie Uys Krige om, ten spyte van die
eensydige en vertekende beeld wat daar van sy essensiële wese en werk bestaan het,
tog by baie figure in die Afrikaanse literatuur, veral jonger skrywers, so 'n hoë aansien
te kon geniet, iemand van wie die romanskrywer Chris Barnard gesê het: ‘As
skoolkind was daar vir my, wat statuur betref, min te kies tussen Apollo en Moses
en Einstein en Uys Krige.’7.
Waarskynlik moet 'n mens hierdie besondere ‘statuur’ soek in die feit dat hy mense
rondom hom kon meevoer en gaande maak. ‘Noem die naam Uys Krige’, skryf die
joernalis Martie Retief in 'n reeks staccato-kensketsings,
en jy hoor die reaksie: ‘Spanje. Lorca. Baudelaire en daardie lekker
Kleurling-gediggies. Abdol en Adoons en die visname mos.’ ‘Clifton. Ek
sien hom in sy baaibroekie, geselsend. Met almal.’ ‘Dáár's my man. Toe
die lot van die Akademie hom mos half en half 'n prys wou gee, toe sê hy
mos gaan bars.’ ‘Ek ken nie 'n vrygewiger mens nie. Amper manies-gul
teenoor ander skrywers, maar hy het nog nooit in sy lewe 'n kompromis
gemaak nie.’ ‘Ons het sy Tram-ode en daai ene van die bomme oor
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Spanje voorgeskryf gehad. Ek het die meeste van hom as van al die ander
gehou.8.
En Uys Krige kon gesels. ‘As Uys Adderleystraat onder vat, kom hy nooit bo uit
nie, want hy móét met almal langs die pad gesels,’ skryf Martie Retief.9. By
geleentheid moes die joernalis Johan Vosloo van Rapport by hom op Onrust 'n
onderhoud voer. Uys se woordestroom was soos 'n damwal wat gebreek het:
Ja, ek het jou mos al voorheen gesien, waar was dit?, waar was dit nou
weer?, bly julle vir ete? Babsie, Eulalia, hulle bly vir ete, ek gaan nou-nou
swem, ek swem elke dag, het jy jou baaibroek saamgebring?, ek is kwaad
vir julle, sê vir Rykie,10. my nuwe saamgestelde bundel: net so 'n stukkie
in Rapport, net so 'n stukkie, kom in, ek praat so baie, tee vir julle, Babsie,
maak vir ons tee.11.
So tussen die baie woorde deur was dit Krige se ruimheid van gees wat
verantwoordelik daarvoor was dat hy alle mense oor een kam geskeer het. Soos 'n
ware aristokraat was alle mense, ryk of arm, wit, bruin of swart, vir hom
gelykwaardig.12. En dieselfde liefde het hom ook daartoe gelei om 'n uiteenlopende
vriendekring te hê. ‘Uys was een van die bekendste en bemindste Suid-Afrikaners’,13.
sê sy swaer, die argitek Revel Fox. ‘Uys het 'n hek in my hart oopgemaak’,14. sê
medeskrywer Alan Paton. ‘Geen ander skrywer’, sê Jan Rabie, ‘het sy menslikheid
so mild en so vanselfsprekend laat uitstraal oor ons verkalkende samelewing nie;
niemand anders was so 'n gulle poskantoor vir so vele Poste Restante-siele nie.’15.
Daarom dat André P. Brink treffende hulde bring as hy in 'n brief van 30 Augustus
1971 Krige bedank vir sy gelukwense by die aanvaarding van die professoraat aan
die Rhodes-Universiteit:
Ek weet hoe dit uit jou hart kom en dit beteken baie. In die lig van die
heel spesiale band wat ons so lank al bind. Nie pa-seun nie (want geestelik
gesproke is jy self te jonk daarvoor), maar darem seker 'n soort literêre
vaderskap wat jy in my hart het - 'n immergroen Vergilius wat my op jou
spore (Steps of the Master) deur die Latynse lande gelei het en soveel
‘magic casements’ vir my oopgemaak het.

J.C. Kannemeyer, Die goue seun. Die lewe en werk van Uys Krige

21
Daarby was Krige, soos die uitgewer Koos Human dit stel, ‘'n diep ernstige mens
oor sy werk, die letterkunde, die lewe, die mense rondom hom, sy land’.16. Hoewel
hy baie wêrelde ontdek en die literatuur van baie lande in hom opgeneem het, was
Krige in die eerste plek gepreokkupeer met die hele Suid-Afrikaanse ‘siel’, in so 'n
mate dat Hennie Aucamp by geleentheid kon sê:
Uys Krige was in lewe die groot versoener in die Suid-Afrikaanse
letterkunde. Hy het die spanninge tussen Engels- en Afrikaanssprekendes
probeer ontlont; hy het Noord en Suid in die letterkunde probeer versoen;
hy het die swart en bruin mense van die land as medelandgenote vereer...Sy
oproep aan álle Suid-Afrikaners staan in sy gedig ‘Verre blik’:
wees groot en ruim en sterk, wees vry,
vol lig en stilte, soos dié suiderland!17.

Krige het, ten spyte van sy feitlik universele oopgesteldheid, stewige wortels gehad
in die spesifiek Afrikaanse werklikheid. As Afrikaanse skrywer was hy intens
geïnteresseerd in die Afrikaanse taal en sy groei, en het hy telkens besondere woorde
aangeteken wat hy later in sy skeppende werk kon gebruik. Hierdie passie vir die eie
taal het hom ook laat belangstel in mense van die streek waaruit hy voortgekom het.
Talle kere, as hy iemand ontmoet, wou hy weet van waar die persoon kom, of hy nie
mense het op plekke waar die Uyse vroeër gewoon het nie en of hulle nie dalk familie
van mekaar is nie.
'n Kosmopoliet, 'n wêreldreisiger, 'n ‘liberaal’, 'n nonkonformis wat sonder
huiwering sowel literêr as polities ander koerse as sy tydgenote ingeslaan het. Op
dié wyse het hy vir die Afrikaanse literatuur nuwe wêrelde oopgemaak en vir die
Suid-Afrikaanse gemeenskap 'n milder menslikheid in die vooruitsig gestel. Hy het
sy eie nasionalisme met sy eie internasionalisme gepaar, 'n kombinasie wat deur die
afwyking van die tradisionele nasionalisme en die besondere gerigtheid op die
buitewêreld uniek is onder die skrywers van sy geslag. Maar in laaste instansie was
Krige iemand wat sterk verankerd was in die spesifiek Afrikaanse wêreld waarin hy
die eerste daglig aanskou het en wat vir hom, ondanks sy kritiek oor baie jare,
lewenslank van waarde gebly het. Hy was trots om die nasaat van roemryke mense
te wees en hy het die band koesterend bewaar. Daardie erfe-
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nis het hy nooit verloën nie; ook nie sy ideaal vir 'n vrye en groot Suid-Afrika en vir
'n Afrikaanse taal waarin alles en almal geakkommodeer kon word nie. Boweal was
hy, selfs op hoë ouderdom en ondanks fases van wanhoop en depressies, die goue
seun van Suid-Afrika: 'n oop en ontvanklike mens wat by sy vriende en kennisse
geliefd gebly het.
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Hoofstuk I
‘O mense van my ras’: Voorgeslagte en herkoms
I
Mattheus Uys Krige is op 4 Februarie 1910 op die plaas Bontebokskloof tussen die
sendingstasie Zuurbraak en die halfdorpie Buffeljagsrivier in die distrik Swellendam
gebore. Hy was die tweede seun van Jacob Daniel Krige en Susanna Hermina Uys.
Met die voornaam Mattheus word hy genoem na sy Uys-oupa, wie se voorname
terugreik na Mattheus Gerhardus Beukes (1786 of 1787-1859), 'n voorsaat vier
geslagte vroeër. Dit is egter ook moontlik dat daar met sy eerste voornaam 'n dubbele
vernoeming is en dat hy ook kan heet na Matthys Uys (1810-1883), oupagrootjie
van sy moeder, wat op sý beurt genoem is na die Uys-stammoeder Dirkje Matthysen
(oorlede 1714) uit Westerhout, Nederland. Reeds as kind is Krige as Uysie of Uys
aangespreek, 'n noemnaam wat hy vir sy hele volwasse lewe sou behou.
Die vroeë herkoms van die familie Uys in Europa het in die oudheid verlore gegaan,
maar allerlei interessante legendes het bly voortleef. Een van die gewildste hiervan
is dat die oorspronklike naam De Louis was en dat die familie oorspronklik van
Elsas-Lotharinge kom, 'n gebied wat deur die eeue afwisselend Duitse en Franse
besit was. Toe Jean de Louis sy landgoed ontneem is, het hy na Nederland gevlug
en moes hy die ‘de’ uit sy agternaam weglaat. In Nederland het Jean gou Jan geword
terwyl Louis na Luijs verander is. Aangesien sy nuwe naam egter dikwels met 'n luis
verwar is, het hy die L spoedig weggelaat en mijnheer Jan Uijs geword.
Daar bestaan egter ook ander verklarings vir die familienaam. Uys Krige is by
geleentheid deur 'n Skandinawiër verseker dat die naam Uys wel bekend is in
Skandinawië, iets wat strook met die legende dat die Uyse oorspronklik Vikingers
was wat hulle in die Buite-Hebride naby die weskus van Skotland gaan vestig het.
Die eiland Uist beteken in een van die Skandinawiese tale 'n tuiste of huis. Eric
Rosenthal, weer, is van mening dat die naam Uys afkomstig is van 'n
Middel-Germaanse familie en dat dit oorspronklik Husse gespel is in die betekenis
van kryger.1. Dit klop met C. Pama se opmerking dat die naam afgelei is van Huus
of Hyse in die betekenis van sterk man.2.
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Die stamvader van die Suid-Afrikaanse Uyse is Cornelis Janz Uys (voor 1677- ná
1714) van Leiden, Nederland.3. Daar is aanduidings dat hy reeds teen 1700 aan die
Kaap was en hom op 'n plaas naby die huidige Kuilsrivier aan die Polkadraaipad,
nie ver van Stellenbosch af nie, gevestig het.4. Sy seun, Dirk Cornelis (1696 of
1698-1758), gebore in Leiden, kom saam met sy ouers na die Kaap. Hy was die
eienaar van die plaas Groote Salze in die Stellenbosse distrik en 'n leiersfiguur in sy
gemeenskap.
Dirk Cornelis se seun, Cornelis Janse Uys (1736-1811), word groot op Groote
Salze. Hy is die eerste nasaat van die stamvader wat die betreklik knusse wêreld van
die destydse Kaap verlaat en hom in die ongenaakbaarder, heuwelagtige en minder
beskutte Overberg vestig. Hy trou met 'n nooi Swart wie se ouers uit Nederland
gekom het. Aanvanklik boer hy met beeste op die plaas Wydgelegen (later bekend
as Ouplaas) tussen Bredasdorp en Malgas, maar op advies van Daniel van Reenen,
seun van die welgestelde Dirk Gysbert van Reenen, oorspronklike eienaar van
Rhenosterfontein naby Witsand, begin hy met die teel van merinoskape. Dirk Gysbert
van Reenen het op sy Breërivierplase minder in skape belanggestel en op perde
gekonsentreer, maar Daniel van Reenen het later 'n klein troppie wolskape besit. Die
bejaarde Uys, skryf Edmund H. Burrows in sy Overberg outspan, ‘allowed himself
to be persuaded by the Van Reenens to permit his daughter to rear some merino
hanslammers (ten ewes and one ram), and so disinterested was old Uys that Daniel
had to deliver the lambs to his daughter himself!’5. Só suksesvol was Cornelis se
boerdery met wolskape dat hy as 'n welgestelde man gesterf het.
Die seun van Dirk Cornelis se oudste broer, Johannes Gerhardus (Jan) Uys
(1727-1769?), is Johannes Jacobus (1761-1837), die vader van die Bolandse Uyse.
Die tweede seun van Johannes Jacobus is Koos Bybel (Jacobus Johannes, gebore
1771), wat in 1793 die eienaar was van die plaas Napkymond aan die Breërivier,
maar hom later naby Uitenhage in die Oostelike Provinsie gevestig het. Op sy beurt
is hy die vader van Petrus Lafras Uys (Piet Italeni; gebore 1797). Piet Uys verlaat
die Kolonie in 1837 saam met sy vader se trek. Hoewel nomineel leier van dié trek
kon die bejaarde vader in die praktyk weinig uitrig en het die administrasie en
besluitneming in groot mate op Piet se skouers geval.6. Hy neem deel aan die tweede
suksesvolle ekspedisie teen Mzilikazi se Ndebele en staan met sy sterk persoonlikheid
bekend as 'n gebore leier wat geen vrees geken het nie. Saam
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met sy vyftienjarige seun Dirkie (Dirk Cornelis, gebore 1823) sterf hy in 1838 toe
hulle in Natal in 'n Zoeloe-hinderlaag gelei word. Die lotgevalle van Piet Uys en sy
seun Dirkie het die verbeelding van mense nog lank ná hul dood aangegryp, in so 'n
mate dat hulle telkens in gedigte en prosawerke figureer. Die legende het trouens
ontstaan dat Dirkie teruggedraai het om sy dodelik verwonde vader by te staan en
voor sy eie dood 'n hele paar Zoeloes afgemaai het, 'n weergawe wat volgens
ooggetuies met die feitelike verloop van die droewige gebeure bots.7. In sy drama
Magdalena Retief sal Uys Krige by monde van sy karakter Bêrend die lof van Piet
Uys as Voortrekkerheld besing: ‘Waar kon mens 'n beter aanvoerder of dapperder
krygsman gekry het as hy, die held van die Hoëveld, wat die Matebeles nege dae
lank al langs die Marico-vallei af soos skape voor hom uitgejaag het?’8. Piet Uys was
'n neef van Uys Krige se oupagrootjie aan moederskant, sodat daar 'n direkte
bloedverwantskap tussen die Voortrekkerheld en die skrywer bestaan. Uys Krige se
oupa Uys en Dirkie was kleinneefs.
Jacobus Johannes Uys (1785-1831), wat in die Overberg agtergebly het en nie
saam met die ander Uyse na die Oos-Kaap is nie, was bekend as Piet Kadie en was
getroud met Catharina Grobbelaar (1766-1852). Kadie is die naam wat hy aan sy
plaas langs die Breërivier gegee het ter herinnering aan die skip van die Barry-neefs,
die Overbergse winkeliers en grondbaronne, wat oornag die verouderde
transportmetodes oor die moeilike berge vernuwe het en see langs vir die
plaasprodukte die potensiaal van 'n nuwe mark in die Kaap geskep het. In 1865, ná
die dood van Piet Kadie, strand die Kadie egter by Port Beaufort by die ingang na
die Breërivier. Nog 'n voorsaat in hierdie geweste, met 'n nooi Uys getroud, was
Pieter ‘Rooibaard’ Swart (1878-1946), 'n hardvogtige man wat nie wou toelaat dat
sy jongste seun met die Sweedse meisie van sy liefde trou nie. Op die dag toe sy
beminde met die Breërivier af uit die Overberg wegvaar, het Rooibaard se seun
homself doodgeskiet. Hierdie daad het Rooibaard nie van sy ewe hardvogtige optrede
teenoor sy oorlewende ouer seun laat afsien nie, met die gevolg dat ook dié seun die
weg van selfmoord gekies het.9. In Die twee lampe (oorspronklik Twee Lampe) sou
Uys Krige baie jare later hierdie boustof en die wêreld van die plaas Kadie, Port
Beaufort en Witsand, wat hy as kind tydens strandvakansies goed leer ken het, as
gegewe gebruik, 'n drama wat hy baseer op die verhaal ‘Die vader’, wat sy moeder
in haar eerste bundel kortverhale opneem.
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Piet Kadie se seun, Jacobus Johannes Uys (1819-1896), het op dieselfde plaas gewoon
en was getroud met Susara Johanna Beukes (1823-1883). Hy was as Koos Kadie
bekend, maar word later die eienaar van die plaas Rooiheuwel naby Heidelberg, 'n
deel wat van die oorspronklike Kadie afgesny is. Koos Kadie het omstreeks 1850 'n
voorgevoel gehad dat hy nie meer lank sou lewe nie en 'n lang gebed geskryf en laat
druk om onder sy agt kinders uit te deel. Waarskynlik het die gebed ook vir homself
voordele ingehou, want hy het nog ses en veertig vrugbare jare voortgeleef.10. 'n
Splintertjie skryftalent is dus ook by hierdie voorvader aanwesig, al sou Uys later
selde aan gebede in sy skeppende werk meedoen.
Koos Kadie se seun, Mattheus Gerhardus Uys (1848-1912), wat sy name van sy
grootvader kry, is op Rooiheuwel gebore, maar het later die plaas Bontebokskloof
besit. Hy was getroud met Francina Gertruida Johanna Lourens (1853-1925). Haar
vader, Petrus Arnoldus Lourens (1828-1913), was woonagtig op die plaas Dipka
naby Swellendam en is die sentrale figuur in ‘Die doodkis’, een van Uys Krige se
geslaagdste vroeë kortverhale wat hy in sy bundel Die palmboom opneem. Van sy
oupagrootjie Lourens en sy Uys-grootvader kon Krige alleen vae, indien enige,
herinneringe gehad het, want hulle is oorlede toe die digter nog baie klein was. Die
oupagrootjie, 'n gebore platjie, se legende het egter voortgeleef in die familie en die
skrywer moet as kind baie van sy doen en late verneem het om 'n verhaal soos ‘Die
doodkis’ te skryf. Waarskynlik het Uys Krige sy latere beheptheid met die familieband
en sy gehegtheid aan sowel die Uyse as die Kriges van dié grootjie geërf. Wanneer
sy agterkleinseun - die digter - die dag gebore word, stap die grootoupa, volgens die
verhaal, met 'n sweep die bulte uit waar niemand hom sou hoor nie en slinger die
tou in die lug rond. Wanneer hy tuiskom, moet sy vrou die familieboom uit sy raam
haal en 'n nuwe takkie groen byskilder.11. Hierdie oupa het 'n besondere humorsin
gehad en hy kon bevrydend lag. ‘Die lag is iets heerliks, iets heiligs,’ sê hy in sy
agterkleinseun se verhaal,
'n gawe van God...In hierdie ou lewetjie wat so bitter en suur kan wees
soms, is die lag dikwels ons enigste verdediging teen die lewe. En ook ons
enigste verdediging teen die dood, wat maak dat ons hom vas in sy twee
oë kyk, hom uittart, selfs met hom die gek skeer...12.
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Volgens 'n aantekening wat Uys Krige in 1960 in een van sy notaboeke maak, het
die dominee oupa Lourens op 'n dag oor sy drankgebruik betig en hom gevra om sy
bottel brandewyn in die water van die Breërivier te gooi. Sy antwoord was: ‘Ek het
al gehoor van water wat in wyn verander, maar nog nooit van wyn wat in water
verander nie!’13.
As kind het Uys Krige plesier daarin gehad om vakansies saam met sy ouers, drie
broers en oudste suster op sy geboorteplaas by ouma Uys deur te bring. Wanneer sy
susterskind Justin Fox later oor Uys se skilderbroer François skryf, gee hy 'n mooi
beeld van hierdie vakansies:
The children played in the river bed, made clay oxen with the labourers'
children and went walking in the kloofs looking for animals. They would
watch the shearing and dipping of sheep, the slaughtering, and the hanging
of skins to dry in a corner of the wagon-house. They would help with
sowing and harvesting and take sickly lambs back to the farmhouse to be
raised.14.
Ook by die ooms en tantes op die ander Uys-plase in die Overberg het Uys
ervarings beleef wat hy in later jare steeds met vreugde kon onthou. Die plaas Kadie
is later onderverdeel in Kadie-Bo, Kadie-Onder, Waterkloof, Kadiesvlei,
Kadieswagendrif, Koppie, Waterkloof en Rooiheuwel, almal erfplase wat, soos ook
Wydgelegen, Melkbosch, Slangrivier, Karringmelksrivier en Bontebokskloof, geslag
na geslag in die Uys-familie gebly het.15. Veral Karringmelksrivier het die Krigekinders
dikwels besoek en in later jare kon Uys hom verlustig in al die storietjies van sy
Overberg-familie. So kon hy hoor van John Uys, wat met sy baie plase hardwerkend
was en as 'n onbesproke man in die familieherinnering voortleef. Hy was die eienaar
van Rooiheuwel, Jakkalsfontein en Sandfontein en die goedhartigheid self. In 'n tyd
toe daar nog 'n duidelike standverskil tussen die plaaseienaar en sy werknemers was,
het hy gesê: ‘As 'n mens in jou voorkamer sit en die “skawagter” kom in, moet jy
hom ook laat sit en koffie laat kry.’ Louwtjie ‘Sandfontein’ Uys het as kind graag
met die Bybel in die hand vir ander kinders gepreek. ‘Gaan hy vir predikant leer?’
vra een van die Uys-vrouens op 'n dag. ‘Nee,’ was die antwoord van 'n Uys-man,
‘die Uyse leer nie vir predikant nie, hulle preek sommer sonder om te leer.’ Aan Uys
Krige het Henry Hall op 'n keer
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vertel dat nog 'n familielid, Coen Muller, so kwaai gedrink het dat sy vrou hom op
die swartlys laat plaas het. Dit het egter weinig gehelp, want sy vriende het steeds
vir hom drank bly koop. Coen moes gevolglik voor die magistraat verskyn. ‘Maar,
Coen, vertel my,’ was die magistraat se woorde, ‘waar kry jy jou drank vandaan?’
Coen antwoord: ‘Edelagbare, in die ou dae het ek altyd bottels onder die sand begrawe
net waar ek omdop. Nou waai die wind hulle oop.’
Ook die sêgoed van hierdie mense het Uys Krige meegevoer en hy het talle daarvan
in 'n boek opgeteken.16. Van dié sêgoed steun sterk op die agrariese wêreld wat die
boere daagliks op die plase ervaar het. ‘Die aalwyne kom oor die berge soos Kakies
in gelid’ was een van die vergelykings wat hom getref het, soos ook die volgende
rymende uitspraak: ‘Die wind gaan waai dat die hel op ons draai.’ Oom Lem Uys
het by geleentheid gesê: ‘Ek wil nie ver teruggaan in die verlede nie, dan land ek
dalk in die kombuis!’ Nog uitsprake waarin hy plesier gehad het, was: ‘Snags kaatjie
van die baan, bedags dooie bobbejaan; skop hom op sy blaker dat sy kersie so wip;
ek het my amper uit my broek se boom uitgeskrik; hulle werk met 'n vyfpondnoot
soos bobbejaan se kind met 'n granaatskil.’ Mense wat hulle hooghartig en afstandelik
hou, was ‘fyn en effentjies se mense’, terwyl blomme van plastiek ‘afstofblomme’
genoem is.
Die Uyse het dus betreklik gou ná die koms van die stamvader die Kaap verlaat
en hulle in die Overberg gevestig, terwyl sommige van hulle later aan die Groot Trek
deelgeneem en in die Vrystaat en Transvaal beland het. Daar het hulle gehelp om
die binneland mak te maak. Oor hierdie trekgees van die Uyse skryf Uys Krige in
die verhaal ‘'n Seun word gebore’ in sy bundel Die palmboom:
En oor die eindelose vlaktes het daardie wiele aangehou met rol. Oor
die rantjies en die rûens, voort, altyd maar voort. Teen steiltes van
ontsaglike berge op. Dikwels, 'n paar tree van 'n gapende afgrond, het die
wiele in die los, kruimelende rotsgrond geknars of op die vaal klipplaat
gegly, maar nie padgegee nie terwyl in 'n mens se ore die remskoene kraak
en skeur. Op en op - met die swart kranse, so hoog dat jy nie hul kruine
kan sien nie, aan die hotkant, en die blou dieptes, so diep dat jy daarvan
duisel, aan die haarkant - tot bo-op die Drakensberge vanwaar hulle vir
die eerste maal, ver onder, die beloofde land soos 'n wonderlike blou
prentjie kon sien.17.
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Naas die trekgees en die sug na avontuur is 'n sterk vaderlandsliefde en
ondernemingsgees, onder meer op die gebied van die landbou en veeteelt, van hul
kenmerkendste eienskappe.18. ‘They were a proud, vulnerable, and fiery people,’
skryf Christina van Heyningen,19. ‘often restless and melancholy, with a distinct streak
of adventurousness.’
Onder die Uys-voorgeslagte was daar die Swarts uit Hoorn in Nederland en die
Grobbelaars, die Beukese en die Lourense, almal uit Duitsland. Teenoor hierdie
oorwig Duitse voorgeslagte was die enigste Franse bloed wat Uys Krige van die
Uyse kon gekry het en wat later by hom so sterk sou stroom, deur die vrou van die
stamvader se seun. Dirk Cornelis is getroud met Dina Maria le Roux (1703-1740),
dogter van die Hugenoot Jean le Roux uit Lille, Normandië, Frankryk - die vroegste
Franse bloed wat in die Uys-familie opgeneem is. Deur die Kriges se huwelike met
mense van Franse herkoms sou hierdie stroom egter aanmerklik sterker word. Deur
die Uyse het hy bloedlyne na die heldefigure uit die Groot Trek gehad en was hy die
‘nasaat van epiese voorouers’ en ‘lid van 'n volk met 'n epiese geskiedenis’, soos hy
dit later in die biografiese skets in sy Afrikaanse versameling20. sou stel.

II
Teenoor die Uyse wat oorwegend migrerende skaapboere was en hulle lewens
blootgestel het aan die gevaar en ontbering van die binneland, was die Kriges meestal
welgestelde landhere wat met die lewe aan die Kaap tevrede was. Wanneer hulle wél
besluit het om te trek, was dit meestal binne 'n fatsoenlike afstand van die Kaap af.
Hulle was gekultiveerde mense wat in hulle Kaaps-Hollandse gewelhuise onder die
Stellenbosse berge gewoon het, omring deur hul wingerde en eikebome. Tot die
einde van die negentiende eeu en nog ver die twintigste eeu in het hulle plase feitlik
die hele oostelike kant van die dorp omsoom. Teenoor die Uyse, wat deur 'n sekere
hardkoppigheid en onafhanklikheidsdrang gekenmerk is, het die Kriges met hul
wellewendheid meer opgegaan in die gemeenskap en 'n groot rol in die burgerlike
en professionele lewe van die Boland gespeel.21.
Volgens Johan Krige, wat die Europese herkoms van die familie sorgvuldig
nagegaan het,22. vestig die Kriges hulle in die Duitse stadjie Lingen, sowat eenhonderd
en vyftig kilometer van die see en aan die Emsrivier geleë. Van ouds was Lingen en
die omliggende dorpies

J.C. Kannemeyer, Die goue seun. Die lewe en werk van Uys Krige

32
as gevolg van godsdienstige verskille en spanninge tussen die Rooms-Katolieke en
die Protestante 'n erg omstrede gebied. In 'n stadium het dit onder Spaanse bewind
gestaan, later was dit Sweeds en nog later beheer deur die Nederlandse Huis van
Oranje. Met die Vrede van Munster in 1648 word Lingen as grondgebied van die
Huis van Oranje erken en word die Protestantse geloof herbevestig. In 1713 kom die
stad egter onder Pruisiese bestuur en begin die langsame proses van verduitsing, al
word twee Nederlandse dialekte vandag nog steeds gepraat.
Sowat vyftig kilometer in 'n suidwestelike rigting lê die dorpies Lenegrich, Lienen,
Ladbergen en Brochterbeck, elkeen ongeveer tien kilometer van mekaar. Al hierdie
dorpies het die bloedige geskiedenis van die graafskap Lingen meegemaak en hier
speel die voorgeskiedenis van die Suid-Afrikaanse Krige-familie af. Hoewel die
spelling in hierdie dorpies wissel van Krige en Kriege na Krijge, is dit dieselfde
familienaam. In Duitsland, en ook in ander lande waarheen die Krieges geëmigreer
het, is die vorm Kriege behou. Alleen in Suid-Afrika het dit Krige geword. Die naam
beteken volgens Pama strydbaarheid of styfhoofdigheid,23. maar van daar lê die
semantiese verband met kryger voor die hand. Dit is 'n merkwaardige toeval dat die
naam Krige ook met een van die betekenisse van die Uys-naam ooreenstem.
Die stamvader van die Suid-Afrikaanse Kriges was Wilhelm Adolph Kriege of
Krigo (1698-1738), seun van Johann Henrich Kriege (1659-1742) en Anna Machtild
Noordbeck (1668-1752). Hierdie Krieges of Krigos het gewoon in Brochterbeck een van die klein dorpies aan die Emsrivier in die hartjie van die provinsie Wesfale,
sowat halfpad tussen Keulen en Hamburg. Dit lê naby die stad Lingen, wat vanweë
die langdurige godsdiensoorloë kort-kort van eienaar verander het. Toe Wilhelm
Adolph in 1698 gebore is, was hy Hollandse onderdaan; toe hy sowat twee en twintig
jaar later na die Kaap vertrek het, was hy Duitse burger. As gevolg van die verarmde
landelike omgewing en as tweede-oudste seun met geen vooruitsigte om grond te
erf nie, het hy besluit om sy heil elders te gaan soek. In hierdie tyd was emigrasie na
Noord- en Suid-Amerika, Rusland en Nederland 'n algemene verskynsel, veral as
gevolg van die diensplig wat deur die Pruisiese owerheid van 1713 af op die bevolking
afgedwing is. Wilhelm Adolph gaan werk tydelik in Nederland en sluit aan as soldaat
by die VOC. As hy in 1721 op die skip Het Vaderland Getrouw by die

J.C. Kannemeyer, Die goue seun. Die lewe en werk van Uys Krige

33
Kaap aan wal stap, bring hy sekere kultuurgoedere saam met hom, soos sy
agtiende-eeuse spreektaal, wat nou verwant was aan Hollands.
Omdat hy nie van die werk as soldaat gehou het nie, word Wilhelm Adolph stalkneg
in diens van die VOC. Later sluit hy 'n werkskontrak met Jacob de Villiers, een van
die twee stamvaders van die uitgebreide De Villiers-familie in Suid-Afrika, en word
hy boukneg op die pronkplaas Bosch-en-Dal naby Franschhoek. In 1729 trou hy met
Johanna, die dogter van Jacob de Villiers en Marguerite Gardiol - albei Franse
vlugtelinge - waardeur die Duitse Krige-bloed van Suid-Afrika met nog
Hugenotebloed versterk word. Hoewel Bosch-en-Dal nooit Krige-besit was nie, is
die plaas van veel betekenis vir die Kriges. Hier het die stamvader, wat intussen in
1731 burger geword het, sy bestaan gemaak en is sy kinders gebore. Ná sy vroeë
dood op een en veertigjarige leeftyd in 173824. het sy gesin na alle waarskynlikheid
daar aangebly. Van daar sou die twee seuns uitgaan om hulle eie plase aan te skaf.
Hierdie twee seuns was Johannes Stephanus (Jan; 1737-1786), wat die plaas
Uiterwyk aankoop, en Willem Adolph (1735-1808), wat op Groote Zalse gaan boer.
Albei hierdie plase was nader aan Stellenbosch en met die aankoop van Groote Zalse,
oorspronklik die plaas van die eerste geslag Uyse in die land, kom daar 'n vroeë
aanraking tussen die twee families wat met die skrywer Uys Krige 'n bloedverbintenis
sou word. Jan trou in 1761 met Elizabeth, 'n dogter van Jacobus de Villiers en Louisa
Joubert. Hierdie Jacobus was 'n broer van Jan se moeder Johanna, sodat Jan en
Elizabeth neef en niggie was. Op sy beurt is ook Willem Adolph in 1762 met sy
niggie Louisa Jacoba de Villiers getroud, terwyl sy tweede vrou Suzanna Wilhelmina
Marais was. Steeds word die Duitse bloed van die Kriges dus met Franse bloed
aangevul. Oor 'n verdere Willem Adolph (1772-sterfdatum onbekend) bestaan daar
weinig inligting, behalwe dat ook hý in 1798 met 'n nooi De Villiers getroud is. Sy
was Elizabeth Petronella de Villiers, 'n dogter van Jacob de Villiers en Maria Marais.
Willem Adolph en Elizabeth was die ouers van Jacob Daniel (1819-1894), wat in
1840 met Maria Wilhelmina Joubert (1822-1866) getroud is, nog 'n toevoeging van
Franse bloed in die Krige-familie.
Hierdie Maria was 'n dogter van Margaretha Louisa Retief, 'n suster van Piet Retief.
Op dié wyse is daar 'n regstreekse bloedband tussen Uys Krige en die beroemde
Voortrekkerleier, want Margaretha Louisa Retief was die skrywer se oumagrootjie
aan vaderskant. Piet
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Retief (1780-1838) was die groot politieke leier van die Groot Trek wat in 1837 tot
goewerneur verkies is, maar in 1838 saam met sy geselskap van ongeveer sewentig
vrywilligers en dertig agterryers deur die Zoeloekoning Dingane vermoor is. Deur
sy opvoeding, intelligensie en penvaardigheid was hy onder sy mense by uitstek die
persoon wat aanvanklik in sy skriftelike onderhandelinge met Andries Stockenström
alles moontlik gedoen het om tot 'n vergelyk met die Britse koloniale owerheid te
kom. Toe dit blyk dat hy hierin nie suksesvol sou wees nie, het hy in sy beroemde
Manifes, gepubliseer in die Graham's Town Journal, die Voortrekkers se probleme
en die redes vir hulle trek die helderste verwoord. In sy biografie oor hierdie
Voortrekker skryf Gustav Preller dat al sy tydgenote van hom getuig as 'n uiters
moedige man wat die gawe besit het om vertroue in te boesem en gesag uit te oefen.25.
In die nasionalistiese fase wat Uys Krige kortstondig later in Spanje sal belewe en
wat tot 'n reeks gedigte sal lei wat hy onder die pseudoniem Arnoldus Retief in sy
bloemlesing Afrikaanse versameling opneem, huldig hy, sonder om hulle op die
naam te noem, Piet Retief en sy Uys-Trekkervoorsate in 'n enigsins bombastiese taal
en in lang paarrymende verse wat aan die vroeë epe van D.F. Malherbe en C.J.
Langenhoven herinner. Waarskynlik gedagtig aan Retief praat hy van die mens wat
deur ‘die waan en skyn van dinge sien’ en ‘één drang, één drif, één wens slegs het;
hul volk te dien!’26. Die vryheid was vir hierdie mense by uitstek die rigsnoer, sê Uys
Krige:
Die Leidster vlammend deur die nagte, bo die grense dóer:
die Vryheid van die trekkers, van ons vaders stoer
wat voor geen band of boei, alleen voor God wou buig,
waarvan hul pad, gans hul geskiedenis getuig;
hul Hartstog om die horison, sy stiltes wyd,
sy ruimtes helder-wit, al sy oneindigheid
van lug en velde vér, wat immer voor hul strek
tot waar hul Son moes wegsink, en die Nag hul dek...27.

Jacob Daniel Krige en Maria Wilhelmina Joubert, susterskind van Piet Retief, het
sestien kinders met 'n uiteenlopende verskeidenheid vermoëns gehad. Op vyftigjarige
leeftyd besluit Jacob Daniel, toe reeds bekend as Vader Jacob, om hom aan sy
boerdery in die Bottelarykloof te onttrek en hom saam met sy vrou in Dorpstraat op
Stellenbosch op die hoek van die teenswoordige Krigestraat te vestig. Een
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van sy seuns was die vader van Isie Krige, wat later met die regsgeleerde en staatsman
Jan Christiaan Smuts in die huwelik sou tree en dus 'n groottante van Uys Krige was.
Soos haar latere man het Isie bekend gestaan as 'n uitsonderlik begaafde mens en
een van die eerste vroue wat aan die destydse Victoria Kollege as student gaan inskryf
het. Hoewel sy die goeie eienskappe in haar mense se karaktersamestelling raakgesien
het, was Isie tog 'n bietjie skepties oor die te beleefde wellewendheid wat hulle
verhinder het om daadwerklik op te tree. ‘Jy moet 'n bietjie vuur maak onder 'n Krige
se gat as jy wil hê hy moet iets doen’, was 'n uitspraak van haar wat Uys Krige met
genoegdoening in 'n brief aan Alan Paton aanhaal.28.
'n Ander seun van Jacob Daniel en Maria was Jacobus George Joubert Krige
(1846-1920), wat hom as predikant van die Nederduitse Gereformeerde Kerk
bekwaam en in 1874 met Maria Magdalena Louw (1856-1951) in die huwelik tree.
Aanvanklik was hy behulpsaam in die sendinggemeente van die Paarl en later leraar
op Franschhoek. Van 1881 af is hy dertig jaar lank predikant op Caledon. Ná
aanvaarding van sy emeritaat in 1912 vestig die egpaar hulle in Villa Caledon in
Neethlingstraat 7 op Stellenbosch.
As klein seuntjie het Uys Krige nog helder herinneringe aan hierdie Oupa Dominee
- soos hy onder die kleinkinders bekend was - gehad, veral ook deur die heerlike
vakansiehuis Melkbos op Onrust, waar die Krige-seuns later, ook ná die grootvader
se dood, graag in die somervakansies saam met Ouma Dominee by die see deurgebring
het. Hierdie boerestrandhuis, oorspronklik in die laat negentiende eeu deur 'n boer
van Caledon gebou, was omring deur melkhoutbome. Die oorspronklike voordeur,
wat later vervang is, het gekom van die Birkenhead, die Britse troepeskip wat in
1855 naby Gansbaai met 'n groot verlies van lewens op die rotse geloop het. Die
toilet was, in die ou Overbergse tradisie, in 'n aparte kamer langs die huis, die kombuis
het 'n oop haard gehad - eers later is 'n houtstoof ingebou - en buite was die stal en
die waenhuis, met 'n krip vir die perde. Ouma Dominee met haar brilletjie was altyd
in swart geklee en het 'n paar spesifieke huisreëls streng gehandhaaf. Niemand is
toegelaat om in haar teenwoordigheid te rook nie, vroue mag nie in broeke voor haar
verskyn het nie en die vroulike kleinkinders moes beurte maak om Ai Rosie, die
huishulp, in die kombuis by te staan. Oupa Dominee kon by tye ná die hoofmaal
langdurig bid, net om soms deur Ouma se tydige ‘Amen, Pappa’ kortgeknip te word!
Maar naas hier-
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die voorskrifte en formaliteite het die Krige-kinders saam met hulle talle maats 'n
heerlike tyd op die strand deurgebring, skulpe opgetel, na die klipvissies en krappe
tussen die groen seewier gekyk of op die lagune geroei. Saans is hulle na die ‘ramhok’
wat Oupa vir hulle buite langsaan die garage gebou het. Daar het hulle gelag en
stories vertel en later van skone uitputting aan die slaap geval.29.
Dominee Koos Krige en sy vrou het dertien woelige kinders in die mooi klassieke
pastorie op Caledon grootgemaak. Hy was die sagsinnigheid self en 'n ware Israeliet
sonder bedrog wat nooit kwaad van ander mense gepraat het nie. Daarby was hy
beskermend teenoor sy kinders. ‘Vrou,’ het hy op 'n dag gesê, ‘jy moet ontslae raak
van die bediende. Sy praat nie mooi met die kinders nie.’ Hy het egter die behoefte
gehad om hom van tyd tot tyd van die wêreld los te maak, 'n familietrek wat sommige
van sy nasate oorgeërf het. Om van sy babbelende kleingoed weg te kom, het hy vir
hom 'n hut in een van die groot eikebome in sy pastorietuin gebou en, soos Uys Krige
dit later sou stel, daar - ‘in 'n groen stilte en 'n ewe groen afsondering - sy preke,
hoog en droog, nader aan die hemel as aan die aarde rustig sit en skrywe’.30.
Van dominee Koos Krige se sewe seuns het twee mediese dokters geword, een 'n
bankbestuurder, een 'n hoërskoolonderwyser en een 'n magistraat - almal dus mense
wat hul gemeenskappe gedien het en vooraanstaande lede van die samelewing was.
Die magistraat onder hulle was Jacob Daniel (Japie), wat op 5 Julie 1879 op
Franschhoek gebore is en in 1908 met Susanna Hermina Uys, gebore op 8 Februarie
1886 en in die wandel bekend as Sannie, getroud is. Hulle was die vader en moeder
van Uys Krige. Hy was dus die sewende geslag van die Kriges in Suid-Afrika.
Buite hierdie naaste familie om het Uys Krige as jong seun en ook in sy later lewe
kennis gemaak met ander lede van sy roemryke familie of van hulle doen en late
kennis geneem, soos blyk uit die talle knipsels oor die Kriges in sy nalatenskap. So
byvoorbeeld het hy baie belanggestel in die loopbaan van Alice Krige, die
Suid-Afrikaans gebore Hollywood-ster wat met haar rolle in films soos Chariots of
fire en King David naam gemaak het. ‘My mother is a clinical psychologist, while
my father and both my brothers are doctors’, sê Alice Krige in 'n onderhoud. ‘You
couldn't come from a straighter family. But one branch of my family is bohemian:
they're artists and writers and actors. I don't know why that one aberrant gene ended
up with
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me.’31. Dit is 'n uitspraak wat Uys Krige se geesdrif vir hierdie veraf familielid van
hom sou verhoog het, terwyl sy diepgewortelde verankerdheid aan die land van sy
geboorte getref sou gewees het deur haar onomwonde verklaring ná jare in Hollywood:
‘I'm African and South African down to the soles of my feet.’
Twee van sy grootooms het Uys Krige reeds as kind leer ken. Sy grootoom Joel
Krige was Caledon se verteenwoordiger in die ou Kaapse parlement en medestigter
van die dorpie Onrust, waar hy 'n strandhuis vir hom aan die kus laat bou het. Later
was hy speaker van die Parlement en alleenstigter van Vermont, die stranddorpie
wat aan Onrust grens.32.
Nog 'n grootoom, Japie Krige, was in die twintigerjare een van Uys Krige se
onderwysers. Oom Japie Home, soos hy alom as inwonende hoof van die koshuis
bekend gestaan het, was iemand wat soos Isie Krige (Smuts) baie kennis van die
Krige-familie gehad het. As lid van die stadsraad, die skoolraad, die bestuur van
Kirstenbosch, die Afrikaanse Taalvereniging, die Unie-Debatsvereniging, die
Christenstudentevereniging (CSV) en as sekretaris van die Hospitaalraad het hy 'n
groot bydrae tot die openbare lewe van Stellenbosch gelewer. Ná sy lang termyn as
inwonende hoof van The Home het hy hom gevestig in Lingen, 'n woonhuis op die
hoek van Victoria- en Neethlingstraat (waar die nuwe Konserwatorium van die
Universiteit van Stellenbosch later gebou is). Naas sy elf eie kinders het hy in Lingen
ook loseerders en behoeftige kinders laat inwoon. Met die besoek van die Prins van
Wallis aan Suid-Afrika in 1925 moes oom Japie die prins op sy toer deur Stellenbosch
begelei. Ten spyte van die hoë besoek was oom Japie sy gemoedelike self. Hy het
die Koninklike Hoogheid vertroulik aan die arm gevat, hom in die verlangde rigting
gestuur en telkens vaderlik as my boy aangespreek. Deur sy gerusstellende styl het
die prins nie aanstoot geneem nie.33.
Uys Krige was trots daarop om lid van so 'n bekende familie soos die Kriges te
wees, 'n familie wat Olive Schreiner in 1894 beskryf het as ‘in the foremost rank of
the nineteenth-century civilization and culture’.34. By geleentheid het Uys Krige die
kenmerke van die Kriges as volg opgesom:
Daar's hul elegansie of grasie van gees; hul besondere sagaardigheid of
sagmoedigheid; 'n sekere wêreldvreemdheid gepaard met 'n eenvoudige
hoflikheid en welwillendheid teenoor alle mense
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heeltemal afgesien van hul stand, ras, kleur of geloof; 'n sterk
regverdigheidsgevoel(.)35.
Op 'n dag was hy, sy vrou en dogtertjie op besoek aan Irene, die woning van
generaal en mevrou Smuts net buite Pretoria. Hulle gesels eenkant op die stoep met
tant Isie. ‘Generaal Smuts’, vertel Uys, ‘sit so 'n entjie van ons af saam met 'n ander
groepie besoekers om 'n tafel. Skielik staan hy op en sê glimlaggend: “Maar wag,
nou moet ek by die Royal Family aansluit ...” En hy stap oor na ons. Ek weet die
Generaal het op sy innemende manier met sy vrou en ons die gek geskeer, ek laat
die woord “royal” dus links lê, maar ek sou sekerlik saamstem dat daar iets rojaals
is omtrent die meeste Kriges wat ek in my tyd geken het.’36.
Die mooiste kompliment wat hy van die Kriges gehoor het, gaan hy voort, kom van
iemand wat 'n paar jaar tevore in die distrik Stellenbosch begin boer en 'n hele paar
Krige-bure gehad het. Toe Uys vra hoe hy met hulle oor die weg kom, was sy
antwoord: ‘Nee, baie goed...hulle was van die begin af baie gaaf vir my. Soos my
vrou altyd sê: die Kriges is liefdesmense.’37.

III
Japie Krige, vader van die digter, is kort ná sy geboorte op 5 Julie 1879 op
Franschhoek na Caledon, waarheen sy vader 'n beroep as Nederduitse Gereformeerde
leraar aanvaar het. Sy skoolloopbaan begin hy op Caledon, maar dan gaan hy na
Stellenbosch, waar hy die Victoria Kollege bywoon en die graad B.A. verwerf. In
1899 aanvaar hy 'n betrekking as klerk in die magistraatskantoor op Caledon, maar
keer in 1903 terug na Stellenbosch. Ná sy huwelik in 1908 en die geboorte van hul
eerste seun in 1909 is Japie agtereenvolgens magistraatsklerk in Clanwilliam,
Bredasdorp, Uniondale, Kaapstad en Bellville voordat hy in 1920 weer na
Stellenbosch terugkeer. In 1927 word hy bevorder tot magistraat op Cathcart, 'n
betrekking wat hy daarna ook op Ladybrand en Bethlehem beklee. Ná sy uittrede
het hy en sy vrou, Sannie, tydelik in woonstelle in die Kaap rondgeswerf voordat
hulle 'n Victoriaanse huis in Draperstraat, Claremont, gekoop het. Later het hulle in
'n skakelhuis naby hul dogter Suzanne gaan woon,
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maar vakansietye was hulle altyd op Onrust. Daar het Japie bedags Die Burger baie
sorgvuldig gelees en vreemde woorde op sy sigaretdosie opgeteken om later na te
slaan. Dit is 'n aanduiding daarvan dat hy, soos sy skrywende seun, 'n groot
belangstelling in taal en die korrekte gebruik van woorde gehad het, al was hy dan
nie in dié rigting skeppend aangelê nie. Teen die einde van sy lewe het hy en sy vrou
in Annandalestraat in Kaapstad-Tuine gewoon. Daar is hy op 14 Januarie 1961 op
een en tagtigjarige leeftyd oorlede.
In later jare kon Uys Krige sy vader as 'n beskaafde en liewe mens met 'n sagte
geaardheid en 'n groot verdraagsaamheid onthou, iets wat die seun, soos ook die
klein gestalte, van sy vader oorgeërf het. Waarskynlik was dit sy vader se
regsloopbaan wat Uys daartoe beweeg het om ná voltooiing van sy skoolloopbaan
in die regte te studeer.
Dit is egter nie as magistraat dat Japie Krige deur die hele Suid-Afrika bekendheid
verwerf het nie, maar, volgens die oordeel van baie sportdeskundiges, as die grootste
Suid-Afrikaanse rugbysenter van alle tye.38.
Reeds as jong seun het Japie dikwels saam met sy maats op Caledon se gruisveld
rugby gespeel en sommer maklik in so 'n ‘wedstryd’ vyftig drieë aangeteken. ‘Toe
hy dertien was’, skryf Niel Hammann, ‘het hy vir Caledon se eerste span gespeel.
Die eerste dag toe die klein witkopseuntjie op die veld draf, het hy glo in trane
uitgebars. “Ek kan mos nie teen sulke groot manne speel nie,” het hy gesê. Maar
daardie dag het die jong seun die groot manne gewys waar Dawid die wortels gegrawe
het.’39.
In 1895 is hy na Stellenbosch, waar hy drie agtereenvolgende jare as victor ludorum
vir atletiek aangewys is en die kampioenskap oor die 100 en die 220 tree gewen het.
Maar dit was op die gebied van rugby dat hy werklik presteer het. In die jare
1896-1899 speel die klein en skraal speler in Stellenbosch se eerste span en beïndruk
almal deur sy ratsheid en vaart. Hy het in dié jare 'n belangrike aandeel daaraan om
Stellenbosch twee jaar agtereenvolgens die kampioenskap te laat buit. Hy word ook
verkies om vir die Westelike Provinsie te speel en dra daartoe by om sy span die
Curriebeker te laat verower. Wanneer hy in 1903 na Stellenbosch terugkeer, speel
hy vir Suid-Afrika teen die besoekende Britse toerspan. In die jare 1904-1906 speel
hy gereeld vir Stellenbosch en die Westelike Provinsie en in 1906 is hy lid van Paul
Roos se Springbokspan wat deur Brittanje en Frankryk toer. Hierdie span het oor die
beroemdste driekwartlyn in die geskiedenis van Suid-
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Afrikaanse rugby beskik: Bob Loubser, Japie Krige, Boy de Villiers en Anton
Stegmann. Krige speel as senter teen Skotland, Ierland en Wallis, maar as gevolg
van 'n blindedermoperasie het hy die toetse teen Engeland en Frankryk misgeloop.
Geen wonder nie dat tydens Japie en Sannie Krige se troue op 11 Februarie 1908 op
Swellendam40. die bruidskoets in plaas van deur 'n span perde deur 'n span rugbyspelers
van die Westelike Provinsie getrek is!
Dit was juis tydens hierdie 1906-toer dat Japie Krige in die loop van 'n wedstryd
'n besondere uitdaging ontvang het van Pietie le Roux, wat op die pawiljoen gesit
het. 'n Engelsman langs Pietie het gesê hy het al so baie van Krige se vermoëns
gehoor, maar dat sy spel hom nie juis beïndruk nie. 'n Argument het gevolg. ‘All
right, my boy,’ het die Engelsman gesê, ‘if you're so confident about Krige, I'll have
a bet with you that he won't score three tries.’ Pietie het die weddenskap vir £5
aanvaar, maar besef dat hy nie in staat sou wees om soveel geld - soos £5 in 1906
inderdaad was! - by die hele span in te samel nie. Daarom het hy Japie tydens rustyd
vertel van die moeilikheid waarin sy groot mond hom laat beland het. Japie se reaksie
was: ‘Toemaar, Pietie, moenie bekommerd wees nie. Kry maar solank die £5 by die
groot meneer.’ Ná sy derde drie het Japie tot voor die pawiljoen geloop en geskreeu:
‘Pietie, het jy gesê drie of vyf drieë?’41.
Dit is veral die senter-vleuel-kombinasie van Japie Krige en Bob Loubser wat
ondersteuners én teenstanders beïndruk het. Van Bob Loubser het Japie Krige gesê:
‘Hy is die beste vleuel wat Suid-Afrika ooit gehad het - die naaste aan honderd persent
wat 'n vleuel kan kom. Hy was deur en deur goed. Hy het 'n wonderlike swenk met
'n vinnige vaartversnelling gehad, hy kon deeglik afstoot, hy was sterk en vinnig,
kon goed skop en kon 'n bal in elke moontlike posisie raakvat.’42. Van sy kant het
Bob Loubser by geleentheid gesê: ‘Japie Krige het my gemaak wat ek was. Hy het
feitlik nooit die bal aangegee as hy bemerk het dat daar vir my geen deurkomkans
was nie. Dit was sy manier om sowel sy senter as my vleuel te betrek voordat hy
aangegee het. As ek dan oop veld voor my gehad het, het hy nog opgevolg om 'n
terugaangee te ontvang as dit nodig was. Ons het die bal soms vier maal na mekaar
gegee voordat een van ons oor die lyn gegaan het.’43.
Veral Japie Krige se lenige bewegings en sy vaart het in die geskiedenis van
Suid-Afrikaanse rugby legendaries geword, in so 'n mate dat Oubaas A.F. Markötter,
breier van die Stellenbosse span en
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groot Suid-Afrikaanse rugbybaas, na Krige, die vriendelike ‘witkoppie’, as die ‘prins
van alle senters’44. verwys het. As mens was Japie Krige nederig en sonder enige
pretensies. ‘But’, skryf Danie Craven, ‘when he was on the rugby field a
metamorphosis took place. He became highly competitive, a ruthless opponent.’45.
Sy krag het, soos A.C. Parker dit stel, in sy skielike koersveranderings en snelheid
gelê, sy ‘elusiveness’ en sy ‘split-second thinking’.46. Baie gou het die toeskouers die
spelers aangevuur met die woorde ‘Gee die bal aan Japie!’; wanneer hy dan die bal
kry, het die pawiljoen gedreun met ‘Daar trek Japie!’ sodra hy by sy eerste teenstander
verby was. Daarom ook dat hy die bynaam Hasie gekry het. ‘When he got the ball’,
skryf W.A. Millar, ‘he was off like a flash; would invariably swerve to the right and
then to the left, and the defence would wonder how it happened.’47. Hy kon, skryf
D.C. Dirksen, ‘wegspring, vassteek, van rigting verander, ewe gemaklik dan links
en dan regs systap en so sy pad deur 'n hele span vleg. As hy sien hy word aan die
een kant vasgekeer, pyl hy anderkant toe, of as hy gewaar sy vleuel of buitesenter
gaan dit nie maak as hy die bal aangee nie, spring hy soos 'n pyl uit 'n boog in die
teenoorgestelde rigting. So het Japie Krige menige drie op eie houtjie aangeteken en
aan grypende arms ontkom - kompleet nes 'n hasie.’48. En altyd was dit die ‘klein
witkoppie’ wat soos 'n gerubyn49. op die groepfoto's van die Springbokke tussen sy
groot medespelers gesit het. In die dertigerjare sou die woord ‘gerubyn’ ook gebruik
word in verband met die blonde Uys Krige toe hy rugby in Frankryk gespeel het!
Soos sy dominee-vader was Japie Krige 'n sagsinnige mens wat nooit kwaad in
ander mense wou sien nie en sy hele lewe lank vlekkeloos eerlik was, eienskappe
wat sy digterseun, in ander opsigte weer 'n tipiese Uys en sy ma se kind, in
oortreffende mate van hom geërf het. Jare later kon Japie se dogter Suzanne vertel
dat haar vader tydens die Tweede Wêreldoorlog nie wou meedoen as die kinders
soms 'n bietjie met die karige voorraad brandstofkoepons wou kul nie. In die huis
was hy 'n bestendige faktor midde-in die groot gesin, maar dit het besoekers opgeval
dat hy verkies het om stil te bly en nie veel aan die gesprek mee te doen nie. Soos
sy domineevader het hy die neiging gehad om hom te onttrek,50. iets wat sy jongste
seun, die skilder François, by hom gekry het. Wanneer Japie se vrou, Sannie Uys,
in haar verhaal ‘Hessie gaan trou’ in haar bundel Papawers en pikkewyne die verteller
die volgende woorde oor haar rus-

J.C. Kannemeyer, Die goue seun. Die lewe en werk van Uys Krige

42
tige man, Frits, laat sê, herken die ingeligte leser die figuur van Japie Krige:
Frits is 'n verstandige man. Hy praat nie oor 'n telefoon nie en hy bestuur
nie 'n motorkar nie. Hy spaar homself baie moeite en ergernis. Doodbedaard
gaan hy sy gang op 'n pas wat nooit verander nie. In die môre stap hy dorp
toe om inkopies vir die huis te doen. Smiddags rus hy. Hy help 'n bietjie
in die tuin. Frits stel baie belang in die politiek. Hy spandeer ure en ure
aan die lees van die koerant. Sy afleiding kry hy by Jantjie, die kat. Frits
het 'n snaakse gewoonte. As daar enige funksie is wat hy moet bywoon,
word hy siek. 'n Dinee of 'n skemerparty is genoeg om 'n aanmaning van
'n ou maagkwaal aan te bring....My man het 'n doeltreffende beskerming.
Hy ken die waarde van stilte.51.
In latere jare was Japie Krige tevrede om daagliks sy koerant te lees, 'n bietjie
tennis te speel en soms op 'n Saterdag onopgemerk op Nuweland na 'n rugbywedstryd
te staan en kyk. Met die beëindiging van sy rugbyloopbaan, so het hy waarskynlik
gevoel, het sy rol as openbare figuur tot 'n einde gekom en het hy geen ambisie
gekoester om langer in die kalklig te wees nie. Ná sy uittrede as magistraat het hy
aan 'n sekere mate van inersie gely en sommige dae net gesit, sonder om iets
daadwerkliks uit te voer. Binne 'n groot gesin, aangevuur deur 'n energieke eggenote,
was hy waarskynlik 'n bietjie eensaam. In die vyftigerjare het hy 'n drankprobleem
ontwikkel wat sy huwelik in 'n stadium in gevaar gestel het,52. veral ook omdat,
volgens wat Sannie in 'n brief aan haar seun Uys skryf, ‘geslagsverenigbaarheid’ in
'n huwelik van vyftig jaar nie ‘die skurwe weg versag [het] nie’.53. Daarby het hy jare
lank in die geheim gedrink, iets wat sy vrou ontstel het maar terselfdertyd 'n groot
deernis vir hom by haar laat ontwikkel het. ‘Arme mens,’ skryf sy op 22 Junie 1952
aan Uys, ‘ek het 'n groot jammerte as ek aan hom dink & dit is heel dag & nag as ek
wakker word.’ Die haas onpeilbare eensaamheid voel Uys baie later aan wanneer hy
die kroegie op Onrust binnestap, sy vader met 'n glasie wyn voor hom en Die Burger
in sy hand sien, dit oorweeg om 'n geselsie met hom aan te knoop en saam met hom
te drink, maar dan besluit dat sy vader júis stil op sy eie hier wil sit:
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Die sonlig skuif oor hom, glans silwer op sy kop.
'n Honderd beelde van dié man staan in my op:
die Rugbyheld, die groot atleet
van wie se roem my maatjies en die hele wêreld weet;
die sagtheid altyd van dié stil mensliewende man en toe die jare
van my manlikheid my nader,
die groeiende besef in my van sy eensaamheid as mens en vader.54.

IV
Teenoor die rus, wellewendheid en galanterie van die Kriges, en spesifiek van haar
man, was Sannie Uys, gebore op 8 Februarie 1886 op die plaas Bontebokskloof naby
Swellendam, uit 'n geslag van skaapboere met 'n neiging tot askese en neerslagtigheid.
In sy studie Digters van Dertig sê D.J. Opperman: ‘sy erf van die familietrekke 'n
teruggetrokkenheid, 'n kwesbaarheid en 'n liefde vir sake van die verbeelding: sy
kon opgaan in haar omgewing maar ook daarvan afskeid neem, sodat sy los teenoor
alles en almal staan.’55.
As kind het Sannie tussen die renosterbosse op 'n plaas met baie melkhoutbome
grootgeword in 'n tyd toe haar mense nie besonder welgesteld was nie.56. Ná haar
velskoendae op die plaas is sy na die Victoria Grove High School for Girls op
Riversdal, 'n skool waar Engels by die kinders ingedwing is. Wanneer sy in haar
verhaal ‘Die Ierse lugkastele’ in Papawers en pikkewyne oor die Engelse
skoolopleiding van vroeër jare skryf, kan 'n mens met redelike sekerheid aanneem
dat dit op haar eie ervaring gegrond is:
Ons moes Engelse maniere en 'n Engelse aksent aanleer en die
Afrikaanse taal, die sogenaamde kombuistaal, en die gewoontes van 'n
eenvoudige boerevolkie so gou moontlik vergeet. Nie alleen moes ons
konfyt wees in die deugde van die roemryke Engelse volk wat die wêreld
die voorbeeld in alles stel nie - eerlikheid, beleefdheid, skoonspel - maar
ons moes die land se geskiedenis en aardrykskunde tot in die fynste
besonderhede ken.57.
Ná 'n ‘finishing school’ op Riversdal is sy na Bloemhof op Stellenbosch om haar
as onderwyseres te bekwaam en klavier onder professor F.W. Jannasch te bestudeer,
'n instrument wat sy nog tot laat
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in haar lewe kon bespeel. Selfs in Bloemhof moes sy, as sy haar op dié besondere
dag aan Afrikaans vergryp het, saans uitskryf: ‘I spoke Dutch three times today’, of
wat die geval ook al was.
Die huwelik tussen Jacob Daniel Krige en Susanna Hermina Uys op 11 Februarie
1908 bring twee tipies Afrikaanse families bymekaar. Japie was die sportman, die
Victoria Kollege se victor ludorum in atletiek en 'n man wat uitgeblink het in rugby,
tennis en krieket, maar veral in rugby wêreldroem verwerf het. Daarnaas was hy 'n
bekwame regsman wat as magistraat bekend was vir sy weloorwoë uitsprake en sy
mensekennis. Teenoor hom was Sannie die kunssinnige en die dromer, lief vir die
literatuur en die musiek, al kon sy haar huisgesin mooi beheer en haar kinders goed
grootmaak. Ten spyte van haar teruggetrokkenheid het sy 'n groot rol gespeel in die
gemeenskappe waarvan sy en haar man deel gevorm het. So byvoorbeeld was sy
waarskynlik een van die eerste vroue wat in 'n skoolkomitee gedien het. Sy het ook
'n leidende aandeel gehad aan liggame soos die ACVV, die OVV en die VLV. Terwyl
hulle op Cathcart was, dien sy in die bestuur van die Helpmekaar-Vereniging.
As gevolg van haar skoolopleiding het Sannie Engels goed onder die knie gekry
en dit later oorwegend met haar kinders gepraat, terwyl Afrikaans die taal was wat
die kinders van hul vader gehoor het. Ten spyte van haar duidelike aanleg as
woordkunstenaar kry sy eers op twee en veertigjarige ouderdom, toe haar kinders al
groot was, die geleentheid om self kortverhale te begin skryf. Die resultaat was Vroue
(1948), Papawers en pikkewyne (1953) en The nightingale sings (1964). Naas die
verhale wat sy en haar seun Uys in Engels vertaal het en in The nightingale sings
opgeneem is, het 'n hele paar van dié verhale in Duits verskyn. Só beïndruk was D.J.
Opperman deur haar verhaal ‘Die sterfbed’ toe sy dit aan hom in sy hoedanigheid
as redaksiesekretaris van Standpunte voorlê, dat hy dit in die prominente posisie aan
die begin van die betrokke uitgawe geplaas het, een van die eerste kere dat 'n stuk
Afrikaanse prosa gepubliseer is in dié hoogstaande tydskrif wat tot in daardie stadium
oorwegend poësie, kritiek en beskouende artikels opgeneem het. In 'n brief van 30
Oktober 1948 aan N.P. van Wyk Louw sê Opperman: ‘Ek vind daar meer komposisie,
humor, ironie e.d.m. in as in baie van M.E.R. se stukke.’58. ‘Die sterfbed’ is Sannie
Uys se meesterstuk. Dit is die verhaal van 'n man wat op sy sterfbed sy hele lewe
van heidense wellustigheid en talle ervarings met verskillende vrouens reminisserend
oproep en op dié
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wyse sy hele verlede stuksgewys onthul. Haar verhale handel by voorkeur oor die
boerekarakters wat sy as kind leer ken het of oor mense op die platteland, soms ook
armoedige mense in die stad en die geluk wat hulle soms vind. Haar beste verhale
is goed afgewerk met 'n netjiese sluiting, maar soms het hulle 'n oop einde wat die
leser onbevredig laat. In haar skeppende werk is sy sterk aangemoedig deur haar
skrywende seun wat sy lewe lank in haar talent bly glo het.
Sannie se kunsaanleg het by vyf van haar ses kinders wat bly leef het, in een of
ander vorm uiting gevind, hoewel ook van hul vader se talente deur hulle geërf is.
Die oudste seun, Jacobus Gerhardus Joubert, wat op 12 Februarie 1909 op
Stellenbosch gebore is en na sy Oupa Dominee heet, maar - gedagtig aan sy vader
se Springbokstatus - die noemnaam Bokkie gekry het, was sowel 'n knap student as
sportman. Hy studeer op Stellenbosch en verwerf 'n Rhodes-beurs wat hom die
geleentheid bied om in Oxford te gaan studeer. Hy speel rugby vir Stellenbosch in
1929 en 1930 en later ook vir Transvaal. Ná 'n kort tydjie as lektor in Engels sluit
hy aan by die Suid-Afrikaanse Lugmag. Later is hy senior inspekteur van vliegvelde
in die departement van vervoer. Uit die Frans vertaal hy Antoine de Saint Exupéry
se Vol de nuit as Nagvlug en Terre des hommes as Pioniers van die wolke in Afrikaans.
Sy huwelik met Dorothy Elinor Rattray was kinderloos, maar tydens die Tweede
Wêreldoorlog neem hulle 'n Britse seun, Gerard Jean-Marie, aan wat later in Parys
woon en sowel as kernfisikus as politieke filosoof internasionale status verwerf.
Chronologies ná Uys is die derde seun Petrus Arnoldus, gebore op 25 Februarie
1911. Ook hý speel rugby en tree ná sy skoolloopbaan toe tot die sakewêreld. Sy
eerste huwelik was met Consuelo Burno, 'n Meksikaanse dame. Later trou hy met
Vera Laney, maar albei die huwelike is kinderloos. Hy is die enigste van die
Krige-kinders wat nie aan die kunste meegedoen het nie. ‘Nee, ek skryf of skilder
nie en speel ook nie toneel nie’, het hy graag gesê. ‘Al wat ek doen, is om tjeks vir
die ander spul uit te skryf!’ François is op 20 Julie 1913 op Uniondale gebore. Hy
ontvang sy opleiding as kunstenaar aan die Michaelis Kunsskool in Kaapstad en
studeer daarna aan verskeie inrigtings in Europa. Hy trou met die Vlaamse Poppie
Plantenga en ná hulle egskeiding met Sylvia Shear. Later van jare woon hy op
Montagu, waar hy skilder en tot een van Suid-Afrika se fynste kunstenaars ontwikkel,
veral wat portretskildering en landskappe betref. Soos Bokkie en Arnold het hy ook
geen nageslag nie.
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Die twee dogters van die gesin is Maria Magdalena (Mizzi), wat op 10 Mei 1917
gebore is. Sy studeer aan die Universiteit van Kaapstad. Daarna gaan sy na Nederland,
waar sy toneel onder Balthazar Verhagen studeer. Ná haar buitelandse studie doseer
sy in Bloemfontein, maar keer dan terug na Kaapstad om by die SAUK te werk.
Tydens die Tweede Wêreldoorlog speel sy toneel saam met Lydia Lindeque se
geselskap voor die soldate in Kaïro en Italië. Sy is getroud met die medikus Will-frid
Exner Baumann, maar sterf betreklik jonk in 1961 aan kanker. Die laatlammetjie
van die gesin is Suzanne Hermine, gebore op 19 Maart 1926. Sy werk as joernalis
en tree in die huwelik met die Kaapstadse argitek Revel Fox.
Dit is dus 'n sterk kunssinnige gesin wat Japie Krige en Sannie Uys in die wêreld
gebring het. Hoewel drie van die seuns ook soos hul vader rugbystewels aangetrek
het en goeie spelers was, het hulle volgens Danie Craven nie hul vader se spoed geërf
nie.59. Opvallend is verder dat drie van die seuns en albei dogters met Engelssprekendes
of mense van ander nasionaliteite trou en dat drie van die seuns geen kinders gehad
het nie. Dit is slegs Uys se seun, Taillefer, wat die manlike Krige-lyn voortsit.
Ook ná die dood van haar man was die Krige-gesin 'n hegte eenheid wat gereeld
- as die tyd en die geleentheid dit enigsins toegelaat het - op 'n Sondagaand by hulle
later bejaarde moeder byeengekom het. Ook die kleinkinders was van vroeg af bewus
van hul roemryke familie wat in soveel uiteenlopende rigtings in die verlede gepresteer
het en die hegte bande wat daar tussen die gesinslede bestaan. ‘Being part of so
eminent a White African tribe as the Kriges’, skryf Revel Fox, Kaapstadse
filmregisseur en seun van Suzanne en Revel, ‘is not as jolly as you and I might think.
When your school syllabus includes the poetry of your legendary uncle, and everyone
knows that your granny was a celebrated writer, married to a rugby icon and
descended from a Trekker hero, you tend to come up against all sorts of outsider
expectations.’60. Met hulle artistieke aanleg voldoen meer as een van hierdie
kleinkinders aan die verwagtings van hul ouers en van Sannie Uys.
Van Sannie se kinders was Uys die naaste aan haar. Baie vriende van hulle het
guitig opgemerk dat die naelstring tussen hulle nooit gesny is nie! In sy lewe en sy
werk neem sy 'n sentrale posisie in, al het hy op 'n keer gesê hy is as digter te onmagtig
om 'n vers oor haar te skryf. Christina van Heyningen skryf: ‘Uys Krige describes
her, in
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the classic Italian phrase, as “forte e gentile” - strong and sensitive - and again as
“gracious, imaginative and vulnerable.”...Her influence on her son has been lasting
and profound; an indication of it the fact that she has appeared, in various guises, as
a character in many of his plays.’61.
Kort ná haar negentigste verjaardag is Sannie Uys op 20 Februarie 1976 in Kaapstad
oorlede. Met sy gehegtheid aan sy moeder was dit vir Uys 'n gevoelige verlies, want
daar was by hom selfs op hoë ouderdom 'n sterk aanhanklikheid aan en 'n immer
stuwende liefde vir haar. Jare tevore skryf hy in 'n brief uit Nice aan sy broer Bokkie
dat hul moeder ‘maar nog die wonderlikste vroumens (is) wat ek ooit raakgeloop
het’. En agt en veertig jaar nadat sy aan hierdie seun van haar die lewe geskenk het,
roep sy in een van haar sterkste verhale, ‘The scissors’ uit The nightingale sings, die
moment van sy geboorte op Bontebokskloof op:
An eighty-year-old Coloured woman is bending over her with a pair of
scissors and some thread in her brown worn old hands. It is a large room
and the young woman's bed is its throbbing centre. The room, for her, is
full of her pain. When she can no longer endure it she prays: ‘Let me die
...’
The old Coloured woman, neat and spruce in her black dress and white
apron, wipes the perspiration from the young woman's forehead with her
big handkerchief.
The pain claws at her; her body, it seems, is being torn apart.
A wonderful feeling of relief, ineffable peace, comes over her.
‘A son! A son with a head like a watermelon!’ old Kaaitjie chuckles into
her ear.
Aai Kaaitjie takes the scissors and cuts the cord that for so many months
has tied her to the child.
Forty-eight years ago!
From that day on she and the child have woven other cords, have formed
new bonds that no scissors will ever cut this side of the grave.62.
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Hoofstuk II
‘Hoe is ons jeug tog soos 'n helder lied’
I
'n Bietjie meer as drie maande nadat Uys Krige op 4 Februarie 1910 op
Bontebokskloof in die wêreld gekom het, sou die Kaapkolonie, waar hy gebore is,
met die totstandkoming van die Unie van Suid-Afrika op 31 Mei 1910 'n nuwe
politieke bedeling ingaan.
Met die eerste verkiesing1. het twee generaals uit die Anglo-Boereoorlog, Louis
Botha en J.C. Smuts, 'n leidende aandeel aan die regering geneem - Botha as premier
en Smuts as minister van binnelandse sake, mynwese en verdediging. Met hulle
bewindsaanvaarding het hulle 'n beleid van versoening ten opsigte van Brittanje
gevolg en die ideaal gekoester om deur ‘konsiliasie’ en deur ‘vergewe en vergeet’
die Afrikaners en Engelse tot een Anglo-Afrikanernasie saam te smelt. Hierteenoor
was J.B.M. Hertzog - minister van justisie - van mening dat Botha in die toepassing
van sy beleid van die middeweg afgewyk en die Engelssprekendes bevoordeel het.
Hollands, wat volgens artikel 137 van die grondwet saam met Engels amptelike status
as landstaal geniet het, was volgens hom in 'n minderwaardige posisie in die
staatsdiens, en Hertzog wou die Afrikaner se taal en kultuur naas dié van die
Engelssprekende beveilig sien. Daarby het Hertzog Suid-Afrika se reg op
selfbeskikking bepleit en was hy 'n voorstander daarvan dat 'n nasie sy eie sake in
sy eie belang moes reël. Wanneer hy in Desember 1912 hierdie beginsel van
‘Suid-Afrika eerste’ in 'n toespraak op De Wildt stel, lei dit tot 'n breuk tussen Botha
en Hertzog en tot die stigting van die Nasionale Party, wat nasionale selfstandigheid
voorstaan.
Die verdeeldheid onder die Afrikaners word nog verder versterk deur die uitbreek
van die Eerste Wêreldoorlog in 1914. Die Britse oorlogsverklaring aan Duitsland,
pas twaalf jaar ná die Vrede van Vereeniging, het die dominiums van die Britse Ryk
sonder keuse in die oorlog gebring, en vir baie Afrikaners was dit onaanvaarbaar om
aan die kant van Brittanje te veg teen 'n land wat in die verlede vriendelik teenoor
hulle saak was en dat Suid-Afrika in 'n oorlog betrek word waarmee sy inwoners
niks te make gehad het nie. Veral toe die regering besluit om Duits-Suidwes-Afrika
binne te val, het die herin-
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nering aan die Anglo-Boereoorlog met sy konsentrasiekampe herleef en is Botha en
Smuts deur baie Afrikaners as verraaiers en handlangers van die Britse Ryk beskou.
Die verset onder heelparty republikeinsgesinde Afrikaners, veral in die Vrystaat,
maar ook in Transvaal en Kaapland, lei in 1914 tot 'n openlike rebellie waaraan
heelparty Boeregeneraals en -offisiere deelneem. Die rebelle was egter swak bewapen
en georganiseer en die verset was van korte duur.
Van die Uniewording, die Botha-Hertzog-twis, die Eerste Wêreldoorlog en die
Rebellie was die klein Uys salig onbewus terwyl hy as seun van 'n staatsamptenaar
in sy vroeë kinderjare telkens saam met sy ouers, broers en later ook sy oudste suster
van tuiste verander het. Vroeg in sy lewe het hy waarskynlik geweet dat 'n niggie
van sy vader, Isie Krige, getroud was met generaal Jan Smuts, wat 'n leidende aandeel
aan die regering gehad het. In die verhaal ‘Die stad’ uit Die palmboom praat die
ouers van die seuntjie Hansie, die sentrale karakter, baie daarvan hoe arm hulle is
en op die periferie is Hansie ook vaagweg daarvan bewus: ‘Dit het glo iets te doen
met die oorlog wat daar nog altyd tussen die Engelse en die Duitsers aan die gang
is.’2. Eers teen die einde van die oorlog, toe Uysie al nege jaar oud was, figureer die
afloop van die oorlog die eerste keer in een van die briewe wat hy as kind skryf. In
'n brief van 21 Augustus 1919 aan mev. Howe-Browne, die vrou van een van sy
vader se kollegas, vertel hy hoe hy die vorige Maandagaand na die ‘Peace Celebration’
gaan kyk het en hoe die Parlementsgebou met pragtige rooi, blou en oranje vlae
oordek was. Die skerp verbeelding van die klein Uysie blyk reeds uit die wyse waarop
hy noukeurig waarneem en beskryf: ‘The Station was like a big yellow castle. I saw
the little lights on the ships, and I saw the rockets going up in the sky, and they looked
like big snakes.’ Aan sy dogter, Eulalia, het hy later vertel hoe hy pennies van
Australiese soldate, wat ná afloop van die oorlog op hulle terugvaart Kaapstad
aangedoen het, uit die Langstraatse swembad uitgeduik het.3.
As gevolg van sy vader se herhaalde noodgedwonge verskuiwings het Uysie in
sy kinderdae kontrei op kontrei geken, iets wat hom in later jare laat vra het of sy
hunkering na ander plekke en die afwesigheid van een bestendige agtergrond vir sy
‘universele besopenheid’4. en sy swerwersdrang verantwoordelik is. In begeesterde
oomblikke, so gaan hy voort, is hy ‘dronk van die wêreld, ja, dronk, skoon dronk
nie alleen van al die stede, plekke, lande wat ek nog nooit
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gesien het nie en ek nog eendag wil sien nie maar ook van al die stede, plekke, lande
wat ek wel jare gelede gesien het maar ek om die dood weer 'n keer wil sien voordat
ek afklop’.5.
Sy vroegste herinneringe het Uysie aan sy grootvader Uys se plaas Bontebokskloof,
waarheen sy moeder vir die bevalling gekom het, 'n pragtige plaas met baie
melkhoutbome aan die voet van die Langeberge. Wanneer hy jare later tydens die
Tweede Wêreldoorlog in die Libiese woestyn die lyk van 'n swart soldaat waarneem,
wek die uitgespreide arms - méér vleuels as menslike ledemate - by hom 'n
jeugherinnering: ‘that of the bat one of his cousins had nailed alive against the stable
door on his grandfather's farm twenty-five years before’.6. En wanneer hy ná sy
ontsnapping uit 'n Italiaanse konsentrasiekamp twee jaar later die stilte, ‘die vars
reuk van aarde verjong deur reën’ en ‘die aromatiese geure van tiemie, basilie,
marjolein en ander kruieplante’7. in die Abruzzi-gebergte ruik, dink hy terug aan
Bontebokskloof waar hy as tienjarige seun 'n vakansie deurgebring en in die klowe
rondgeklouter het. In een van sy eerste groot verse, ‘Tram-ode’, sal hy met iets van
weemoed terugdink aan hierdie sorgvrye dae en, soos Christina van Heyningen dit
noem, die ‘secure origins’8. van sy jeug:
Waar is die wonder en die ou geloof
wat ek eens had as kind by Bontebokskloof?9.

Bontebokskloof lê ongeveer agtien kilometer van Swellendam, die derde-oudste
gemeente sedert die VOC-nedersetting en vroeg in sy geskiedenis die toneel van
politieke onrus as die inwoners in 1795 'n onafhanklike republiek uitroep. Die optrede
van die Swellendammers tydens die eerste Britse besetting van die Kaap in daardie
jaar was die aanleiding tot die eerste bekende Afrikaanse gedig waarin die van
Nederlands afwykende taalgebruik van die burgers spottend nageboots word: die
anonieme ‘Lied ter eere van de Swellendamsche en diverse andere helden bij de
bloedige actie aan Muisenburg in dato 7 Aug. 1795’. Deel van die spot in hierdie
gedig is dat Delpoort, die burgers se kommandant, voor hulle vertrek eers ‘Een groote
vette bonte bok’ skiet - 'n aanduiding van die lekker lewe waaraan hy in die omgewing
van Uysie se geboorteplaas gewoond was en dat hy in ‘Muisenburg’, in plaas daarvan
om 'n Engelsman aan te keer, tot niks beter in staat sou wees as om met sy onervare
krygsvernuf net
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die idiomatiese bok te skiet nie! Ook Swellendam, wat Uysie as kind dikwels moet
besoek het, figureer in ‘Tram-ode’:
En daar's 'n hawe in die vaal mis, Amsterdam.
Die herfs-son gooi 'n goudvlek teen die tram.
God, dit moet lente wees nou in Swellendam!10.

Ongeveer agt kilometer van Bontebokskloof in die rigting van die Langeberge lê die
sendingstasie Zuurbraak, die toneel van F.W. Reitz se bekende ‘Klaas Geswind en
sij pêrd’, een van die geslaagdste geestige verse voor 1900:
Plesier is nes 'n jong komkommer:
As jij hom pluk, verlep hij sommer;
Of nes 'n skulpad in sij dop in:
So's jij hom vat, dan trek hij kop in.11.

Met sy geboorte was daar dus vir die klein Uys 'n literêre tradisie in die kleine in
Swellendam en sy omgewing. Dit is egter, soos D.J. Opperman in sy Digters van
Dertig12. opmerk, blote toeval dat die geestige en satiriese in hierdie verse later ook
by Krige voorkom. Van regstreekse skakeling tussen hom en sy Overbergse literêre
voorlopers is daar geen sprake nie.
Tydens Uysie se geboorte was sy vader klerk in die magistraatskantoor op
Clanwilliam,13. maar kort daarna is Japie Krige na Uniondale, waar Uysie se broer
François op 20 Julie 1913 gebore is, die vierde en jongste seun in die Krige-gesin.
Van Clanwilliam en Uniondale het Uysie as volwassene geen herinnering gehad nie,
al moes die enorme afstande en die serene atmosfeer van die Groot Karoo tog 'n
indruk op hom gelaat het. Wat hom, ook uit latere besoeke aan die Karoo, bygebly
het, was die vriendelikheid en informaliteit van hierdie mense wat in 'n semi-woestyn
'n bestaan moes maak. ‘They participate in the generosity of their horizons’, sou hy
hierdie mense treffend vir Christina van Heyningen karakteriseer.14. In die hartjie van
die Groot Karoo het Uysie 'n groottante met 'n geweldige lewenslus en -krag en met
'n kostelike, uitbundige sin vir humor gehad. Soms kon sy dinge kaalkop by hul name
noem. Sy was iemand wat met al haar ‘onhebbelikhede’, getemper deur die
Boerehumor, vir hom 'n verademing was en hom kon laat lag soos niemand ooit
sedertdien
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nie. Haar lag, so beskryf hy dit later, was die soort lag wat jou versoen ‘met die
menslike lot,...'n uitroep, 'n kreet van blydskap om die lewe, 'n juigende bevestiging
van jou aanvaarding van daardie lewe met sy wel én wee, sy soet én suur; ja, die lag,
die oop, gulle, menslike lag is altyd onvermydelik verlossend.’15.
Van Uniondale is Japie Krige met sy gesin na Bredasdorp om 'n betrekking as
klerk in die magistraatskantoor te aanvaar, nie ver van Sannie se mense in die
Overberg nie. Daar het die gesin op Zandhoogte, in 'n uithoek van die pragplaas
Nagwag, gebly en het Japie Krige elke oggend met 'n klein fietsie vir sy werk
Bredasdorp toe gery.16. In vakansietye het die gesin dikwels die omliggende
strandoorde besoek waar die ‘verlatenheid van berg en duin’ 'n mens ‘eensaam, byna
verlore’17. kan laat voel. In ‘Tram-ode’ roep Uys later sy sorgvrye vakansies op die
naby geleë Waenhuiskrans op:
Daar is 'n strandjie, Waenhuiskrans,
waar ek ses jaar oud was, en ons saans
halfag na bed moes gaan, nog voor
die ‘lighuis’ met sy blink oog oor die deining gloor.18.

Dikwels het die kinders ook op Port Beaufort, met Kaap Infanta en Witsand
aangrensend, aan die mond van die breedste rivier in Suid-Afrika - breër as die Oranje
- saam met hul ouers gaan vakansie hou. Dan is hulle voertuig by Malgas op die
enigste oorblywende pont oor die rivier getrek en het hulle afgedaal op 'n wêreld
waar dit lyk of see en Karoo bymekaar uitkom. In die gedig ‘Na vyftig jaar’, waarin
hy op dié fase in sy lewe terugkyk, roep hy met voldoening die rustige vrede van dié
tyd op:
Wind oor die Breë Rivier
wat rimpel, rimpel tot by sy boord.
Wind oor die wêreld, die water
en die rivier vloei voort, vloei voort.
Wind deur die popliereblare
by Malgas.
Die hart vloei oor van vrede, rus,
niks kan hom nou verwond, verras.19.
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By Waenhuiskrans, Port Beaufort, Witsand, en ook by Onrust, waar hulle
Krige-grootouers in die somermaande met vakansie was, het die Krige-kinders 'n
heerlike, onbekommerde jeug gehad. Daar is Uysie se liefde vir die see met sy strand,
sy skulpe en sy wit meeue, swart duikers en skarrelende strandlopertjies vir altyd
vasgelê. Jare later kon sy moeder nog onthou hoe Uysie en sy broer François as
witkopseuntjies skulpies op die strand opgetel het. Sannie Uys se verhaal ‘Die vader’,
wat as basis vir Uys se drama Die twee lampe dien, speel in die Witsand-wêreld met
sy rivier en die Barry-kerkie op die bult af. Die karakters in sy drama en sy moeder
se verhaal lê almal in die kerkhof op die plaas begrawe.
Die plasie Zandhoogte, waar die kinders grootgeword het, was vir hulle 'n heerlike
wêreld met baie speelplek. In sy verhaal ‘Die stad’ roep Uys later dié louter genot
op:
Ai, die wippe wat hulle gehad het, die stelle, die groot fisante wat hulle
gevang het, die dam met die groot wilgerboom daaroor, aan die lang sterk
latte waarvan hulle tot bo in die kruin van die boom opgeklouter het; al
die skilpaaie wat hulle vroeg in die môre tussen die bossies en struike
gekry het, terwyl die hele ou wêreld nog so natterig is en alles blink en
skitter van die dou; die bokkies wat teen skemeraand aan die onderend
van die werf kom wei het - en dan begin hulle rondtrippel en bokspring
totdat 'n paar van hulle skielik stokstil gaan staan op hul dun beentjies en
daar waai hulle soos vere hoog bo oor die heiningdraad...20.
In sy kinderjare moes Uysie baie van sy oupagrootjie Petrus Arnoldus Lourens
van die plaas Dipka naby Swellendam gehoor het, al is hy oorlede toe die latere
skrywer kwalik drie jaar oud was. Iets van die beheptheid met familiebande en 'n
sekere soort ligte waansin deel hierdie oupagrootjie met sy agterkleinseun. As 'n
mens die skrywer se verhaal ‘Die doodkis’ op die woord af kan glo, het hierdie
nie-tradisionele patriarg die gewoonte gehad om op solder in sy eie doodkis - waar
volgens algemene gebruik gewoonlik dinge soos droëvrugte en ander eetware gestoor
word - in die namiddae 'n bietjie te gaan lê en rus, net om gewoond te raak aan die
bed waarin hy later so lank sal moet lê! Hy was 'n man met skielike ingewings, grille
of stemminge, en soos sy skrywer-nasaat altyd met iets spontaans en
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seunsagtigs in sy optrede. En soos klein Uysie van jongs af kon hy praat, praat, praat,
ook oor sy eie tekortkominge en ten koste van homself, sonder enige kwaadwilligheid
teenoor medemense:
Aan sy humorsin is daar...paal nog perk. 'n Klompie van ons sit om hom
aan die eettafel of in die namiddagsonnetjie op die stoep, en ons luister,
asof in betowering, na elke woord. Niemand onderbreek hom nie. Daar's
net een persoon aan die woord; dis Grootoupa....En onder Grootoupa se
gesprekke deur was dit telkens weer asof plotseling, verruk en verwonderd,
'n mens tot 'n seldsame ontwaking kom - nes of die lewe subiet 'n dieper,
waarder, voller sin en betekenis kry, met sy gebied verryk en sy horisonne
verruim; en jy skielik jouself 'n beter, waardiger en veral mensliker wese
voel...21.
Vakansies waarna die kinders gretig uitgesien het, was dié op Bontebokskloof van
hulle Uys-grootouers. Hierdie grootouers kon die kinders baie van hul avonture
tydens die Anglo-Boereoorlog vertel. Omdat hulle familie in die twee republieke
gehad het, was hulle bereid om die Boere te eniger tyd te help, maar hulle moes uiters
versigtig wees om moontlike vervolging en gevangenisstraf vry te spring. Op 'n aand
hoor hulle 'n diskrete klop aan die voordeur. 'n Buurman bring 'n moeë jongman
binne wat uit 'n krygsgevangenekamp in Simonstad ontsnap het en graag weer by
die Boeremagte wou aansluit. Om die Kakies te vermy, word hy snags teen middernag
op sy lang reis terug na die republieke van plaas tot plaas gesmokkel. Op die buurman
se versoek of daar 'n paar dae onderdak beskikbaar is, word die jong kryger met ope
arms ontvang. Voor dagbreek het Ouma Uys hom naby die plaashuis in die diep
kloof, begroei met melkbos, dorings en wilde olyfbome, gaan wegsteek. Drie maal
per dag is sy bos toe om vir hom kos te neem. Telkens het sy voorsorgmaatreëls
getref dat nie een van die plaasarbeiders haar sien nie, aangesien 'n toevallige woord
van een van hulle tronkstraf vir haar man kon beteken. Hierdie jong kryger, met die
Engelse familienaam Robertson, is later per skip van Mosselbaai of Port Elizabeth
na die destydse Lourenço Marques, van waar hy weer by Kruger se magte kon
uitkom.22.
Op Bontebokskloof het die kinders ook hul moeder se ondeunde broer Nols (Petrus
Arnoldus Uys, 1877-1955) leer ken. Hy het nie baie waarde aan klere geheg nie en
hom soms uiters slonsig geklee, maar
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soos sy grootvader Lourens was hy 'n baie intelligente man met 'n aansteeklike
humorsin. Onder die doringboompie op die werf het oom Nols, tot ontsteltenis van
sy suster Sannie, vir Bokkie en Uys behoorlik leer vloek. Op betreklik vroeë leeftyd
het Nols in Lindley in die Oranje-Vrystaat gaan onderwys gee en met die uitbreek
van die Anglo-Boereoorlog by die Heilbronse kommando aangesluit. In November
1900 is hy deur die Kakies gevang. Hulle wou hom summier fusilleer, maar hy kon
toe skriftelik bewys dat hy kort voor die oorlog onderwyser in die Vrystaat was en
burgerskap aanvaar het. Toe is hy as krygsgevangene na St. Helena gestuur. Ná sy
terugkeer het hy 'n tyd lank naby die Limpopo gewoon en in Kenia wild geskiet.23.
Tydens die 1914-Rebellie was oom Nols 'n majoor in die Suid-Afrikaanse
verdedigingsmag, maar hy was nie die gedagte goedgesind om na Duitswes te gaan
nie. Hierdie weiering het hom en sy maats twee jaar in die Johannesburgse fort laat
beland. Tydens die Prins van Wallis se reis deur Suid-Afrika in 1925 is die koninklike
besoeker en sy gevolg op Swellendam onder andere aan oom Nols voorgestel. Toe
hy die prins se aide de camp sien, sê oom Nols: ‘Sir, I have met you before.’ Toe die
aide de camp vra waar hierdie ontmoeting plaasgevind het, was oom Nols se antwoord:
‘Through the peepsight of my gun during the war.’ Ná die dood van sy vader het
oom Nols eienaar van Bontebokskloof geword. Hy en sy vrou was kinderloos; daarom
was hy besonder geheg aan die Krige-kinders, vir wie hy tydens vakansies van al sy
avonture kon vertel. Sy manuskrip Anekdotes van interessante persone word in die
Drostdy Museum op Swellendam bewaar.24.
Ná die jare op Zandhoogte is die Kriges in 1917 na Kaapstad, waar die gesin in
Hastingsstraat 17 in Tamboerskloof woon,25. 'n straat met 'n hele reeks mooi losstaande
huise wat presies eenders lyk en deur dieselfde argitek ontwerp is. In Kaapstad maak
Uysie die eerste keer kennis met die wondere van die stad: die hoë geboue, die rye
winkels, die motors, die trems en die menigte mense. Met hul aankoms per trem was
die meubels al afgelewer. In sy verhaal ‘Die stad’ in Die palmboom besluit die seuntjie
Hansie - Uys se broer François is hier die model - om die nuwe omgewing so 'n
bietjie op eie houtjie te verken. Op dié heerlike dag, met die hemel in ‘'n ligblou
kleur soos 'n vink se eier’,26. verdwaal die seuntjie in die buurt en kan hy hulle huis
nie weer kry nie. In sy paniek lyk die huise vir hom later ‘almal klein en almal eners’,27.
presies soos dié in Hastingsstraat.
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Gelukkig word hy later deur 'n vriendelike swart man en 'n Maleise winkelier gered
en by die huis terugbesorg.
Dit is juis hierdie vriendelike winkelier wat aan die Krige-seuns tydens hulle jare
in Tamboerskloof lekkers op sig verskaf, sonder om later hulle skuld op te eis! Saam
met sy broers Bokkie, Arnold en François vorm Uysie hier 'n bende wat gereeld die
ongebruikte rioleringtonnels in die oop veld wat aan Hastingsstraat grens, gaan
inspekteer. Aan die onderent van die straat was die Anglikaanse weeshuis, omring
deur 'n hoë muur met bottelstukke, wat die klein Krigetjies die ritteltit gegee het. As
sewejarige seuntjie gaan Uysie saam met sy moeder, wat gereeld die toneelopvoerings
bygewoon en vir die kinders tuis daarvan kom vertel het, die eerste keer na 'n teater.
Die stuk wat hy in The Opera House sien, is J.M. Barrie se gewilde Peter Pan met
Frieda Godfrey in die titelrol en met Leonard Rayne as regisseur. Die hele ervaring
van Peter Pan wat by die venster ingesweef kom, was vir die toekomstige dramaturg
soos 'n mirakel, die bliksemslag wat die bekoring van die teater vir hom laat begin
het.28. Tuis hou Uysie hom besig met sy seëlversameling, die vlae op sigaretdosies
wat hy bymekaarmaak en die legkaart wat hy van mev. Howe-Browne ontvang. In
Tamboerskloof beleef die kinders die Groot Griep van 1918 wat duisende mense in
Kaapstad laat sterf. In later jare kon Uys die oop waens met die baie kiste onderweg
na die Woltemade-begraafplaas steeds helder onthou.29. En in sy ‘Tram-ode’ roep hy
sy en sy broers se gelukkige jeug in Tamboerskloof momenteel op met verwysing
na die lukwartbome wat vandag nog steeds in die tuin oorkant Hastingsstraat 17 te
sien is:
Is daar nog loekwartbome om te roof
in die skadu van Leeukop, by Tamboerskloof?30.

Van Tamboerskloof is Japie Krige met sy gesin teen die middel van 1919 na Bellville.
In 'n brief van September 1919 skryf Uysie aan mev. Howe-Browne dat hy dit in
Bellville aangenamer vind as in Kaapstad. Hulle besittings is met 'n wa van Kaapstad
af vervoer, maar reeds in Hastingsstraat het die een wiel gebreek! In Bellville woon
hulle in Van Riebeeckshof, naby die destyds digte portjacksonbos waar die kinders
middae kon gaan speel. In daardie bos, skryf Uys baie jare later in sy bundel Sout
van die aarde,
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het ons klompie kwajongens soos 'n trop wilde katte geleef; in sy diepste
dieptes vir ons 'n hut gebou, asook 'n boomhuis in een van die paar
verdwaalde dennebome wat ons kon opspoor, want 'n ou
portjacksonboompie was mos glad te klein vir iets so groot en belangrik
as 'n boomhuis.31.
Die bos het vir hulle 'n ‘onweerstaanbare aantrekkingskrag’32. gehad. Baie van die
portjacksons het hulle afgekap om as vuurmaakhout in die dorp te gaan verkoop. In
'n oop kol, in die hartjie van die bos, het hulle hul eie krieketveld gehad, 'n sport wat
Uysie en sy broers later met nog meer oorgawe sou beoefen.
Maar ook op ander gebiede was die tyd in Bellville besonder vrugbaar vir 'n
verbeeldingryke kind soos die jong Krige. In 'n brief wat hy op 20 Desember 1919
aan mev. Howe-Browne skryf, vertel die negejarige Uysie van hulle konsert. Hy en
sy broer Bokkie was Indiane en hulle het die hoede gedra wat sy vir hulle gemaak
het. ‘I made my bow and arrow and tomahawk’, skryf hy.
The first thing we had to do was that the whole class had to sing River.
The 2nd was ‘Ten little nigger boys’. Jacobus [Bokkie - JCK] and I was
one of them. A boy named Stanley Everest stood in front of us and said
it up. I was the first little nigger boy. I had to choke myself and then there
were nine little nigger boys left. Jacobus was last.
Reeds as kind moet Uys 'n besondere mens gewees het. In 'n brief van 22 Augustus
1964 herinner hy sy moeder daaraan hoe sy hom op 'n keer vir straf in 'n donker
kamer opgesluit het. Toe sy later die deur oopmaak, hardloop Uysie poedelnakend
lag-lag rond, iets wat sy vroeë sorgeloosheid en traak-my-nie-agtigheid treffend
illustreer.
Maar hy kon ook geniepsig wees. Wanneer hy in die dertigerjare in Frankryk
woon, skryf hy op 'n keer aan sy broer Arnold in 'n ongedateerde brief oor iets wat
hom nog steeds kriewelrig en amper rooi van skaamte laat voel. ‘Ek sien jou,’ skryf
hy,
jou hakke wys wit soos jy wegpyl die straat af. Die versoeking is te
sterk. Ek skiet my poot tussenin, en jy klits neer met jou kniekoppe teen
die sementrand van die sloot. Die bloed tap, jy sê ek is 'n gemene vent.
Ek lieg en voel sleg van skaamte, maar lieg
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maar deur. En Ouma - Ouma Uys - kyk my streng aan, en sê ek is 'n buffel!
Onthou jy nog? En 'n ander keer die geveg in die agterplaas...Ons slaan
en moker mekaar. Jy krap my. Ek wil juig van plesier as ek my vuis voel
wegsak in jou wang. En ek slaan weer - mis! en klink my vier kneukels
wawyd ope teen die agterkamermuur.
Uysie kon ook sy maatjies en broertjies fyn strepe trek en lekker verkul met die
uitruil van posseëls. In die 1964-brief aan sy moeder vertel hy hoe hy sy broer Arnold
op 'n keer gefop het. In plaas van 'n tiekie gee hy hom 'n oulap. ‘Man, kyk,’ was sy
woorde. ‘Myne is groter as joune. Slaan jou slag, kêrel!’ Hy kon 'n groot finansier
gewees het en skatryk, skryf hy aan sy moeder, want dit is die maklikste ding ter
wêreld om goed geld te maak. Maar op dertienjarige ouderdom het hy besluit: ‘Nee
wat, ek stel geen verdere belang in die maklikste ding op aarde nie. Van hierdie heden
af sien ek geld raak vir wat hy is en verag ek hom.’ Daarom dat hy later nooit geweet
het waar sy tjeks en sy vyfpondnote - tussen stapels paperasse of in 'n brilhuisie wat
hy ses maande lank ongebruik laat lê het - hulle bevind nie.

II
In Bellville het Japie Krige net 'n jaar gewerk voordat hy 'n aanstelling as
ondermagistraat op Stellenbosch gekry het. Vir Japie was dit 'n terugkeer na die
voorvaderlike dorp van die Kriges en sowel vir hom as vir Sannie die plek waar hulle
albei 'n deel van hulle skoolopleiding en naskoolse onderrig ontvang het. Met die
verhuising na Stellenbosch breek vir Uysie die heerlikste tyd van sy jeugjare aan,
want hy was nou in 'n omgewing wat met sy besondere natuurskoon baie sterk tot
hom gespreek het. In hierdie stadium was Uysie se oupa, ds. Koos Krige, reeds met
emeritaat en gevestig in die pragtige Villa Caledon in Neethlingstraat, 'n huis waarheen
die Krige-kinders graag op besoek gegaan het. Aanvanklik vestig Japie Krige en sy
gesin hulle in Hofmeyrstraat, maar later betrek hulle 'n skakelhuis in Van der
Stelstraat, Mostertsdrif, naby die ou historiese Meulsloot. Wanneer Uys in sy laaste
skooljaar is, word Japie en Sannie se tweede dogter, Suzanne, op 19 Maart 1926 daar
gebore.
Wat Uysie van die begin beïndruk het, was die gevestigde verfynde
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lewenstyl van die mense, wat hy kon ervaar wanneer hulle gesin in naweke vriende
en familie op die plase rondom Stellenbosch besoek het: die Myburghs, die Louws,
die Neethlings, die De Waals, die Marais's en al die ander in hulle ruim vriendekring.
‘There was a marked elegance, grace, charm and humanity about that way of life’,
sê hy in 'n ongedateerde en ongepubliseerde onderhoud met Philip Stohr en
Christopher Kavanagh.33. Op die plase waar hy gereeld saam met sy ouers op besoek
was, het die Kaaps-Hollandse argitektuur van die ou herehuise reeds vroeg tot hom
gespreek. ‘Stellenbosch’, sê hy, ‘is part of something that has a real tradition,
background, continuity, something that flows through us as cleanly as the dorp's own
clear waters beside its wide-oak-shaded streets.’34. Iets van die elegansie en grasie,
die savoir vivre35. van dié leefwyse, sal hy later in sy blyspel Die ryk weduwee vaslê.
In hierdie boomryke dorp, met die Meulsloot wat feitlik voor hulle huis verbyvloei,
kon die Krige-kinders salige dae beleef. Wanneer die kerkklok Sondae lui en dit wil
voorkom ‘of die son / sy bronsmond is/en die Tweelingpieke dóér/waar 'n sonstraal
flits,/die verre eggo's’,36. moes die Krigetjies vir die preek en Sondagskool vertrek.
In ‘As die akkerblaar praat...’ herinner Uys hom jare later hulle beroemde bootresies
‘op die lang ent pad wat ons elke Sondagmôre moes aflê van Mostertsdrif na die
Groot Kerk dóér in Kerkstraat.’37. Saam met sy broers Bokkie, Arnold en François,
hul vriende Googoo en Karel Louwrens en nog 'n paar knapies wat nie eintlik tot hul
binneste kring behoort het nie, het hulle resies elke Sondagoggend 'n aanvang geneem
by die groot wilgerboom waar Van der Stelstraat en Jonkershoekweg inmekaar loop
en Van Riebeeckstraat begin. Dan het hulle hul bootjies, blote takke of planke wat
hulle met hul knipmesse glad en gelyk gesny het, in die Meulsloot geplaas en - met
'n luide gejuig of krete van teleurstelling, al na gelang die vordering - angstig gekyk
of 'n bootjie teen 'n klip aanstrand of by die ander verbyskiet. Die spanning het veral
hoog geloop waar die Meulsloot by Bosmanstraat onder die pad induik om weer
verder af in Van Riebeeckstraat te verskyn, want enigiets kon in daardie duisternis
gebeur. ‘Ons geesdrif’, skryf hy, ‘het egter sy tierende hoogtepunt bereik by die
wenpaal vlak voor die ou Uitspan38. aan die bo-ent van Pleinstraat waar die meulsloot
vir goed wegduik onder drie of vier kopertralies deur.’39. Net voor die preek in die
Moederkerk om halftwaalf sou begin, het hulle dan opgesluip na die linkerkantste
galery om die
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teksvers aan te hoor waaroor hulle tuis verslag moes doen. Wanneer die preek ‘'n
bietjie begin trek’,40. het hulle die dosyne handtekeninge bestudeer wat teen die
agterkant van die banke met knipmesse of lemmetjies ingekerf was.
Jare later, wanneer hy 'n artikel oor die Stellenbosch van sy jeugjare publiseer,
maak Uys se beskrywing herinneringe wakker by Muriel Garwith, sy vriendin van
jare her. ‘I remember you in your much-loved little red cap’, skryf sy op 1 Oktober
1963 aan hom, ‘the four “wit-kop” Krigetjies in their grey Sunday suits and on
Monday with their shirts hanging out and their bare feet sloshing through mud.’ Self
onthou hy dat hy as seun met die somerreëns nooit sy jas saam skool toe geneem het
nie en daarvan gehou het om ná skool sonder hoed of baadjie onder die reën in te
stap. ‘Dit was omtrent 'n myl na huis’, skryf hy,
en ek onthou nog goed watter genot dit vir my was om die reën oor my
te voel stroom, dwarsdeur my klere tot op my vel - die reën kon jou op
twee heeltemal verskillende maniere kielie: in jou ore en langs jou rugstring
af - en watter opwinding om die breë plasse staande water in geweldige
beroering te bring deur vinnig dwarsdeur te hardloop of stadig groot, bruin
branders met jou voete teen die plas se walle op te stoot. En as die weerlig
miskien blou en wit strepe wild oor die swartbord van die wolke krap en
die donker kraak en klap daarbo soos reuse-klappers, des te beter...Selfs
die modder in die pad had sy eie sterk bekoring, het jou voetsole gestreel,
deur en om jou tone gekrul.41.
Naas die weeklikse bootresies was daar ook ander vermake: die uitbundige
swemmery in die Eersterivier en in die swempoel bo in die Jonkershoekberge,42. die
rasende vaart waarmee hulle die groot swaaibrug naby Coetzenburg laat skud het,
die akkergevegte waarin partykeer ‘twee vyandelike leërs’43. van dertig man elk teen
mekaar opgestel was en hoe hulle selfs voor Sondagskool ‘akkergemeen’44. geraak
het. Toe die Kriges in Mostertsdrif ingetrek het, was dit nog 'n wilde, oop wêreld.
Reg voor hulle huis het die seuns hul eie rugbyveld, met pale en al, gebou. In die
skets ‘Krieket...’ dink Uys later terug aan hoe die klompie seuns van Mostertsdrif
hulle eie krieketklub gestig het om met dié van die Bodorp en die Onderdorp te
kompeteer. Op hulle swart pette het hulle, gedagtig aan die befaamde
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Britse MCC, hulle moeders die letters MDCC - Mostertsdrif Cricket Club - met rooi
garing laat uitwerk. Jare later kon Sannie Uys nog in haar bundel Papawers en
pikkewyne onthou hoe Uysie se rooi wange en blou oë van opgewondenheid blink
en hoe sy ligte hare onder die donker pet uitsteek.45. Met die eerste historiese wedstryd
teen die Bodorp het die MDCC as oorwinnaars van die veld gestap. ‘Dit was 'n
homeriese stryd,’ skryf Uys,
elkeen van daardie verbete wedstryde, met elf Ajaxe op hul
stoutmoedigste gekant teen elf Hektors op hul kranigste. En alhoewel ons
nie die torings van ons Troje aan die brand gesteek het nie - ons ouers het
darem naderhand protes begin aanteken teen ons oordaad van geesdriftige
gesprekke en ewige argumente oor ons krieketwedstryde smiddags en
saans om die eettafel - het ons af en toe onder mekaar (en selfs onder die
lede van dieselfde span) handgemeen geraak na gelang van die een of
ander ‘verkeerde’ beslissing van een van ons skeidsregters of iets
dergeliks.46.
Van tyd tot tyd kon die kinders ook saam piekniek hou en saam met die bure se
seuns teen die berg oploop, al het hul vader gewaarsku dat daar luiperds en bobbejane
rondswerf. In Desember 1920 gaan kuier Uysie en sy broers per trein in Somerset-Oos
by mev. Howe-Browne. Daarvoor moes hulle op De Aar vir Noupoort oorstap en
via Cradock verder reis na Cookhouse, waar hulle die trein na Somerset-Oos moes
haal. Die uitgestrektheid van die Karoo maak 'n groot indruk op sy jong gemoed. Op
Somerset-Oos woon hy sy eerste politieke vergadering by. ‘Mense’, skryf hy later,
‘het op stoele en tafels gespring, mekaar met die vuis toegetakel en daar het bloed
gevloei.’47. En, terug op Stellenbosch, sê hy in 'n brief aan mev. Howe-Browne bykans
'n jaar later dat hy die rolprent Ali Baba and the forty thieves gaan sien en dit baie
geniet het. Saam met sy broers gaan hy ook gereeld Saterdagmiddae na die vervolgstuk
The masked rider kyk.48.
Soos iedere dorp het Stellenbosch ook sy gebruiklike kwota ‘karakters’ gehad. In
‘As die akkerblaar praat...’ noem hy 'n paar bruin mense ‘vol humor en sêgoed en
lewensvreug’,49. 'n paar Joodse figure en ‘nurse’ Leppan, ‘die eksentrieke klein Engelse
distriksverpleegster met die groot hart’,50. wat ook in sy verhaal The dream onder
haar regte naam haar verskyning maak. In ‘As die akkerblaar praat...’
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noem hy twee Hollanders vir wie hy nooit sal vergeet nie.51. Een van hulle is beslis
die koster, mnr. Van Kerkhof, wat ook in The dream verskyn, 'n vreemde en vir baie
mense 'n onaangename man, maar iemand van wie Uysie tog gehou het. Op
Stellenbosch was dit bekend dat mnr. Van Kerkhof soms swaar kon drink. Die ouer
inwoners kon jare later nog vertel hoe hy tydens die Groot Griep van 1918, toe hy
daagliks talle mense moes begrawe, op 'n aand in die donker Laan oor die wortel
van 'n eikeboom gestruikel het. Met 'n gespook het hy weer op sy voete gekom.
Terwyl hy steeds sy hoëbolkeil vashou, met die rand stewig teen sy neus vasgedruk,
het hy woes geswets: ‘O God, ik heb de pest!’52.
‘Vir die goue glans wat daar oor my jeug lê’, skryf Uys in 'n ongepubliseerde
skets, is hy baie verskuldig aan Stellenbosch. Hy kan hom nie ‘'n blyer, gesonder,
meer normale, natuurliker, spontaner of lewenskragtiger en lewenslustiger kindertyd
en jeug’ voorstel as dié wat hom op dié pragtige ou Bolandse dorp te beurt geval het
nie.53. ‘I have seen thousands of villages in three or four continents’, skryf hy, ‘and
there aren't many to beat Stellenbosch and its surroundings.’54. En dié glans van sy
jeug vergelyk hy in sy bundel Sout van die aarde met dié ‘wat 'n mens so dikwels
teen skemeraand diep en innig - asof dit uit krans en rots, van diep binne uit die klip
self, straal - op die Stellenbosse berge sien gloei’.55.
Maar die goue glans is by tye ook verdof deur wat Uys later tydens sy Spaanse
jare die ‘sombra’ sou noem, die skadukant van die lewe, die bewuswording van die
eindigheid van dinge en die dood. Op 18 Maart 1920 sterf sy oupa Krige in die
ouderdom van vier en sewentig jaar. In sy lang outobiografiese The dream, een van
sy heel belangrikste Engelse verhale wat later voortreflik deur Ina Rousseau as Die
droom vertaal is, sê Uys dat sy grootvader in sy slaap gesterf het en dat daar geen
vrees of verterende pyn mee gepaardgegaan het nie.
Anders was dit gesteld met die dood van sy tante - sy moeder se suster - en sy
twee niggies. Cornelia Benjamina (Miemie) Uys, wat op 27 Junie 1883 gebore is en
met Kenneth McKillop getroud was, verdrink op 3 Januarie 1922 in die
Duiwenhoksrivier by Heidelberg saam met haar tweelingdogtertjies, Francina en
Kathleen, toe sy hulle uit die stroom probeer red. Die nuus van hierdie tragedie, wat
hulle tydens die Kersvakansie op Onrust bereik het, was, so sien die seun Jannie in werklikheid klein Uysie - dit in The dream, vir sy
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moeder 'n groot skok, veral omdat sy in daardie stadium verwagtend was. Agterna
kon hulle die grusame besonderhede verneem:
They had pieced the story together from the confused accounts of little
three-year-old Fredel who, an hour after the drowning, had been found
wandering about, crying bitterly on the bank of the river. Francina, who
couldn't swim at all, had waded too far out in the pool. Then Kathleen whom Jannie had taught to do a dog paddle at Onrust the year before had tried to help her. Aunt Miemie must have just taken off her
bathing-costume when her daughters' cries had made her rush to the pool
and plunge in after them; for later her clothes as well as her costume were
found behind a bush about fifty yards from the river. Two men from the
village had dived in and found her there, lying naked at the bottom of the
pool, her children clasped in her arms. She must have put up a tremendous
struggle for there were deep scratches and bruises on her neck and
shoulders where the two girls had clutched frantically at her as they
drowned.56.
Wanneer hulle van Onrust terug is op Stellenbosch, bedink klein Jannie van die
verhaal wat hy alles vir sy komende Kleinboet sal doen; hy was daar seker van dat
die kind 'n seuntjie sou wees. Hy sal Kleinboet al hulle speletjies leer en in die
geheime van rugby inlei. Teen die tyd dat Kleinboet op hoër skool is, sal Jannie reeds
vir Stellenbosch se eerste span, vir die Westelike Provinsie en moontlik ook vir
Suid-Afrika speel en sal hy aan hom oordra wat hy van hul vader, die grote Japie een van die grootste spelers van Suid-Afrika - geleer het.
Vir die wintervakansie gaan Jannie se twee broers op die Overbergse plaas
Karringmelksrivier kuier. Op 'n oggend, wanneer Jannie instap, is suster Leppan, die
bekende vroedvrou van die dorp, by hulle in die huis en sê sy dat sy nuwe broertjie
dié oggend gebore is. Jannie besef onmiddellik dat die geboorte drie weke te vroeg
is, aangesien sy moeder duidelik gesê het dat die nuwe broertjie eers teen die einde
van die vakansie, wanneer sy twee broers reeds terug sou wees, sou kom. Wanneer
hy haar gaan groet, sê sy moeder: ‘He's going to be a fine boy. His name is Japie.
So he'll play for South Africa.’57. In 'n brief van 16 Junie 1922 aan mev. Howe-Browne
skryf Uysie dat die nuwe lid van hulle gesin - 'n seun met die naam Jacob Daniel -
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dié oggend aangekom het. ‘The doctor was with my mother from 12 o'clock till 8
o'clock. It was all a hustle and a bustle. I went down town 7 times. It is a mile down
to the town so I walked and rode 14 miles during one day. I had to buy clothes etc.
etc. for the little one. The servants then began to make little trousers for him. He is
a very small baby. Mizzie is delighted with him. So there must come another Krige
signature in your birthday book 5 boys and 1 girl - just imagine it.’
In The dream neem Jannie die hand van die pasgebore babatjie in sy hand:
It stirred, he could feel its little nails against his flesh, the hand seemed
to flutter in his palm as if Kleinboet were frightened, he wanted help, he
was clutching at his fingers, like the young dove he had picked up the
other day after it had fallen from its nest in the pear tree in front of the
house. And as he stood there, smiling now at his mother and then at
Kleinboet - with the baby's hand quivering between his fingers - Jannie
felt better.58.
Vier dae ná die geboorte van Kleinboet bel mev. Max Clark, goeie vriendin van
die gesin, om hulle met die geboorte van die nuwe baba geluk te wens en te vra of
Jannie nie die res van die vakansie by hulle in hulle pragtige Claremont-huis
Brerewood wil kom kuier nie. Hoewel hy aanvanklik nie lus het om sy moeder en
Kleinboet alleen te laat nie, willig hy tog in. In Claremont hou hy lekker vakansie
en lees hy van die boeke in Uncle Innes se ruim biblioteek, wat hom laat terugdink
aan sy oupa se groot studeerkamer in Villa Caledon. Saam met mnr. Clark gaan hy
rugby kyk op Nuweland, maar dan spreek hy die wens uit om terug te gaan huis toe.
Per trein reis hy na Stellenbosch. Wanneer hy tuiskom en aan sy moeder 'n
speldekussing gee wat hy in Kaapstad vir haar gekoop het, huil sy en voel hy hoe
haar hele liggaam teen syne ruk. Dan hou sy hom weg van haar af:
she was no longer sobbing or even crying but looking at him with large
blue eyes that were sad, terribly sad. At length she said quietly: ‘You know,
Jannie, Kleinboet died fifteen minutes ago. He wasn't well, right from the
beginning. Two days ago he got meningitis...’ She stopped for a moment,
then continued: ‘The doctor said that if he had lived he would have been
ill all his life...’...
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‘Japie would have been a cripple...’ he heard his mother say as if from
a distance. ‘He would never have been able to walk...’59.
Jacob Daniel Krige, gebore op 16 Junie 1922, was nog nie drie weke oud toe hy
op 4 Julie 1922 gesterf het nie. Op die doodsertifikaat het die huisarts, dr. J.H.
Neethling, die oorsaak van die dood as premature geboorte aangegee, nie meningitis
nie.60. 'n Mens vermoed dus dat die vroeë geboorte verhoed het dat die fetus volledig
ontwikkel. Vir Jannie in die verhaal, waaragter die klein Uysie skuilgaan, is dit 'n
ontsettende slag. In 'n droom verbeel hy hom dat hy hom in 'n bos naby die Clarks
se huis in Claremont bevind, 'n vreemde wêreld wat alleen hy bewoon, waar hy
eienaardige gesigte sien en waar hy snaakse mense ontmoet wat hom, met 'n bewende
en natgeswete liggaam, laat wakker skrik.61. Professor De Vos van die Kweekskool
neem die begrafnis waar en Kleinboet word langs oupa Krige begrawe.
Dat Uys self groot waarde aan The dream geheg het, blyk uit 'n brief wat hy op
Maandag, 26 Oktober 1953, aan sy moeder skryf uit Tossa, Spanje, waar hy aan sy
drama Die goue kring gewerk het. Hy skryf:
Ek is bly dat Mammie so baie van ‘Die droom’ hou. Eintlik is ek diep
ontroer deur Mammie se woorde. Juis omdat daar so baie van u in die
verhaal is: Ons is die hoofkarakters daarin.
As daar een mens op aarde is wat ek wil hê daarvan moet hou, dan is dit
Mammie.
Ek het die verhaal soveel jaar in my binneste bewaar. Ek dink ek het
daarmee begin toe ek 18 jaar oud was. Toe weer in 1936 toe ek van Spanje
teruggekom het, maar sonder sukses. My derde vergeefse poging was in
die Sulmona-kamp. Dit was eers in 1949, terwyl ek by die Lellos in
Lakeside gebly het, dat ek met mening daaraan begin werk het. Maar toe
haak ek vas in die Claremontbos (tegniese probleme) en kon ek nie deur
die bome die bos sien nie, of hoe om daar uit te kom nie.
Verlede jaar, in Skotland, het ek die hele storie van die begin af geskryf,
en die tweede helfte het sommer maklik gekom...
Gelukkig vir die Krige-gesin is daar, ná die verlies van Jacob Daniel, 'n nuwe
vreugde met die geboorte van 'n tweede dogter, Suzanne
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Hermine, op 19 Maart 1926. In 'n brief aan mev. Howe-Browne skryf hy hoe die
baba langs hom skop terwyl hy met die brief besig is:
Baby is lying beside me as I write, kicking up her fat little legs and
chewing at her fat little fingers out of the happiness of her heart, with red
peach blossoms on her fat little cheeks and the blue of the summer
mountains in her eyes, striving all the time for self-expression - with the
little sounds pouring forth like a stream over round, smooth pebbles - and
I wish you could see her.
In hierdie passasie van 'n matriekleerling herken 'n mens reeds die toekomstige
woordkunstenaar. Later sal Uys, terwyl hy die briewe van John Keats lê en lees, sy
eie jaar oue dogtertjie se bewegings en geluide beskryf op 'n wyse wat nogal 'n
merkwaardige ooreenkoms met dié in hierdie jeugbrief toon:
Eulalia kruip rond op vet beentjies.
Sy swaai hot om, dan met 'n oulike liewe
glimlag gaan sit sy op my boek.
Ek frons konsuis, sy lag, sy skater;
dis of 'n streep wit klippies plons
skielik in 'n poel helder water.62.

III
Toe die Krige-kinders nog klein was, het Sannie hulle bekend gestel aan baie van
die klassieke werke van die wêreldliteratuur en só 'n hele wonderwêreld vir hulle
oopgemaak. Sy het Carroll se Alice in Wonderland, groot stukke van Bunyan se The
pilgrim's progress en Dickens se romans, Kingsley se The water-babies, Swift se
Gulliver's travels, Defoe se Robinson Crusoe, Van Eeden se De kleine Johannes en
die Statebybel aan hulle voorgelees en hulle op dié wyse geprikkel om self verder
te lees. ‘My moeder’, sê Uys later in 'n onderhoud met Jan Rabie, ‘was
verantwoordelik vir al ses van haar kinders se liefde vir die letterkunde.’63. Japie
Krige was iemand wat, behalwe Buffalo Bill en Die Burger, nie baie gelees het nie,
al het hy 'n besondere woordgevoeligheid besit. Uitstappies van die gesin het Sannie
gereël; Japie was tevrede om heel rustig alleen by die huis te bly.
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Sy eerste skoolopleiding ontvang Uysie op sewejarige ouderdom deur medium Engels
aan die Tamboerskloof Primary School. Daar hou die kinders iedere jaar 'n konsert.
Saam met sy maats is Uysie - volgens 'n brief aan mev. Howe-Browne - in Augustus
1918 een van die matrose in die opvoering, terwyl die meisies ‘milkmaids’ gaan
wees - ‘and they have to get a stool and pail and a little stick to hit the cows with’.
In 1919 verhuis die gesin na Bellville. Wanneer die eindeksamen in sy nuwe skool
in Desember van dié jaar afgelope is, kan hy sy uitslae in 'n brief aan mev.
Howe-Browne trots meedeel:
English reading 100, Recitation 85, Composition 82, Dictation 85,
Grammar 44; Dutch Reading 100, Recitation 100, Dictation 65;
Handwriting 60; Map drawing 80; Mental A good, written 100; SA History
70; Geography 100; Nature Study 80; Singing good. 1 171 uit 1 400;
missed 229 marks.
Wanneer hulle in die loop van 1920 na Stellenbosch trek, word Uysie ingeskryf
by die ou baksteengebou van die Hogere Jongenschool, wat in dié jare ook die laere
klasse geakkommodeer het. Ná sy goeie uitslae in Tamboerskloof en Bellville vaar
hy swak op Stellenbosch in standerd 2, met punte wat meestal onder die 50% is, al
sorg sy 73% vir Nederlandse lees en diktee daarvoor dat hy darem 'n gemiddelde
van 49% behaal. Piet Cillié, later redakteur van Die Burger en professor in
joernalistiek aan die Universiteit van Stellenbosch, word ook langs die Meulsloot in
Mostertsdrif groot, al was hy meer as ses jaar jonger as Uysie en daarom as kind
beter bevriend met Arnold en François. Saam met hulle was verder die latere majoor
Pine Pienaar, vir wie Uys weer in Oxford en nog later in die Somalilandse woestyn
sou raakloop. Pine neem deel aan hulle akkergevegte in die ou Laan, en selfs in die
Sondagskool voordat die onderwyser inkom, en swem saam met hulle in hulle
swempoel bo in die Jonkershoekberge.64.
Jare later kon Uys onthou hoe 'n merkwaardige inrigting die parallelmedium
Hogere Jongenschool was. Hy het daar ook onderrig deur medium Engels ontvang
en sowel Afrikaans- as Engelssprekendes het hulle volkome tuis en gelukkig gevoel.
‘I remember’, skryf hy, ‘the rapport, the relationships between the Afrikaans boys
and the minorities, the English-speaking ones and the Jewish....We all knew each
other; we were all young and we were very, very innocent.’65. Die goeie verhoudinge
in die skool skryf hy in groot mate toe aan
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die invloed van die hoof, Paul Roos, wat kaptein was van die Springbokspan van
1906 wat deur Brittanje en Frankryk getoer het en waarvan sy vader Japie ook 'n lid
was. Roos was 'n indrukwekkende en wyse man en hy het met die jare die skool
opgebou tot 'n pragtige inrigting wat sy naam sou dra.
Aangemoedig deur die groot roem van sy vader het Uysie ook van vroeg af 'n
groot belangstelling in sport getoon. Hy het die ambisie gehad om soos sy vader in
die eerste rugbyspan te speel, maar op skool vaar hy nie so goed nie, al verskyn hy
in die jaarblad op 'n spanfoto saam met Paul Roos. Sy roemrykste herinnering aan
sy sportaktiwiteite op skool was op die gebied van krieket. Saam met hulle deelname
aan die Mostertsdrif Cricket Club het die Krige-seuns gehelp om eiehandig op die
stuk grasveld langsaan die skool vir hulle 'n krieketbaan aan te lê en 'n volledige stel
paaltjies, knikkertjies, beenskutte en selfs 'n mat aangekoop. By geleentheid moes
die leerlinge teen die personeel speel en Paul Roos word skoongeboul deur...Uys
Krige!
Oor dié krieketbaan wat hulle self gebou het, skryf Uys:
Daardie gruisbaan wat ons gereeld met die grootste piëteit natgegiet en
toe mooi platgerol het met 'n ou roller wat ons op 'n donker nag van iemand
se tennisbaan ‘geskaai’ het, daardie pragtige lang groen mat wat ons oopof toegerol het asof dit die einste towertapyt was waarmee Sinbad deur
die lug na al dié verre, fabelagtige kontreie gevaar het - dit was ons heilige
oortuiging g'n skoolkinders het nog ooit tevore op hul eie met so 'n prestasie
voor die dag gekom nie.66.
Van tyd tot tyd het hulle in die Paarl en op Wellington teen ander skoolspanne
gaan speel. Reeds vroeg in sy lewe het Uysie hom aangetrokke gevoel tot die bekoring
van die natuur. Wanneer hulle teenstanders gekolf het, was hy
terdeë bewus van die hoë akker- of dennebome rondom die veld, hul
donkergroen blare - die eike was eers liggroen, maar met die aanwas van
die somer het hulle al donkerder geword - hoe die lower roer of wuiwe in
die wind; en bewus, veral, van die ewigwisselende spel van lig, kleur en
tint op daardie majestueuse berge.67.
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Tot op veertienjarige ouderdom het Uysie slegs die tipiese avontuurboeke en
speurverhale gelees waarin veral seuns belangstel: populêre leesstof soos Phillips
Oppenheim, Clarence Mulford en Zane Grey. Dikwels het hy ‘penny horribles’ by
'n tweedehandse boekwinkel of in kafees gekoop. As hulle te veel uit fatsoen was,
het hy hulle met 'n lou strykyster uitgestryk. Die reuk van papier het hom van vroeg
af in vervoering gebring, net soos sy broer, die stil, teruggetrokke François, die latere
kunsskilder, dikwels met sy stukkie papier en potlood onder die tafel weggekruip en
ure lank sit en teken het.68. Soms was Uysie verveeld met die gewone skoolleesboeke
en lees hy die Afrikaanse boeke van sy ouer broer Bokkie op eie houtjie deur. 'n
Boek wat hy in dié jare met groot vreugde lees, is Die agterstevoortrekkers (1917),
waarin Reenen J. van Reenen goedig die spot dryf met 'n aantal Bloemfonteinse
akademici wat met ossewaens 'n toer vanuit die Vrystaatse hoofstad op die ou pad
van die Voortrekkers onderneem. Veral die tog oor die berge en die beskrywing van
die sterre en nagte bly hom by.69. Met sy karige sakgeldjies begin hy nou self boeke
aankoop. Toe hy in Darter se boekwinkel op die boek oor Sinbad se avonture afkom,
wou hy dit opsluit besit, al was dit teen die kolossale bedrag van drie sjielings en 'n
sikspens totaal buite sy vermoë. Op aanstigting van sy broer François beraam hy
egter die plan om die boek uit die winkel te vervreem, net om dit later, gekwel deur
'n ondraaglike skuldgevoel, weer behendig te gaan terugsit! Dit is 'n gegewe wat hy
later in sy verhaal ‘Die diefstal’ in Die palmboom sal gebruik.70.
Die eerste werklike openbaring van die literatuur kom vir Uysie, ná die eerste
prikkel van sy moeder, van die Engelse onderwyser, eerw. P.J. Loseby, wat 'n groot
liefde vir die Engelse romantici gehad het. Soos 'n stout seun het hy voor die klas
bo-op sy lessenaar gaan sit, met sy bene wat oorhang vlak voor die kinders in die
eerste ry en met sy broek wat optrek. Dan het hy met glinsterende oë met sy pragtige
Oxford-stem uit Shelley en Keats en Wordsworth voorgelees en het die kinders
ademloos voor hom gesit.71. ‘When I heard’, sê Uys later, ‘Shelley and Keats spoken
in this beautiful English voice for the first time at the age of fourteen - well, something
happened to me; I never was the same afterwards.’72. En hierdie liefde vir die woord
is in die jong gemoed gepaar met die ontluikende gevoeligheid vir die Bolandse
landskap73. en die weelde van die natuur wat hy in die blomme en die ou eikebome
gevind het. Dikwels het hy, met Shelley en Keats in
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sy ore, opgekyk na die Jonkershoekberge en bewus geword van die skoonheid om
hom. Dan het reëls soos
Season of mists and mellow fruitfulness,
Close bosom-friend of the maturing sun74.

vir hom 'n besondere betekenis gekry en kon hy saam met Keats die bekende
romantiese dictum onderskryf:
‘Beauty is truth, truth beauty,’ - that is all
Ye know on earth, and all ye need to know.75.

Loseby inspireer van sy skrander leerlinge tot die stigting van die Corinthian Club
- in Afrikaans die Uile-klub genoem - waaraan Uys en ander ywerige Latyn-leerlinge
meedoen en waarvoor hulle gereeld by hulle onderwyser aan huis bymekaarkom.
Lidmaatskap van hierdie vereniging is voorafgegaan deur 'n seremonie met 'n
nie-openbaar gemaakte inwydingsritueel - die naaste wat Uys in sy lewe aan 'n
geheime organisasie soos die Broederbond of die Vrymesselaars gekom het!
Saam met die ontdekking van die Engelse poësie word Uys deur die
Afrikaans-onderwyser, mnr. Timo Kriel, 'n waardige en streng gelowige man, ingelei
in die ontwakende Afrikaanse poësie. Kriel lees vir hulle voor uit die gedigte van
Celliers, Leipoldt, Keet en Wassenaar. Naas Wassenaar se see-sonnette word die
jong Uys bekoor deur Keet se pralende klankspel:
As saans die son stilswygend sterf76.

en sy vurige vaderlandsliefde:
Gee my 'n roer in my regterhand,
Gee my 'n bok wat vlug oor 'n rand En 'n flukse perd om hom weg te dra:
Gee my Suidafrika.77.

In 1920 word Jan Celliers as buitengewone professor op Stellenbosch aangestel en
baie kere sien Uys hom stap.78. Dikwels lees hy in Celliers se Vlakte-bundel en word
hy, soos by Keet, veral aangegryp deur die klankrykheid:
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Ek slaap in die rus van die eeue gesus,
ongesien, ongehoord,
en dof en loom in my sonnedroom,
ongewek, ongestoord.79.

Dit is 'n stylgreep wat Celliers by herhaling gebruik en wat tot 'n maniërisme in sy
werk sal lei. In die Vlakte-bundel kom dit 'n hele paar keer voor, soos in
onbestem, onbepaal -...
Sonder stuur, sonder toom,
middag-lou, middag-loom...80.

Besonder aangrypend vir Uys is Celliers se beeld van die kosmos wat die honderde
graffies bedek van kinders wat in 'n konsentrasiekamp gesterf het:81.
Maar kyk, dis 'n fees wat my oog gewaar
van blommetjies, blommetjies aanmekaar,
op ranke stingel oor graffie en steen soos graan op die lande, aaneen, aaneen;
soos kindertjies selwe in feesgewaad,
in hupp'lende dans op die windjie se maat;
spierwit hul kleertjies en roserooi die sonlig se glans op hul hemelse tooi.82.

Ook Leipoldt se ironie in ‘Vrede-aand’ en ‘'n Nuwe liedjie op 'n ou deuntjie’ spreek
sterk tot hom. By geleentheid,83. jare later, vra hy wie beter verse in Afrikaans geskryf
het as Leipoldt in sy sonnet oor die dood:
O trotse Dood, die mense doen jou eer,
Bang vir jou hartstog, huiw'rend vir jou hand,
Wat lewe wegslaat en die donker land
Hiernamaals aanwys, waar die spoke weer
Tot mis en onaantasb're ligte keer.84.
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En heimlik hoop die jong Uys dat hy eendag net sulke poësie sal kan skep, dat ook
hý een van die begenadigdes sou wees waaroor Shelley in sy ‘Ode to the West Wind’
skryf:
Make me thy lyre, even as the forest is:
What if my leaves are falling like its own!
The tumult of thy mighty harmonies
Will take from both a deep, autumnal tone,
Sweet though in sadness. Be thou, Spirit fierce,
My spirit! Be thou me, impetuous one!85.

IV
Die eerste kort briefies wat Uysie skryf, is sorgvuldig deur sy moeder en haar vriende
bewaar, veral dié wat hy aan die egpaar Howe-Browne gestuur het. Die vroegste
briefie dateer van 31 Oktober 1916, toe hy ses en 'n half jaar oud was, en is gerig
aan mnr. Howe-Browne in 'n Afrikaans wat nog plek-plek Nederlandse invloede
toon. Die brief bevat die tipiese spelfoute van 'n kind wat begin skryf, al moet 'n
mens onthou dat hy 'n taal gebruik waarvan die spelling nog nie behoorlik vasgelê
is nie:
Ons het vandag die dijfies yt ge haal en moedr het vandag naar het Dorp
gigan met F. mist kieBins arnol het in het zwart dam gi val met het kar
ons het de kar het goljat gistr marag gi mak en ons gat een Bont vark zlag
en miste Howe Browne moet mij as-Biev tog trig sgryv ek iz Baah jamir
oor lat jij niet hier gi komt niet too jij hier too jil hiet gi komt too jy hier
op pdarsdorp ge Blyt
Uys Kriege
Daar lê 'n lang pad tussen hierdie sukkelende brief en dié wat hy in 1926 - sy
matriekjaar - aan mev. Howe-Browne skryf, selfs al sê hy daarin dat hy nie alles wat
hy in die ‘wonderful novel’ van Rabindranāth Tagore, wat hy aan die lees is, begryp
nie - ‘his beautiful philosophy is rather difficult to understand’. Vir sy moeder se
verjaardag, skryf hy, het hy 'n eksemplaar van Tono-Bungay gekoop, een
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van H.G. Wells se vroeë fantasieë met baie humor en 'n hoogs geslaagde sentrale
karakter - 'n aanduiding dat Uys in hierdie stadium reeds 'n goeie literêre oordeel het
en belese is. Uit ander dele van die brief kry 'n mens verder die indruk dat hy nie
alleen 'n uitstekende beheer oor Engels het nie, maar dat hy bewus is van hoe hy wil
skryf en oor sy formulering nadink. ‘The ox-wagon of my school life’, skryf hy, ‘is
now on the last stage of its long journey (this is rather a bad metaphor, I think) and
I hope it will not be delayed on its way. If it gets there - to use an Americanism, I
will be in College next year.’
Die werk van die Engelse romantici en die verse van Celliers, Leipoldt en Keet
was vir Uys, soos sy bywoning van Peter Pan op sewejarige ouderdom op die gebied
van die toneel, sy coup de foudre, sy bliksemslag op die gebied van die literatuur.
Op dertienjarige ouderdom begin hy skryf, eers in Engels en kort daarna in Afrikaans.
Hy skryf verse, sketse, verhale, opstelle, nuusberigte - dit stroom uit hom soos water
uit 'n dam waarvan die sluise skielik padgegee het! Vir The Cape Argus skryf hy
gereeld verslae oor sportgebeurtenisse op Stellenbosch, wat vir hom sakgeld besorg,
terwyl van sy Engelse gedigte en opstelle in A.D. Donovan se weekblad The Cape
en The South African Review van Alfred Palmer opgeneem word. Wanneer hy by
geleentheid 'n prosaskets en gedigte aan The Sunday Times stuur en die redaksie vra
om in hulle rubriek ‘Answers to correspondents’ te laat weet ‘if I must cut down
summarily the poetical fruit-tree’, is die kritiek egter taamlik vernietigend: ‘Until
you cut out altogether the very bombastic style and the dozens of complicated
metaphors, it is no use your sending any more articles to us. The story is quite
impossible and the poem worse. We should certainly advise you “to chop down
summarily the poetical fruit-tree”.’86.
Ten spyte van hierdie negatiewe reaksie wen Uys sy eerste letterkundige prys met
'n skets in Engels in die destydse kinderafdeling van The Cape Argus. Hierdie en
ander prosabydraes is egter weinig meer as die skoolopstelle wat hy vir die jaarblad
van die Hoër Jongenskool instuur en waarin ook die uitgesponne gedig ‘Die winter’
verskyn. Met sy eerste inskrywing vir De Goede Hoop van dr. N.J. Brümmer verower
hy die eerste prys vir 'n gedig oor die Voortrekkers met ‘Dingaansdag’, wat in die
uitgawe van 15 November 1925 verskyn. 'n Mens moet D.J. Opperman gelyk gee
dat dié lang gedig onmiddellik een van Krige se groot gebreke as digter hier aan die
begin van sy oeuvre treffend illustreer, naamlik sy eindelose voort-87.
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skrywery in rymlose verse met haas geen binding nie.88. ‘Die geskiedenis’, skryf
Opperman, ‘word in die trant van Celliers maar soms met stukke regstreeks uit Keet
en Wassenaar oorvertel. Hy gebruik telkens die uitdrukking “Ek sien...” om die
geskiedenis tot “visioene” om te skep, maar die hele vers bly sonder 'n sweempie
van aanleg.’89. Tog, ten spyte van al hierdie voor die hand liggende swakhede, was
die bekroning van ‘Dingaansdag’ die regte aanmoediging op die regte oomblik.
In De Goede Hoop van 15 Desember 1925 publiseer Uys ‘My seun, hou maar
aan’, 'n vers waarin 'n sterwende vader van sy seun afskeid neem en hom, wat die
jeug en die daeraad verteenwoordig, vreugde en 'n volle lewe toewens. ‘Die stroom’
toon 'n sterker beelding en klankgevoeligheid met 'n strofe soos
Soos 'n strepie
Van 'n swepie
In die maan se silwer gloed.
Soos 'n ster
Wat wink van ver
Om 'n reisiger te groet.90.

Terselfdertyd is die gedig egter ook 'n voorbeeld van in watter ontstellende mate daar
negatiewe invloed op die jong digter van sy bewonderde Celliers uitgaan met reëls
soos:
Brommend, bruisend,
Skuimend, suisend
Is die stroom se voorwaarts gang,
Druisend, dar'tlend
Springend spart'lend
Vergesel deur voëlgesang.

Uys herhaal die ongelukkige effek wat hy met die opgestapelde deelwoorde van die
eerste twee reëls wil bereik, nog in vier ander strofes van dieselfde gedig! En in
‘Opdrag’ en ‘Vaderlandsliefde’, in De Goede Hoop van Februarie en Mei 1926
onderskeidelik, is dit Celliers en Keet se chauvinisme wat hom op verkeerde bane
lei:
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Wys my 'n volk wat baie kan wa!
Wys my die land Suid-Afrika!
Wys my, wys dit, o vrind!
Daar sal ek my vreugde vind!

en:
Laat my ly,
Laat my stry
Vir my land
Vir my land
Suid-Afrika!

Ná ‘Die dromer’ in De Goede Hoop van 15 Mei 1926, wat soos ‘Dingaansdag’ te
lank aanhou, publiseer hy in Augustus 1926 in Die Boerevrou van mev. Mabel
Malherbe ‘Die ou skeepskaptein’, sy beste gedig tydens sy skooljare en 'n vers wat
met die paarrymende koeplette 'n groter ordening as sy ander skryfsels uit dié jare
toon:
Die stokou skeepskaptein met swak gestel
Is in ons huis van siekte weer herstel.
Toe hy in die môrelug weer asemhaal
en ver die wilde see hoor kook en maal,
Toe sê hy: ‘Bring my daar - daar by die see,
My eie bloue see. Daar sal ek sterf, tevree.’
Ek het hom daar gebring - daar waar die sand
Bang-angstig sluimer langs die see se kant;
Daar waar die see haar safiermantel dra
En waar die witte strikke aan die soom al vra
Om deur die spierwit sand gehoor te word
En dan, gebelg, woes op hul neer kom stort.
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Daar het hy stilgestaan en ver sy blik
Tot aan die horison gewerp. Verskrik
Het hy die frisse seelug ingedrink
- Uit vreugdeskelk verlaas vir hom geskink.
Vir hom was dit soos soete wyn. Bereid
Het hy in al sy stoere manlikheid
Met hoof omhoog daar soos 'n beeld gestaan,
En lank het hy die see weer ga' geslaan.91.
Die seebries het sy lokke sag deurspeel,
Met vingers lig die sterk gesig gestreel,
En lank 't hy oor die bloue see gestaar Sy lewensskip het oor die horison gevaar.
Die silwer see het aan sy voet geblink,
En glimlaggend het hy daar neergesink.
Hy slaap - hy slaap daar langs die witte strand Daar waar die see spoel oor die sagte sand;
Daar waar die seemeeus droewig-klaend ween
al dalend, stygend oor die branders heen.

Ten spyte van The Sunday Times se advies ‘to chop down summarily the poetical
fruit-tree’, het Uys bly dig. Hy het selfs die antwoord uit The Sunday Times uitgeknip
en dit met trots in sy eerste plakboek geplak! ‘Ek is van mislukkings in mekaar gesit
soos 'n tennisnet van gate, maar ek bly hang’, het hy by geleentheid gesê! In ‘Die
rymelaar se lied’, wat in De Goede Hoop van 15 April 1926 verskyn, beantwoord
hy sy kritici. Dit is sowel Dertig se eerste kunsbelydenis in versvorm as 'n jong seun
se manhaftige reaksie op die kritiek wat sy verse uitlok. Terselfdertyd is dit 'n
voorbeeld van hoe Uys, ten spyte van die feit dat hy seergemaak moet gevoel het,
negatiewe kommentaar kon verwerk:

J.C. Kannemeyer, Die goue seun. Die lewe en werk van Uys Krige

77
Hul sê my versies is niks wêrd,
Van digkuns weet ek kop nog stêrt.
My ritme is mos ook verkeerd,
Die mense is tog so geleerd.
My versies skeur hul uitmekaar,
En daarmee is hul glad nie klaar,
Want ook my versmaat is nie reg.
My versies, o die is so sleg!
Hul' het geen goeie woord daarvoor,
Hul rys hul stem in slegsêkoor....
Die woorde borrel op in my,
Hul kom vanself; ek kan nie swy.
Die klankevloed oormeester my,
Dit is spontaan; ek kan nie swy.
My sirkel van gedagtes dy
Al breër uit; ek kan nie swy.
Die reënboog van my digtrant kry
'n Nuwe kleur; ek kan nie swy....
My moeder sê sy lees hul,
Vir haar is hul so mooi;
Dus skrywe ek nie vir jul,
Maar net vir haar en my.
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Hoofstuk III
‘Wie kan tog luister na Romeinse Reg?’
I
Volgens die nuwe regulasies wat in 1927 in werking getree en wat aan hom 'n
datumkeuse gegee het, lê Uys Krige in Februarie 1927 - en nie in November 1926
nie - die senior sertifikaat-eksamen met welslae af. Vir die verskillende vraestelle,
so skryf hy op 10 April 1927 aan sy ouma Uys, moes hy ekstra hard werk, soms van
sewe tot agt uur op 'n dag. Was soveel uur ooit genoeg vir so 'n belangrike eksamen
soos matriek? Want met net agt uur per dag het Uys genoeg tyd oor om ook nog
ander dinge te doen: in die see te gaan swem of luilekker rond te lê! 'n Mens kry die
indruk dat hy sy eksamenwerk so 'n bietjie verwaarloos het. Sy uitslae is dan ook
nie dawerend nie. Vir chemie behaal hy 234 punte uit 330, vir Latyn 'n skamele 195
uit 350 en vir Afrikaans 163 uit 220, al kon hy darem spog met 'n onderskeiding in
Engels.1.
In hierdie stadium was Uys se hoofbelangstelling en passie ongetwyfeld reeds die
letterkunde, maar die vraag was of hy net van skryfwerk 'n loopbaan kon maak. Vir
die onderwys of 'n pos as dosent by 'n universiteit het hy geen sinnigheid gehad nie.
Van sy familielede het gereken, soos hy dit later in 'n onderhoud sou stel, dat hy met
sy ‘gladde bek’2. uitgeknip is om 'n uitstekende advokaat te word. Self het hy, met
tipiese jeugdige ydelheid,3. gedink hy kan lekker praat en almal tot sy standpunt
oorhaal. Die latente toneelskrywer en akteur in hom het buitendien gemeen dat om
as advokaat op te tree, sy dramatiese talent sou bevredig. Hy besluit dus om soos sy
vader die regsberoep as loopbaan te kies. Aan die begin van 1927 skryf hy in vir die
Regs-B.A.-graad.
Die Universiteit van Stellenbosch, waar Uys nou begin studeer het, ontwikkel uit
die Stellenbosch Kollege, wat in 1881 gestig en tydens koningin Victoria se
silwerjubileum in 1887 tot die Victoria Kollege herdoop is. Japie Krige, sy vader,
het sy opleiding nog by die ou Victoria Kollege ontvang, wat in daardie stadium nie
self grade toegeken het nie. Daarom het hy, soos trouens al die studente uit dié tyd,
sy graad van die nie-doserende, eksaminerende Universiteit van Kaap de Goede
Hoop verkry. In April 1918 word die status van die Victoria Kollege egter verhoog
tot dié van 'n selfstandige universiteit.
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Aan die begin van 1927 vertrek Japie en Sannie Krige na Cathcart, waar Japie Krige
as volwaardige magistraat aangestel is. Vir die nuwe akademiese jaar moes Bokkie
en Uys derhalwe nou dringend losies kry. Omdat die koshuise reeds vol bespreek
was, woon hulle saam met ses ander studente in by Bergville in Victoriastraat, regoor
die ou Hollandse geboutjie, waar die H.B. Thom-teater vandag geleë is, en skuins
teenoor die Ou Hoofgebou, waar baie van Uys se klasse sou plaasvind. Eers vanaf
sy tweede jaar sou hy inwoon in John Murrayhuis, die ‘Huis van Roem en Faam’4.
met sy Eiffeltoring in die vierkant, wat as nuwe manskoshuis in 1921 in gebruik
geneem is en by die studente as Dagbreek bekend gestaan het. Die ingebruikneming
van Dagbreek met sy, vir dié tyd, moderne inrigting lei 'n nuwe periode in die
koshuiswese van die Universiteit van Stellenbosch in. Jare lank kon die Dagbrekers
roem op die, helaas ongekontroleerde, feit dat hulle koshuis die grootste in sy soort
in die Suidelike Halfrond is! Uys se kamer, wat hy gedeel het met Felix Jooste, was
reg by die ingang, die eerste deur aan die linkerkant.
Van die begin af was Uys baie gelukkig by die Universiteit van Stellenbosch. Aan
sy ouma Uys skryf hy dat dié inrigting met sy mooi geboue, met grasperke tussenin,
en sy uitstekende biblioteek die beste in die land is. Veral in die biblioteek in
Crozierstraat boer hy: ‘when you've looked at the rows and rows of books, you feel
as if you really know nothing, and the atmosphere is soothing and an incentive to
study. I have a little corner already, to which I have become very attached, where I
can sit, undisturbed, for hours on end - there is a fine collection of English works,
particularly Poetry, Drama and Criticism which is all I want[.]’
Soos op skool het Uys baie gou aan die sport- en sosiale aktiwiteite van die
studentegemeenskap begin deelneem. Hy beleef die tydperk van die groot geesdrifte,
is elke dag verlief op 'n ander nooi en woon die ‘swanky dinners’,5. met danse en
toesprake tussen die verskillende geregte, van die regsfakulteit by. Afgesien van
bergklim en swem oor naweke neem hy deel aan krieket. Feitlik iedere naweek in
die somermaande speel hulle op die omliggende dorpe en kom hy opnuut onder die
indruk van die Bolandse natuurskoon:
Na Somerset-Wes - o grootse amfiteater van daardie trotse pieke. Na
Simondium - waar kry 'n mens 'n mooier vallei, het die gedagte dikwels
jare later in Europa in my van heimwee deurtrokke
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gemoed opgekom, as juis dié van Simondium só grysblou verdoesel in
die verte, op 'n somermôre bo van Helshoogte gesien?
Na Groot-Drakenstein - met ons kennismaking met sy krieketspelende
Engelse vrugteboere, al daardie lang manne, party met vreemde
dubbelloop-name, ingetoë maar vriendelik, gasvry op hul eie stil, vir my
aantreklike, manier; met hul witkopdogters in hul mooi geblomde rokke
en hul ‘good ladies’ onder die afdakpawiljoentjie; (en) met die ritueel van
‘high tea’ onder daardie pawiljoentjie tydens rustyd.6.
Iemand wat hom in die besonder met sy ‘stille, maar besielende aanwesigheid’7.
en sy sterk persoonlikheid en karakter beïndruk, is hulle kaptein, Bennie Keet, later
een van die eerste vyf Bybelvertalers en professor in teologie op Stellenbosch. In die
jare wat sou kom, sou sy bewondering en eerbied vir Keet verder groei. ‘Long before
the war’, sê hy in 'n onderhoud, ‘he came out against that infirmity of ignoble minds,
anti-semitism, and against Nazism. When a lot of English people in England were
still encouraging Hitler and Mussolini, Dr. Keet was already saying: “This is wrong.”’8.
In krieket haal Uys die tweede en later eerste span van die universiteit. Hy wou
egter graag soos sy vader, Japie, in die eerste rugbyspan speel, maar kon dit op senter
- dieselfde posisie as waarin Japie gespeel het - nie verder bring as die derde span
nie. Baie jare later, nadat hy reeds van Stellenbosch vertrek het, kom hy mnr. A.F.
Markötter, in die wandel bekend as Oubaas Mark, die legendariese afrigter van
Stellenbosse rugbyspanne, op Onrust teë. Oubaas Mark, wat by voorkeur Engels
gepraat het, sê aan Uys: ‘You were a good rugbyplayer, my boy.’ Uys antwoord:
‘Excuse me, Mr Mark, I didn't hear that properly, say that again.’ Op sy oënskynlik
norse manier herhaal Oubaas Mark: ‘You were a good rugbyplayer.’ Uys vra: ‘Why
did I never get any further than the third team?’ Oubaas Mark antwoord: ‘You played
in the wrong position.’ Uys reageer: ‘Where should I have been playing?’ Oubaas
Mark: ‘You shouldn't have been playing centre, you should have been playing
scrum-half.’ Uys protesteer: ‘But why didn't you put me there, Mr Mark?’ Oubaas
Mark se reaksie was dat hulle hom daar sóú geplaas het, maar hy het te gou van
Stellenbosch vertrek. Later het Uys wel skrumskakel gaan speel vir die onder-19-span,
maar in daardie stadium was die beroemde Danie Craven reeds op die toneel. Hy het
Uys uit
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die span gespeel, kort daarna sy kleure vir Suid-Afrika verwerf en later kaptein van
die Springbokke geword. In 'n onderhoud met Morkel van Tonder op 15 Maart 1974
sê Uys sy triomfdrome is nie dat hy 'n goeie toneelstuk skryf wat daar so onaantasbaar
soos Tafelberg staan nie of dat hy die Hertzogprys verower nie, maar dat hy vir
Suid-Afrika rugby speel. Dan sê hy vir homself in sy droom: ‘Maar jy droom mos
nou, man. Jy is vyftig jaar oud, jy kan nie meer rugby speel nie.’ Maar dan antwoord
hy homself: ‘Ek is steeds fiks en het my liggaam goed opgepas. Ek kan nog steeds
iets op die rugbyveld doen.’
Hoewel Stellenbosch as ‘that oak-hard citadel of conformity’9. Uys reeds in hierdie
jare sou teenval, het die voordele en verdienstes van die dorp en universiteit die
nadele oortref. In die laat twintigerjare was die studentetal van Stellenbosch net oor
die duisend, klein genoeg sodat die dosente heelwat persoonlike aandag aan almal
kon gee. Feitlik 98% van die studente was van die platteland en vir baie van hulle
was universiteitstudie 'n sleutel na die grootstad van kennis, insig en ervaring. Wat
Uys jare later steeds van Stellenbosch sou waardeer, is dat die universiteit vir hom
en baie ander 'n springplank en vertrekpunt was op die pad na intellektuele ondersoek
en die bevraagtekening van elke ding onder die son. 'n Universiteit, so sien hy dit,
is nie in eerste instansie daar om kennis mee te deel nie, maar om die student se
nuuskierigheid vir eie ondersoek te prikkel. ‘What I, the professor, say’, gaan hy
voort,
is only of importance in that I spur you on - to do it off your own bat,
to grope, search, query, doubt, do your own thinking so that eventually
you even disagree with me and you come with arguments that knock me
out....Curiosity is the beginning of all knowledge. ‘Be curious!’ should be
the motto of every University on earth and the question mark its symbol.10.
Stellenbosch sou vir Uys sonder die universiteit nie Stellenbosch wees nie, want
‘Stellenbosch University has...something of the essence of the Boland, the charm,
grace and attraction of the Western Province. And at the same time it gives voice to
the Afrikaans mind and spirit in a variety of ways.’11.
Naas die bywoning van klasse en sy deelname aan krieket en rugby het Uys sy
studiejare veral bestee aan lees en skryf, maar tyd genoeg oorgehad vir die gebruiklike
studentepret en die verenigings-
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lewe. In 'n dagboek wat hy in die tweede helfte van sy eerste jaar afwisselend in
Afrikaans en Engels hou, skryf hy dat hy vir die Julievakansie sy eerste besoek aan
sy ouers se nuwe tuiste op Cathcart bring en met die trein na Stellenbosch terugkeer.
By 'n byeenkoms van die Afrikaanse Kultuurvereniging op 4 Augustus 1927 sit
Abraham Jonker, skrywer en latere politikus, langs hom. Uys het sy gedig
‘Wiegliedjie’,12. duidelik geskryf met sy babasustertjie Mizzi in gedagte, vir die
poësiewedstryd van die vereniging ingestuur. Jonker lewer as beoordelaar gunstige
kommentaar op dié vers en Uys verower daarmee 'n tweede prys - 'n bundel van
Kloos se gedigte. Dié Langenhoviaanse gedig is nog grotendeels 'n voortsetting van
sy skoolverse:
Baba is moeg, moeg van lawaai,
Moeg van die heeldag haar voetjies rondswaai ...

In hierdie tyd skryf hy gereeld verslae oor Stellenbosse sportgebeure vir The Cape
Argus, waarmee hy heelwat sakgeld verdien. Hy is altyd verheug as die koerant sy
bydraes sonder snitte publiseer. Vir The Outspan skryf hy 'n brief oor die gehalte
van plattelandse hotelle, gebaseer op sy ervarings tydens sy besoek aan Cathcart. Hy
woon musiekkonserte en die joernaalaande van die debatsvereniging by, besoek die
bioskoop gereeld en speel viool saam met twee van sy maats. Hy gaan luister ook
gereeld na hofsake en kom onder die indruk van die lyding in die bruin gemeenskap
wanneer hy die getuienis van 'n jong kind in 'n verkragtingsaak aanhoor.
Maar veral lees hy baie; in sy dagboek maak hy aantekeninge oor sy leeswerk,
wat getuig van die fyn insig en oordeel waartoe die jong student reeds ontwikkel het.
The master of Ballantrae van Robert Louis Stevenson vind hy ‘a great book - one
can feel the masterhand in the flowing sweep of the sentences, in the tense stirring
scenes, in the sustained interest of the action’. Wanneer hy dit heeltemal klaar het,
teken hy aan: ‘moving, gripping, with the subdued force that is so characteristic of
Stevenson’. Die nuwe verhale van Léon Maré is vir hom langdradig en vol gebreke
en hy twyfel of dié skrywer nog iets groots gaan lewer, veral omdat reeds tien jaar
ná die verskyning van sy eerste bundel verloop het en hy in dié tyd ‘net afgesak’ het.
Op 8 Augustus is daar 'n bespreking van Jochem van Bruggen se Ampie voor die
Afrikaanse Kultuurvereniging. Uys wou ook praat,
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maar hy was bang die ander dink hy is ‘'n verwaande eerstejaartjie’ en het bly sit. In
die toekoms, so is sy voorneme, gaan hy egter praat ‘om sodoende die ou skaamte
en opgewondenheid af te werk’. Dat hy net vier dae later hierdie - vir dié wat hom
in sy volwassenheid geken het merkwaardige - skroom moes oorkom het, blyk uit
'n aantekening van 12 Augustus: ‘My tong moet ek beheers, hy begin te glad te gly
en dring orals in waar hy nie moet wees nie. Ek het besluit ek gaan 'n oog op hom
hou.’
Wanneer hy later Ampie lees, vind hy dit ‘'n buitengewone werk’. Leipoldt se
drama 'n Vergissing vind hy baie yl: die ‘gedagtetjie satieries uitgewerk, maar dis
baie effens en taamlik deurskynend, en ek dink ek kon dit self geskrywe het’. Dr.
Fransie Malherbe se opvoering van Grosskopf se As die tuig skawe vind hy 'n goeie
produksie. Tog het hy voorbehoude: ‘the serious parts they (the players) did not
intensify enough, they did not make us feel the tragedy of the povertystricken family's
existence’. Hy woon 'n lesing oor die Anglo-Boereoorlog by en kom onder die indruk
van die groot onreg indertyd - ‘wanneer sal 'n skrywer kom om daardie moedige,
manhaftige stryd teen 'n oorweldigende oormag in geskikte, gloedvolle taal te
verewig?’
Maar ook sy medestudente se doenighede geniet hy. Saam met hulle in Bergville,
so skryf hy op 10 April 1927 aan sy ouma Uys, is ‘a great card’ met die naam Pieta.
‘I have been here for three weeks’, gaan hy voort, ‘and I have never seen him busy
with a book ...; he is gifted with a chronic incapability of mind which enables him
to forget his debts, the lectures he has to attend, and the works he has been told to
study, in fact he never seems to have money at all - it is a kind of communistic little
world of ours this - we are all socialists and when one of us goes to some function
or other, he goes as the house's representative, with somebody else's butterfly-collar
and bowtie round his neck, somebody else's studs in his shirt, somebody else's
overcoat round his body, and somebody else's polish on his boots.’ Saam met Pieta,
met brandende vuurhoutjies voor die sitvlak om die blou vlamme te meet, hou hulle
wedstryde om te kyk wie die langste kan poep - natuurlik deur vooraf te laai met
boontjies!13.
Wanneer Uys die dag goed werk - iets wat nie elke dag gebeur nie - vind hy groot
bevrediging daarin. ‘I have come to realize’, skryf hy in sy dagboek, ‘that there is a
happiness which fills one with a quiet feeling of satisfaction with oneself when one
knows that one has done one's duty and one's best - gradually I am getting the better
of
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myself.’ Soms sit hy egter terneergedruk by sy boeke. Hy lees Gezelle, Yeats en
Fletcher, maar vind dit moeilik om te konsentreer. Hy probeer om aan die skrywe te
kom, maar dit is pure verniet: ‘ek skort nog aan wilskrag en determinasie - ek moet
leer om myself te oorwin. Weer 'n paar goeie idees gekry vir stories, wat ek net moet
goed uitwerk om beter werk te kan lewer dan vantevore.’ Op 3 September 1927
spreek hy in sy dagboek 'n wens uit wat hy dwarsdeur sy lewe in vervulling sou laat
gaan en wat die tenger Uys met sy basies minsame geaardheid in botsing met baie
van sy tydgenote en medeskrywers sou bring: ‘my greatest wish is that I may never
slavishly follow convention’.
Ander kere geniet hy die lewe uitbundig. Tydens die Septembervakansie van 1927
kuier Uys en Bokkie op 'n plaas naby Protem in die Overberg en raak Uys ‘kop en
pootjies’ verlief op Magda, vir wie hy van tyd tot tyd so 'n bietjie ‘liefkoos’. Aan die
einde van die jaar gaan al vier die Krige-seuns twee dae lank na die Kelders naby
Gansbaai, 'n ervaring wat Uys meer as een keer in sy latere briewe aan sy broers
oproep. Met heimwee herinner hy Bokkie in 'n brief van 12 Januarie 1932 uit
Sanary-sur-Mer in die suide van Frankryk aan ‘daardie myle lang wit strand in die
môre, aan die een kant die see, en voor en agter en links die berge, en die brekfis aan
die end van die trek. Ons het almal kaalgat aangesit...Dis snaaks hoe dikwels, en
soms heeltemal buite die verband, die herinnering daaraan by my opkom. Dis of
daardie twee dae, die geluk, en sorgeloosheid daarvan 'n apoteose is van geheel ons
kinderdae en jongmanskap.’
Met sy gehegtheid aan sy moeder was die wintervakansie van 1927 op Cathcart
vir Uys en Sannie 'n heerlike weersiens. Wanneer hy by sy vertrek op 24 Julie van
haar afskeid neem, hou hy haar hand styf vas, want 'n paar weke later sou sy 'n
ernstige operasie moes ondergaan waarvan die afloop weens die moontlikheid van
kwaadaardigheid nie seker was nie. Gelukkig kon sy vader hom op 24 Augustus
telegrafeer dat die operasie suksesvol afgeloop het en dat dit in die omstandighede
met haar so goed gaan as wat verwag kon word. In sy dagboek sê Uys dat hy op 11
Augustus, 'n paar dae voor die operasie, 'n brief van haar ontvang het, amper asof sy
vrees sy gaan hom nie weer sien nie. ‘I was struck by the tenderness and beauty of
her letter’, teken hy aan. Sannie skryf: ‘I hope you have a humble mind and will stick
to it all your life. If you haven't got it, cultivate it. Dear old Uys, I am glad I have
known you for 17 years. You were such fun.
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Keep it up. Be keen on things you want to do, in love with life, kind to everyone and
hang on to the highest in yourself which is of God.’ Hierdie liefdevolle woorde en
rigtingwysers vir sy toekoms roer hom diep en hy skryf: ‘how grateful I must be to
have had such a mother, such a mother of mothers!’

II
Die regsfakulteit van die Universiteit van Stellenbosch, waarby Uys in 1927 as
eerstejaarstudent inskryf, was saam met Latyn en Grieks gehuisves in die Ou
Hoofgebou op die hoek van Victoria- en Ryneveldstraat. In 1919 word H.A Fagan,
later veral bekend as politikus en dramaturg, benoem tot eerste hoogleraar in die
regsgeleerdheid, maar aan die einde van dieselfde jaar bedank hy ten gunste van die
advokatuur in Kaapstad. Hy word opgevolg deur H.D.J. Bodenstein, wat ná sy
promosie in Leiden en enkele ander betrekkings 'n tyd lank hoogleraar was in
Amsterdam. Wanneer Uys in 1927 met sy studie begin, is Bodenstein nog professor
op Stellenbosch, maar in Mei van dieselfde jaar word hy - tot groot verlies van
Stellenbosch - deur die Hertzog-regering benoem tot sekretaris van buitelandse sake,
met die spesiale opdrag om later internasionaal oor die Britse kolonies se
onafhanklikheid binne die nuut opgerigte gemenebes en oor die Statuut van
Westminster te beraadslaag. Reeds in 1921 word dr. W.M.R. Malherbe, wat in 1906
in Leiden in die regte promoveer en jare lank redakteur van die ou Brandwag was,
aangestel as tweede hoogleraar op Stellenbosch. Ná Bodenstein se vertrek staan
Morty, soos Malherbe alombekend was, aan die spits as dekaan van die fakulteit. Hy
lê 'n kursus vas om juriste op te lei, sonder om die klem in die eerste plek op die
behoeftes van die praktisyn te plaas. Self het hy niks gepubliseer nie - selfs sy
promosie in Leiden was gebaseer op stellinge, nie op 'n proefskrif nie -, maar die
bekende vroeëre regshandleidings in Afrikaans was alles die werk van sy oudstudente.
Naas Morty Malherbe het Uys in dié jare as dosente veral A.B. Beyers, later
regterpresident van die Kaapse Hooggeregshof, L.C. Steyn, later hoofregter, en I.
van Zyl Steyn onthou. Van Zyl Steyn het bekend gestaan as die briljante jong dosent14.
en latere professor wie se vroeë dood op dertigjarige leeftyd 'n groot verlies vir
Stellenbosch en die regswetenskap in Suid-Afrika was. ‘Sy groot gawes’, skryf R.W.
Wilcocks in 'n huldeblyk,15. ‘het hy gebruik volgens die weg wat vir

J.C. Kannemeyer, Die goue seun. Die lewe en werk van Uys Krige

86
hom aangewys is deur sy nougesette pligsgetrouheid, sy fyngevoelige eerlikheid en
sy menseliefde.’ Waarskynlik was dit Van Zyl Steyn se lesings wat aan Uys 'n
lewenslange eerbied vir die Romeins-Hollandse regstelsel gegee het. ‘If there was
one thing we were taught at Stellenbosch - no, instilled into us by our professors and
lecturers -’, skryf Uys baie jare later wanneer hy oortuig is daarvan dat die Nasionale
regering met sy aanhoudings sonder verhoor die wese van die reg in Suid-Afrika
aantas, ‘it was a great respect, a profound admiration for our South African law that body of Roman-Dutch Law modified, as later in some respects it was, by the
English Common Law. We were taught it was as fine a body of law as is found
anywhere in the world.’16.
Hoewel hy in 'n brief aan sy ouma Uys laat weet dat hy ook die lesings in
Romeins-Hollandse Reg geniet, was Uys nie regtig geïnteresseerd in sy regskursusse
en 'n toekomstige loopbaan in die regte nie. Veral in die derde jaar, toe hulle uitsluitlik
lesings oor die geskiedenis van die Romeinse Reg moes bywoon en seminaarwerk
oor Romeins-Regterlike bronne by prof. Morty Malherbe moes bestudeer, het die
verveling en die verlange na die natuur en die literatuur sy tol begin eis. In die speelse
‘Lesingsliedjie’, wat hy in September 1929 in Die Stellenbosse Student publiseer en
- met 'n verdere uitbreiding, wat die gedig meer as twee keer langer maak - in sy
eerste bundel aan Morty sou opdra, toon hy sy voorkeur en ware liefde:
Wie kan tog luister
na Romeinse Reg
as sy hart jubel:
‘Kyk, dis lente nou!’...
As affodille
fier die son aanskou
want hul's die somer
se klaroene! Seg,
wie kan tog luister
na Romeinse Reg
as sy hart jubel:
‘Kyk, dis lente nou!’17.

Uys se belangstelling het in die eerste plek uitgegaan na die letter-
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kunde. Latyn neem hy twee jaar lank by prof. P.J. van Braam en mnr. J. McCulla.
Naas grammatikale oefeninge en 'n kort oorsig van die Romeinse geskiedenis
konsentreer hulle in die eerste jaar op 'n keuse uit Sallustius, Vergilius en Cicero,
terwyl die tweedejaarskursus gewy word aan Terentius, Horatius, Cicero, Livius en
verdere werk van Vergilius. Veel belangstelling in Latyn het Uys egter nie gehad
nie, al is sy slaagpunt van 60% voldoende.
Indien die leerstof in Nederlands en Afrikaans tydens sy studietermyn boeiender
was en die dosente meer inspirerend, is dit heel moontlik dat hy reeds in dié jare sy
kursus van Regte na Tale sou gewysig het. By die aanvang van sy studiejare was die
knap taalkundige J.J. Smith, met sy benoeming in 1918 die eerste professor in
Afrikaans - enkele maande vóór D.F. Malherbe in Bloemfontein -, reeds besig met
die Woordeboek van die Afrikaanse Taal, waarvan hy die eerste redakteur was. In
sy plek het Nico Uys die taalkunde by die eerstejaars behartig, maar volgens 'n
aantekening in sy dagboek het Uys dit ‘onsmaaklike spyse’ gevind wat op 'n
onintelligente wyse vir hulle opgedis is. Prof. E.C. Pienaar, die een professor in
letterkunde, het hy reeds in hierdie jare die toppunt van wansmaak gevind. Pienaar
was bekend vir sy bombas in die klas en as openbare redevoerder het hy die ideale
van 'n eng Afrikanernasionalisme uitgedra wat geen of weinig ruimte vir ander
menings geduld het nie. Wanneer hy twee jaar later, ná die voltooiing van sy studie,
in Johannesburg werksaam is, skryf Uys met 'n vlymskerp verbinding van ironie en
sarkasme aan sy broer Bokkie dat E.C. Pienaar ‘in gelyke mate’ hulle albei se
‘bewondering en eerbied’ wegdra. E.C. Pienaar, sê hy, ‘is die pragtigste produk wat
ons Afrikaanse nasie nog voortgebring het -, so manhaftig en fier in sy optrede, so
in die ooglopend edel van inbors, so 'n baasredenaar en fynbesnaarde kritikus, kortom,
so 'n prag-eksemplaar van 'n Afrikaner! Sy piramidale verdienstes imponeer my.’
En hy vra of Bokkie Pienaar se ‘Dingaansdag-ontboeseming in die nuutste Brandwag’
gelees het. Hy ‘staan verbaas voor so 'n blokstuk van retorika! Ek kan net ademloos
in 'n vreemde taal uitroep: “What bloody sentimental tripe”’. Dit is opvallend dat
daar, ná sy by tye sterk nasionale skoolverse, in Uys se gedigte tydens sy
universiteitsjare geen nasionale of religieuse tendense aanwesig is nie. Miskien het
Pienaar se oordrewe chauvinisme iets te make gehad met hierdie vroeë
koersverandering by Uys, al sou hy in die dertigerjare in Spanje weer momenteel
sterk nasionaalvoelend word.
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Buitendien was daar in hierdie tyd op Stellenbosch sterk meningsverskil oor die
verligte idees wat Johannes du Plessis, professor in teologie, in die klaskamer
verkondig het en wat volgens die beswaarmakers strydig was met die kerkleer. Die
besware, wat by tye in heftige polemieke verwoord is, was van die begin af oor die
vraag na die Goddelike outoriteit van Jesus Christus en of Jona as 'n historiese of as
'n allegoriese figuur beskou moes word.18. Onder die werklik denkende studente gaan
daar 'n simpatie uit na Du Plessis en in Die Stellenbosse Student, waarvan Uys in
1928 en 1929 redaksielid is, verskyn van tyd tot tyd artikels waarin steun vir die
professor se standpunte uitgespreek word. Hoewel Uys self nie 'n artikel oor die Du
Plessis-aangeleentheid skryf nie, is dit duidelik waar sy simpatie lê.
Meer waardering as vir Pienaar het Uys in die Departement Nederlands en
Afrikaans gehad vir dr. Fransie Malherbe. Malherbe stel Uys aan die jonger
Nederlandse poësie voor, en deur buitemuurse lesings oor die skilderkuns ook aan
die impressioniste. So ontdek hy die werk van Van Gogh en Cézanne, wat vir hom
'n hele openbaring is. Hy lees feitlik elke bundel van die destyds moderne Nederlandse
poësie in die biblioteek en raak goed vertroud met Dirk Coster se Nieuwe geluiden
waarin naas verse van Roland Holst en Bloem van die kwatryne van Jacob Israel de
Haan en eksperimente met die vrye vers opgeneem word.19. Maar dr. Fransie, wat in
Uys se verhaal ‘Die diefstal’ figureer as ‘die nuwe prof. Malherbe, die een uit
Europa’,20. en die knap, vroeggestorwe prof. Lydia van Niekerk kan hom nie oorhaal
om langer as een jaar 'n kursus in Nederlands en Afrikaans te volg nie. Aan die einde
van 1927 skryf hy dié vak af en behaal hy 60% in die eksamen.
Baie waardering het Uys vir prof. H.C. Notcutt, mnr. V. Walpole en mnr. D.
Hopwood, sy dosente in Engels, wat hom aan die hand van voorgeskrewe tekste uit
die werk van Shakespeare, die klassieke, romantiese en realistiese drama, en die
poësie verder in die Engelse literatuur inwy. Die kursusse was goed saamgestel en
die dosente prikkelend. Anders as die eerbiedwaardige Pienaar met sy grys hare het
ou Nottie - soos Notcutt onder die studente bekend was - op 'n ouerige fietsie in die
Stellenbosse strate rondgery. Hy was 'n gebore onderwyser wat deeglike studie en
eerstehandse werk van sy studente vereis het. Sy proefskrif het gehandel oor Keats
se Endymion, maar hy was veral geïnteresseerd in Spenser, in die besonder sy Faerie
Queen, vir wie hy as 'n onderskatte skrywer beskou het.21. Ook Hopwood en Walpole
was inspirerende dosente. Omdat hy tydens die Eerste Wê-
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reldoorlog sy een long verloor het, was Walpole nie altyd baie gesond nie. Hy het
egter sy studente beïndruk deur die klaskamer binne te kom met net 'n klein stukkie
papier waarop enkele notas was en wat hy, ná afhandeling van die logies afgeronde
lesing, opgefrommel en in die snippermandjie weggeskiet het. Sy toetse is nooit
aangekondig nie. Hy het eenvoudig op 'n oggend opgedaag, ‘One student, one bench’
afgekondig, en dan moes die studente skryf! So meegevoer was Uys met die Engelse
letterkunde dat hy in sy eerste jaar reeds op sy eie die verwikkelde poësie van Yeats,
Eliot en Owen gelees, 90% in die eksamen behaal en derhalwe met onderskeiding
geslaag het - 'n prestasie wat nie algemeen was vir Engels met sy hoë standaard nie.
In die tweede jaar, toe die luiheid al by hom begin oorneem het, sak Uys af na 60%,
wat vir dié streng departement nog steeds 'n goeie punt was.
In sy tweede jaar kon Uys met Nederlands en Afrikaans as studierigting voortgaan,
maar Pienaar en Nico Uys se vervelige stof wek 'n knop op sy maag. Geprikkel deur
Fransie Malherbe se buitemuurse lesings oor die impressioniste het hy nou die
behoefte om meer van die Franse kultuur en literatuur te wete te kom. So beland hy
in die klas by dr. J.L.M. Franken, wat Frans in Luik, België, studeer en in 1919 as
lektor op Stellenbosch aangestel word. Franken het 'n wye belangstellingsveld gehad
en later belangrike werk op die gebied van die biografiese geskiedskrywing gedoen
met sy Piet Retief se lewe in die Kolonie (1949), 'n boek oor een van Uys se voorsate.
Franken was ook intens geïnteresseerd in die geskiedenis van die Afrikaanse taal.
Veertien van sy belangrikste studies in dié verband word gebundel in sy Taalhistoriese
opstelle (1953), 'n publikasie waarmee hy die Stalsprys van die Suid-Afrikaanse
Akademie vir Wetenskap en Kuns verower.
Met sy studie van die Franse letterkunde gaan daar 'n nuwe wêreld vir Uys oop.
Franken stel hom met sy inspirerende lesings bekend aan die groot skatte van die
Franse poësie en hy leer die groot digters reeds tydens sy studiejare ken: Villon,
Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé en Apollinaire. Hy ontdek ook die werk
van Daudet en De Maupassant en vertaal van hulle kortverhale in Die Huisgenoot.
Hy verdiep hom in alle Franse boeke waarop hy sy hand kan lê. Hoewel hy aan die
einde van die jaar net 60% haal, was die jaar se studie vir hom 'n hele vreugde.
Wanneer hy op 'n keer slegs 'n C vir 'n toets kry en self meen hy moet nou harder
werk, sê Franken: ‘As ek jou
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pa was, sal ek jou slaat met 'n karwats.’ Net die volgende dag sê Franken in die loop
van 'n lesing: ‘Die Franse filosowe sê as jy die man skraap, kom die gorilla uit.’ Uys
merk daarby rats op: ‘En gister wou Doktor my gepiets het!’
Wanneer hy in 1950 sy bundel vertalings Vir die luit en die kitaar publiseer, dra
Uys dit op aan Franken, ‘aan wie ek my liefde vir die Franse letterkunde verskuldig
is’. Vanaf sy eerste Franse les by dr. Franken ontstaan daar by Uys die drang om na
Frankryk te gaan en om die land, sy kultuur en sy mense in hom in te drink.22. Drie
jaar later sou hy dié droom verwesenlik.

III
As studente saam met Uys op Stellenbosch was mense wat groot bekendheid sou
verwerf, soos die onderwys- en taalman C.P. van der Merwe, S. Meiring Naudé, later
president van die WNNR en voorsitter van die Akademie vir Wetenskap en Kuns,
H.B. Thom, later rektor van die Universiteit van Stellenbosch, P.A. Weber, ouer as
die normale voorgraadse studente en later redakteur van Die Burger en voorsitter
van die Nasionale Pers, Erika Theron, later professor in maatskaplike werk op
Stellenbosch, die skrywer Abraham H. Jonker en L.I. Coertze, vertaler van Hamlet,
en soos Jonker ook later politikus. H.F. Verwoerd was 'n jong blondharige lektor in
sielkunde. Hy was by almal bekend as akademies briljant en Stellenbosch se eerste
hoogleraar in sosiologie.
Uys was nie die enigste regstudent wat in die letterkunde geïnteresseerd was en
sy hand op papier gewaag het nie. Saam met nege van sy medestudente vorm hy 'n
vereniging vir die skryfkuns onder die naam ‘The Nine Muses’. Naas Uys en Bokkie
was daar Helm van Zyl en Louis van Winsen, wat albei later regters sou word, en
Willem van Rooijen, later bekende joernalis van die Cape Times. ‘I was the only one
of...(those) aspiring writers who stayed the course’, skryf Uys.
Within a few years of leaving the University all of them were very busy
devoting their energies to the professions they had chosen and, while not
losing their interest in literature, had given up the idea - and without the
least regret, I am sure - of thinking of it in terms of their life's work.23.
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Van die studenteverse wat Uys in Die Boerevrou, Die Huisgenoot, Die Nuwe
Brandwag, Voorslag, The South African Nation en Die Stellenbosse Student publiseer,
neem hy later op in sy debuutbundel Kentering van 1935 en sy bundel vertalings Vir
die luit en die kitaar van 1950. In Die Stellenbosse Student, maar nêrens elders nie,
gebruik hy dikwels die skuilnaam Matuk, gevorm van Mattheus Uys Krige.
In hierdie stadium is Uys nog aan die tas na temas en vorme. 'n Mens sien dit veral
in prosabydraes soos ‘A camp fire’24. en ‘On coercion’25. wat nog in groot mate by sy
skoolstukke aansluit - al huiwer daar 'n noot van ligte, onuitgesproke verset teen
enige vorm van dwingelandy in die laaste opstel, iets wat op skool nog by hom
ontbreek. Dat Uys in hierdie jare nog, soos seker haas alle skrywers aan die begin
van hul loopbaan, onseker is van die rigting waarin hy moet ontwikkel, blyk, naas
die plek-plek nog sukkelende verse en die eksperimente in verskillende rigtings, uit
'n stuk wat hy skryf wanneer hy veel later gevra word om die poësiebydraes van die
Universiteit van Kaapstad se Groote Schuur te beoordeel. Hy skryf:
I...remember how inwardly unsure I was of myself, despite the bright
blaze of those literary ambitions; how I warmed to the slightest word of
praise or appreciation from any of my professors or fellow-students; and
what a chill would come creeping into my soul at the least breath of adverse
criticism.26.
Waardering vir sy talent ontvang hy tydens sy studiejare van sy medestudent Louis
van Winsen, wat in 'n artikel ‘On Stellenbosch poetry’27. Uys loof vir sy ‘rare
appreciation for what is poetically beautiful in words and conceptions’, al kwalifiseer
hy hierdie lof deur te sê dat daar geen diep agterliggende motief of ‘flodding impulse’
in die digter aanwesig is nie. Hy ‘indulges himself in the luxury of sensation. He is
a dilettante of sights and sounds. He is in an intensely poetic state when he writes
and in that condition can interpret through himself sensations of sight, sound and
touch.’
Hierdie feitlik Van Deysselliaanse lewe van sensasies blyk duidelik uit sommige
van Krige se Engelse verse uit dié tyd, soos ‘By the fire’,28. waarin hy, soos Opperman
reeds aangetoon het,29. die woordmusiek van Swinburne nastreef en met die slot iets
van Stevenson se kinderverse toon. Die invloed van Swinburne blyk hier reeds uit
die oormatige gebruik van alliterasie:
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Just the patter of tiny footsteps
And a few little fitful flames;
Just the music of fairy fiddlers
And the laughter of dancing dames;
Just the whisper of soft little voices
And the music so sweet of the band;
Just the gleam of red little dresses
And the tilt of the saraband.
Just the scraping of bows on the fiddles
And the clapping of tired hands;
Just the throb of the drums in the darkness
And the sobbing of silken strands.

I am stretched half-asleep on the carpet,
I am drowsy with warmth from the glow
And I creep into bed in the quiet,
And I dream I am dozing below.

Teenoor die Swinburniaanse oorvloed woorde in dié gedig - so kenmerkend van die
Victoriaan - is ‘The hero’30. veel soberder. Deur, soos Opperman dit formuleer, ‘die
sfeer en loopgraaftaal van Siegfried Sassoon en Wilfred Owen’,31. wie se poësie Krige
in dié jare leer ken, vind 'n mens dat hy hier nader by die spreektaal aansluit, 'n nugter
aardsheid met 'n sweem van ironie nastreef en iets verraai van die anekdotiese
ekspressionisme van Marnix Gijsen en Dop Bles, wie se verse hy in Coster se
bloemlesing lees. Wat hy hier ook regkry, is om die vorm van die Shakespeariaanse
sonnet voortreflik uit te buit deur met 'n terugkeer na die slagter se beroep die
slotkoeplet met 'n ekstra stukkie wrangheid te laai. Dit is die enigste volwaardige
sonnet wat Krige ooit gepubliseer het:
The motor crashed and broke into the tree.
Eight men were hurtled, flung into the air,
Came down and fell in broken heaps, and three
Were corpses dead in pools of blood and hair.
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The butcher spoke with slow and tragic sound.
He slobber'd, beamed upon the scribbling ‘press’,
Held forth unto the mob that stood around
With bated breath, ‘I saw it all, oh yes!
I thought I was in Flanders once again.’
There was a brave glint in his bleary eye,
‘My war-experience told me right as rain
That they were dead! My God! I've seen men die!’
And if he'd said - My experience long
Of mutton and dead beaf, would he've been wrong?

Reeds in Die Huisgenoot van 23 Desember 1927 vertaal Krige uit T. Sturge Moore
‘Die lied van die roeiers’. Dit volg hy in die uitgawe van 20 Januarie 1928 van
dieselfde tydskrif op met ‘Requiescat’ van Matthew Arnold en op 20 Junie 1928 met
‘Die strik’ van James Stephens. In Die Stellenbosse Student van Maart 1928 vertaal
hy ook Jan Celliers se ‘Stille werkers’ as ‘Evening’. Onder aansporing van Franken
waag Krige hom aan twee gedigte in Frans (‘L' Hiver’ en ‘J' Aime’).32. Ook uit Frans
begin hy nou te vertaal: Sully Prudhomme se ‘Die oë’33. en ‘Sug’,34. wat hy in Vir die
luit en die kitaar opneem, selfs al spreek die oorgevoelige romantiek later nie meer
tot hom nie;35. ‘Die fonteintjie’,36. ‘Tydens die storm’ en ‘Die bron’ (laasgenoemde
twee albei in Vir die luit en die kitaar) van Théophile Gautier, wie se skildersoog en
beskrywende vermoë hy bewonder; en Leconte Delisle se ‘Hart van Hialmar’, wat
in Die Stellenbosse Student van Maart 1929 verskyn, maar wat Franken so goed vind
dat hy dit vir publikasie aan Die Nuwe Brandwag voorlê.37. Dié vertaling op
agtienjarige leeftyd en die publikasie op so 'n jeugdige leeftyd in die destydse
prominentste literêre tydskrif in Afrikaans was, soos Krige dit later in 'n onderhoud
sou stel, vir hom 'n deurbraak en die eerste bevestiging van sy poëtiese talent.38.
Dit is opvallend dat Krige met sy vertalings uit Frans, soos trouens Celliers vóór
hom, op mindere digters konsentreer en die groot digters vir wie hy in dié jare leer
ken, waarskynlik uit 'n te groot ontsag, vir eers laat links lê. Hierdie vertalings is van
die eerstes wat hy doen en die begin van 'n aktiwiteit waarmee hy later groot aansien
in die Afrikaanse literêre wêreld sal verwerf. Digters soos Villon en Baude-
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laire maak egter in sy studentejare reeds 'n groot indruk op hom. In Vir die luit en
die kitaar skryf hy in 1950 dat hy twee en twintig jaar tevore - dus in 1928 Baudelaire, ‘die vader van die moderne poësie’,39. die eerste maal gelees het. Hy gaan
voort:
Dit staan my nog so helder voor die gees asof dit gister gebeur het. Ek
was op die plaas Appelsbos in die distrik Swellendam. Ek het dié middag
aan die slaap geraak met 'n Franse bloemlesing op die tafeltjie langs my.
Ek word wakker - en die son is al amper onder. Oor die rant kom die skape
kraal toe. Die skaduwees is hulle vooruit: een lang skaduwee stoot al sy
spits teen die stoep aan. Iewers op die werf raas, triestig, 'n paar kiewiete.
Ek het die boek opgeneem, Baudelaire se Balcon gelees en 'n paar van sy
pragtigste sonnette. En toe ek klaar is, het ek die gevoel gehad dat die
poësie, die letterkunde, nee, die lewe self, nooit weer heeltemal dieselfde
sou wees nie.40.
Ook van Uys se oorspronklike gedigte wat in Die Stellenbosse Student verskyn,
toon dat hy in dié jare deeglik van die Franse poësie en Franse vorme kennis geneem
het, soos die twee triolette (‘Ek wis nie dat ons eens moes skei’41. en ‘Ek wou 'n ligte
liedjie sing, Alet’42.) en ‘Beauté inconnue’,43. laasgenoemde 'n villanelle. Waarskynlik
is die kwatrynvorm wat hy nou ook begin beoefen en wat hom - ook deur sy voorkeur
vir die aaba-rymskema - 'n streng tug oplê, geïnspireer deur die kwatryne van Jacob
Israel de Haan in Coster se Nieuwe geluiden, al laat die verbinding van die dood met
die figuur van die prostituut 'n mens eerder dink aan Oscar Wilde en die Engelse
Nineties:
Al swierend deur die strate om haar lewensbrood
het sy gebied die dorre vrugte van haar skoot;
koket, geknipoog, hard gelag - en skel in
haar stem het ek gehoor die grynslag van die dood!44.

Soms klink die kunstenaarstrots sterk uit hierdie verse op, al word die onsterflikheid
van die digter nie met soveel bravade as by Kloos (‘Maar Ik zal heerlijk in mijn Vers
herrijzen!’45.) bevestig nie. Tog hoor 'n mens hier, ook uit frases soos ‘heel vaag’ en
‘heel ver’, 'n eggo van Kloos:
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Hoewel die dood, heel vaag nog soos die môremis,
heel ver, meedoënloos my liedjies uit sal wis.
Tog was hul skoon, het hul gesing van son en
van see, en van lewens soet geheimenis.46.

In ander verse uit sy studentejare hoor ons baie sterk die naklanke van Leipoldt se
slampamperliedjies, soos in ‘Weemoed’47. en veral ‘Die Karo’:
Blou is die hemel, blou daarbo,
Blou die koppies van die ou Karo!48.

Met ‘Lied aan Kalomien’,49. die gedig waarmee hy sy debuutbundel Kentering sal
open, sluit hy nóú aan by die liedkultus in die Afrikaanse poësie van dié tyd, soos
beoefen deur Visser en I.D. du Plessis, al skep hy met die langer klankspel, soos
Opperman aantoon, iets ‘eentonigmelancholies’50. in sy vers. Waarskynlik Krige se
beste vers uit sy Stellenbosse jare is ‘Nagreën’, al is dit aanvanklik te uitgesponne
en laat hy later, naas ander teksveranderings, nege strofes weg. Wat hy probeer doen,
is om vir die eerste keer die eentonigheid van die nag lange reën deur die klank van
die vers te evokeer. Dit doen hy deur die opstapeling van dieselfde rymterminale in
kort versreëls en deur die sirkulering van beelde. Só eindig die gedig:
O alleen
net die reën
wat daar gaan
langsaamaan
deur die nagte,
my gedagte,
deur die bome,
deur my drome ...
O die sug
die gerug
van die reën
droef-aaneen
alomheen ...51.
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Enkele van sy vroeë verse bundel Krige eers in Gedigte 1927-1940 (1961), 'n
grotendeels (drasties hersiene) heruitgawe van sy eerste twee bundels, Kentering
(1935) en Rooidag (1940). Met die epigrammatiese ‘Grafskrif’ sluit hy aan by die
tradisie van Visser, terwyl ‘Aand ...’52. met sy verbinding van waarneming en
stemming suiwer Kloos is. Die uiterlike vorm van die sonnet, soos ook in
‘Reisindruk’,53. is blote skyn, aangesien die slotkoeplet slegs die stemming voortsit.
Onder hierdie verse neem veral ‘CE 93 ...’ deur die sober woordgebruik, die karige
opnoem van indrukke om 'n hele sfeer op te bou en die beheerste vorm 'n besondere
plek in. Die beeld van die peperbome sal in Opperman se Joernaal van Jorik
terugkeer:
'n Rooi-wit huisie langs die spoor
waar flenter-wasgoed waai
en blomme in die sand versmoor
en heen en weer 'n stukkende hekkie swaai.
'n Rooi-wit huisie langs die spoor,
treurig, verlate, alleen.
'n Paar ou peperboompies voor
en om hom vaal die vlakte heen.54.

'n Unieke gedig onder sy vroeëre poësie, maar wat Krige tereg weens die kwaliteit
daarvan nie later in 'n bundel opneem nie, is die anekdoties-ekspressionistiese
‘Publieke foon’,55. Krige se eerste werklik vrye vers waarvoor 'n mens, soos Opperman
tereg aantoon, voorbeelde by Eliot, Laforgue, Dop Bles en Van Schagen kan aanwys:
Ek wag hier vir die foon om net te lui, te lui,
rinkinkel en te keer te gaan ...
Ek wag
stok siel alleen,
sonder sigaret of pyp,
sonder 'n stukkie sjokolade om aan te smul.
Sans verbeelding, sans esprit, sans 'n lyntjie
van my eie poësie om my te sus
en op te beur. 'n Troostelose ewige verveling.
Ennui! Ennui accablant!
Je suis désespéré!
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1. Die handtekening van Cornelis Janz Uys (voor 1677 - na 1714), stamvader van die Uyse in
Suid-Afrika. (C. Pama, Die groot Afrikaanse familienaamboek, Kaapstad, Human & Rousseau, 1983.)
Tensy anders vermeld, kom alle foto's uit die Uys Krige-versameling by die Universiteit van
Stellenbosch.

2. 'n Kunstenaar se voorstelling van die hinderlaag waarin Piet Uys en sy seun Dirkie, heldefigure uit
die Groot Trek en in die Uys-familie, gesterf het. (Afrikaanse kinderensiklopedie, deel VI, Kaapstad,
Nasionale Boekhandel, 1953.)

3. Handtekening van Wilhelm Adolf Krigo (1698-1738), stamvader, wat later sy familienaam as Krige
geskryf het. Hy tree in die huwelik met Johanna de Villiers en boer saam met sy skoonvader op die
spogplaas Bosch-en-Dal naby Franschhoek, bakermat van die uitgebreide De Villiers-familie. (C.
Pama, Die groot Afrikaanse familienaamboek, Kaapstad, Human & Rousseau, 1983.)
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4. 'n Voorstelling van Piet Retief, die groot politieke leier van die Groot Trek, in die Kaapse
Argiefbewaarplek. Tussen hom en Uys Krige is daar 'n regstreekse bloedband, want Retief se suster
Margaretha Louisa was die skrywer se oumagrootjie aan vaderskant. (Maria Hugo, Piet Retief,
Johannesburg, Voortrekkerpers, 1961.)

5. Die opstal van Bontebokskloof waar Krige op 4 Februarie 1910 gebore is. (Sol y sombra, video
oor die lewe van Uys Krige, deur Pierre Marais, 1985.)
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6. Die Bontebokskloof-Uyse in 1896. Van links na regs agter: Nols, Sannie (moeder van die digter),
Mattheus Gerhardus (1848-1912; oupa) en Sara. Voor van links na regs: Minnie, Lettie, Francina
(geb. Lourens; ouma) en Anna. (lan S. Uys, Die Uys-geskiedenis 1704-1974, Heidelberg, uitgegee
deur die skrywer, 1974.)

7. Jan Christiaan Smuts, staatsman en regsgeleerde, en sy vrou Isie Krige, groottante van Uys Krige.
(Trewhella Cameron, Jan Smuts, Kaapstad, Human & Rousseau, 1994.)
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8. Jacob George Joubert Krige (1846-1920). Hy was onder die Krige-kinders bekend as oupa Dominee.
Hy was dertig jaar lank predikant op Caledon. (Foto: Caledon Museum.)

9. Villa Caledon, die pragtige woning in Neethlingstraat 7 op Stellenbosch, waar oupa Dominee ná
aanvaarding van sy emeritaat kom aftree het. (Foto: Johan Krige.)

10. Japie Krige in aksie. Hy was die vader van die digter en die beroemde senter van Paul Roos se
Springbokspan wat in 1906-1907 deur Brittanje en Frankryk getoer het. (The Carolin Papers, versamel
en geredigeer deur Lappe Laubscher en Gideon Nieman, Pretoria, Rugbyana Publishers, 1990.)
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11. Melkbos, boerestrandhuis van oupa en ouma Dominee op Onrust, waar die Krige-kinders graag
in die somer by die see deurgebring het. (Foto: Santa Hofmeyr-Joubert.)

12. Susanna Hermina (Sannie) Uys, moeder van die digter en skryfster van Vroue en Papawers en
pikkewyne. (Foto: Johan Krige.)
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13. Die drie oudste Krige-seuns in 1914. Van links na regs: Bokkie, Arnold en Uys. (Foto: Suzanne
Fox.)
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14. Hastingsstraat, Tamboerskloof, Kaapstad met sy ry eenderse huise wat in Uys Krige se verhaal
‘Die stad’ in Die palmboom figureer. Die boom waaruit die Krige-seuntjies, volgens die gedig
‘Tram-ode’, dikwels lukwarte gaan ‘roof’ het, staan vandag nog teenoor nommer 29, die woning van
die Krigegesin in 1917. (Foto: Wium van Zyl.)

15. Die Krige-kinders omstreeks 1920. Van links na regs: Uys, Arnold, Bokkie, Mizzi en François.
(Foto: Suzanne Fox.)
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16. 'n Gesinsfoto van die Kriges op die stoep van hulle huis in Mostertsdrif, Stellenbosch in die middel
van die twintigerjare. Van links na regs: Bokkie, Uys, Mizzi, Japie, François en Arnold. Dit was kort
voor die geboorte van Suzanne, die jongste dogter. (Foto: Suzanne Fox.)

17. Die skakelhuis in Van der Stelstraat, Mostertsdrif, Stellenbosch, waar Japie Krige en sy gesin
hulle in 1920 vestig. (Foto: J.C. Kannemeyer.)
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18. Die 1926-matriekklas van die Hoër Jongenskool wat later die Paul Roos Gimnasium sou word.
Uys Krige sit in die voorste ry sewende van links en sy broer Bokkie derde van regs in dieselfde ry.
In die middel van die tweede ry van voor sit Paul Roos, die skoolhoof. Regs langs hom sit eerwaarde
P.J. Loseby, die Engelse onderwyser wat sy belangstelling in die poësie van digters soos Shelley,
Keats en Wordsworth aangewakker het. (Foto: Paul Roos Gimnasium.)

19. Die eerste rugbyspan van die Stellenbosse Hoër Jongenskool in 1926. In die middel sit Paul Roos,
skoolhoof en afrigter. Voor links sit Bokkie en Uys Krige. (Foto: Paul Roos Gimnasium.)
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20. Die Ou Hoofgebou van die Universiteit van Stellenbosch, waar Uys Krige in 1927 as regsstudent
inskryf. In dié gebou vind baie van sy klasse plaas. (Stellenbosch 1866-1966, Stellenbosch, 1966.)
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21. Uys Krige in 1927 as eerstejaarstudent op Stellenbosch.

22. Dr. J.L.M. Franken wat Krige op Stellenbosch in die Franse letterkunde inwy en vir hom 'n nuwe
wêreld laat oopgaan. (Standard Encyclopaedia of Southern Africa, I, Kaapstad, Nasou, 1970.)
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23. Bokkie (agter, tweede van links) en Uys (regs) saam met 'n paar medestudente.
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24. Uys in 1930 in Johannesburg toe hy by die Rand Daily Mail as joernalis werksaam was. Hy het
altyd daarvan gehou om op sy maag te lê en skryf.
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Hy sluit af:
O, waarom, waarom die onnodigheid,
die eentonigheid,
die trae suwwe selfgenoegsaamheid
van heel die mensdom,
Dinsdagmôre,
as 'n digter staan en wag?
'n Motor toet - 'n meisie lag...
Ek wag.
Ek wag hier vir die foon om net te lui, te lui,
rinkinkel en te keer te gaan...

Hierby merk Opperman op:
Dit bly nog blote eksperiment, maar iets ongewoons vir Afrikaans in hierdie
tydperk. Krige is vroeg reeds die bewuste digter, maar effens spottend!
Met die ‘verveling’ en die ‘eentonigheid’, met sekere herhalings en
opeenhopings, die rukkerige gang wat af en toe vaart vat, herken ons al
duidelik die latere Uys Krige.56.

IV
In November 1929 voltooi Uys die Regs-B.A.-kursus met 'n slaagpunt van 60% vir
sowel Romeins-Hollandse Reg as Romeinse Reg. Sy broer Bokkie vaar in sy eksamen
veel beter en verwerf met sy uitslae 'n Rhodes-beurs, wat hom in staat stel om verder
in Oxford te gaan studeer. Maar Uys is nie ontevrede met sy vertoning nie. Aan sy
ouers telegrafeer hy manhaftig: ‘Bokkie slaag cum laude, ek sonder moeite!’57.
Teen die tyd dat Uys met sy driejaaropleiding in die regte klaar was, het hy egter
reeds besluit dat hy 'n skrywer wil word, nie 'n advokaat nie. Hy het dus geen begeerte
gehad om die volgende jaar na Stellenbosch terug te kom en met die LL.B.-kursus
te begin nie. Trouens, hy het geen begeerte vir verdere studie gehad nie. Hy wou die
wêreld sien, self ervaar, lees en veral skryf.
Ná die beëindiging van die akademiese jaar vertrek Uys en Bokkie na Cathcart,
die dorp waar hul ouers nou al byna drie jaar in 'n ou
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Victoriaanse huis met 'n mooi tuin gewoon het en waar, soos hy later in Na die
Maluti's sou skryf, ‘dit Saterdagmores altyd so druk was in die ruim strate’.58. Op die
partytjies wat die jongmense in hierdie Desembermaand hou, is Uys 'n ‘real live-wire’,
soos Daphne Worthington dit nog in 'n brief van 15 September 1961 kon onthou.
Saans het hulle gedraai en geswaai tot wie weet watter tyd en kon Uys gesels en
gesels met almal wat hom wou aanhoor.
Maar hy wou die wêreld nou met alle mag en geweld sien, selfs al het hy nie die
nodige fondse daartoe gehad nie. Hy was van plan om aan die begin van 1930 na
Johannesburg te vertrek en dan na Lourenço Marques, vandag Maputo, te gaan. Van
daar kon hy dan per skip na Europa en sy reisgeld betaal deur aan boord te werk.
Vroeg in Januarie 1930, met die feestelikhede van Kersfees en Nuwejaar agter die
rug en ná die blye weersiens van sy familielede verby, vertrek hy dan per trein na
Johannesburg, die eerste keer dat hy die goudstad, die metropool van Suid-Afrika,
sou sien.
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II
Transvaalse Intermezzo (1930-1931)
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Hoofstuk IV
Johannesburg
I
Hoewel Uys se nuuskierigheid na die wêreld onmiddellik ná die voltooiing van sy
studieloopbaan geen perke geken het nie en hy alles wat die lewe vir hom inhou,
bruisend en manhaftig tegemoet wou gaan, verlaat hy Cathcart tog aan die begin van
Januarie 1930 met 'n knop in sy keel, veral toe klein Mizzi by die afskeid begin huil.
Sy ouers het gemeen hy gaan die pyp nie rook nie en binne 'n kort tydjie weer by die
huis opdaag. Hulle het hom aangeraai om by die Heilsleër in Johannesburg te gaan
skuiling soek as sy geld heeltemal opraak!
Maar Uys was onverskrokke. Hy gaan nou die onbekende in, ‘with nothing’, soos
hy aan sy ouers skryf,1. ‘but the sword of youth, the lance of enthusiasm and the helm
of my golden locks’. Hy was wakker toe die trein oor die Oranjerivier stoom, die
eerste keer dat hy Kaapland verlaat en die Vrystaat binnegaan. Hy voel nou nie meer
provinsiaal beperk nie, maar ten volle Suid-Afrikaans! In Bloemfontein onderbreek
hy sy reis om die stad 'n bietjie te bekyk. Hy besoek die Vrouemonument - ‘rising
out of the bare veld, so simple, yet so moving’.2. In die arkade in die stad is daar
vrolike Spaanse en Portugese musiek van die Lisbon Gypsy Orchestra. Terug in die
trein vir die verdere reis lyk die Vrystaat egter plat en deprimerend.
Daarteenoor is Johannesburg vir hom 'n geweldige plek; Kaapstad verdwerg in
vergelyking daarmee. Die lug is soos sjampanje en die vitale stad pols met 'n skynbaar
rustelose energie. Hy hou van hierdie polsing en die vinnige lewe. Soms staan hy
sesuur in die oggend op om die ou mark in die oggend, met al die groentewaentjies
wat inkom, te gaan bekyk, die verskillende tale aan te hoor en die uiteenlopende
nasionaliteite te ervaar. Wanneer hy bedags by die swembad lê, hoor hy vier tot vyf
tale en begin self, ná die knusse Stellenbosch, kosmopolities te voel. Die smeltoonde
wat hy in die verte kan sien, lyk teen sononder soos Griekse vase en die ‘vuil’
straatjies van die middestad het vir hom 'n besondere bekoring. Die populiere voor
die biblioteek is besonder mooi, omdat hulle so pragtig afsteek teen die hoë
wolkekrabbers. Die roete tussen Johannesburg en Pretoria met die wuiwende gras
en die rooi grond is vir hom pragtig, veral as dit ge-
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reën het, soos nou ná sy aankoms in die somer.3. Teenoor Totius wat - met die ‘bleek’
mynhope en die gedreun van die skagte, ‘droef soos een wat smartlik smeek’4. - in
sy Trekkerswee 'n oorwegend negatiewe beeld van Johannesburg en die Rand opbou,
toon die mynhope vir Uys 'n pragtige kleurewisseling in die oggend en die aand.
Trouens, die hele stad in al sy verskeidenheid en uiteenlopendheid bekoor hom en
voer hom mee:
The mine dumps look strangely fantastic. They have blasted the hills
here to make some of our suburbs. Houghton Estate and Orange Grove
are beautiful. This city has so many aspects. Chinatown where I can smoke
opium, Vrededorp, the Arab and Portuguese quarters. My impressions are
a trifle chaotic ...5.
In vergelyking met die Kaaps-Hollandse argitektuur van die Wes-Kaap het
Johannesburg naas 'n kunsmuseum en 'n goeie biblioteek net enkele mooi huise en
geboue van Herbert Baker. Aan sy ouers skryf hy: ‘They all say here the place gets
into one's blood. I seem to feel that attraction, although Johannesburg is only a
commercial centre and is in a measure fashioned out of the dross that bringeth no
joy and happiness.’6. Slegs veertig jaar tevore, gaan hy voort, was dit nog net die ene
veld waar die stad nou verrys. Sedert sy stigting het Johannesburg al soveel moes
belewe: tweedrag en strewe, krygswet vier of vyf keer, sluipskutters en bomplanters,
slagting en - met die mynstaking van 1922 - geweld wat op broedermoord uitgeloop
het.
Ook die mense van hierdie mees kosmopolitiese stad van Suid-Afrika fassineer
hom. Die swartes sing met 'n ‘wild barbaric chant with a throb of exultation’.7. Die
operateur van die hyser in die gebou in die middestad noem Uys 'n visvreter omdat
hy van die Wes-Kaap kom. Hierdie operateur was 'n kommandant van die mynstakers
en moes in 1922 na Portugees-Oos-Afrika vlug toe die wêreld vir hom te warm
geword het. Waar Uys in die eerste weke ná sy aankoms by sy oom Alphonse in
Yeoville woon, is die sanitêre geriewe baie primitief; in die nag kom hulle met klein
waentjies met helder rooi ligte vir die verwydering. Hy besoek nuwe vriende in
verskeie woonstelle, vorm saam met hulle ‘a little circle of Bohemians’ en het selfs
al ‘a strange little romance’ gehad.
Ten spyte van die doemprofesieë van sy huismense op Cathcart kon Uys in die
eerste maande in Johannesburg oorleef. Tydens sy be-
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soek aan Bloemfontein skryf Phil Weber vir hom 'n bekendstellingsbrief waarmee
hy na Izak la Grange van The Rand Daily Mail gaan. Op grond van dié bekendstelling
ontvang hy van The Rand Daily Mail 'n aanbod om verslaggewer te word. Hy besluit
om voorlopig sy planne vir Europa opsy te skuif en die pos te aanvaar. Met dié pos
verdien hy £15 per maand; indien sy werk bevredigend is, kry hy ná drie maande 'n
verhoging. En buitendien stel dié betrekking hom in staat om dít te doen wat hy graag
wil doen, naamlik om te skryf. Aan sy ouers kon hy dus laat weet dat hy, ten spyte
van hulle diep bekommernisse, nou besig is om die wêreld te verower! ‘Ye Gods,’
skryf hy, ‘I have confounded the critics, and soon I shall be paying incometax and
municipal rates and the like!’

II
The Rand Daily Mail, die Johannesburgse oggendkoerant waar Uys met ingang Maart
1930 begin werk, is in September 1902 deur Edgar Wallace opgerig. Van die begin
af het dit 'n uitgebreide nuusdiens gehad en artikels oor 'n wye verskeidenheid
belangstellingsvelde gepubliseer. Tydens Uys se termyn as joernalis was Lewis Rose
Macleod redakteur van die koerant.8. In 'n baanbrekerstyd van die koerantwese in
Suid-Afrika speel Macleod 'n belangrike rol. Hy stel, volgens F.R. Metrowich, talle
verbeteringe in wat betref die uitleg van sy koerant en die aanbieding van nuus.9. Hy
word beskou as ‘'n bekwame redakteur’ met ‘'n kragtige skryfstyl’ en ‘vreesloos in
geskille’.10. In 'n brief aan sy ouers11. sê Uys die hoofredakteur het ook 'n belangstelling
in die ontwikkeling van die Afrikaanse literatuur en wil dit by sy lesers bevorder.
Met sy toetrede tot die redaksie van The Rand Daily Mail en sy werk as joernalis
is Uys nou in 'n uitnemende posisie om die wêreld oor die algemeen en die mens in
die besonder in sy veelvuldige fasette te leer ken. 'n Betrekking by 'n koerant lei die
joernalis na wat Hall Caine die drie H's genoem het: die hoer, die hospitaal en die
hof. Die joernalis leer die verlokkinge van die vlees en die verleiding van soepel bors
en dy ken; hy sien die mens wat deur geweld, selfmoord of dood gereduseer is tot
stukke vlees, of wat deur die verminking van die gees in inrigtings verkeer; en hy
hoor in die hof van die mens se verraad en bedrog, sy gemeenheid en sy
gewetenloosheid. Al drie hier-
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die H's bied boustof vir dagbladartikel én gedig,12. en soms kom die twee baie na aan
mekaar. Die joernalistiek as beroep en die leë bedelende bladsye van die dagbladpers
skep wel vir die wordende kunstenaar die gevaar van veelskrywery, veelwoordigheid
en oppervlakkige roetinewerk, maar dit stel hom ook bekend aan 'n wye
belangstellingsfeer en aan boustof vir sy skeppende werk wat hy moeilik elders in
dieselfde mate sal vind.
Uit sy briewe aan sy ouers en sy broer Bokkie uit hierdie tydperk blyk duidelik in
watter mate Uys met die drie H's van die joernalistiek kennis maak en in watter mate
hy deur die blootstelling aan die realiteite van 'n wêreldstad as mens verruim. Met
sy nou reeds kenmerkende geestigheid en aansteeklike vertelstyl skryf hy aan sy
ouers van sy betrekking by The Rand Daily Mail en wat sy werk alles behels. Een
van die eerste berigte wat hy moes skryf, was oor 'n begrafnis wat hy moes bywoon.
Met die oog daarop gaan hy na die ondernemers, verkry besonderhede oor die
gestorwene, skryf die name van die vriende van die kranse af en skryf sy berig, sonder
om hom naby die graf self te begewe. Dieselfde dag moes hy rapporteer oor die
begrafnis van iemand wat selfmoord gepleeg het en 'n konsert in Joubertpark
resenseer. ‘A Madam Santanera’, skryf hy, ‘was supposed to play the famous
Tschaikovsky Piano Concerto. I do not know whether she did. I sincerely hope so,
for I wrote quite a full-sized paragraph about her activities and the sustained applause
she received’! Koerantwerk vind hy aangenaam, behalwe as 'n mens oor begrafnisse
moet skryf! Dit is lekker om te bel en die nuus uit te vind. Dit word vir hom werklik
opwindend om reg agter die nuus te wees, ‘pulling the strings of destiny, as it were’.
'n Mens kom egter nie los van die indruk nie dat hy reeds as jeugdige verslaggewer
kans sien om argeloos te raak en onverantwoordelik op te tree.
Omdat hy feitlik daagliks die verrigtinge in die howe moet bywoon en daaroor
verslag moet lewer, raak Uys ook deeglik bekend met die onderwêreld van
Johannesburg. Hy vind, soos hy dit in verskeie briewe aan Bokkie beskryf,
Johannesburg nou 'n ‘interessante onopgevoede oppervlakkige stad’; die skynbare
teenstrydigheid in hierdie kensketsing getuig juis van die mate waarin sy nuwe tuiste
hom steeds meevoer. Hy vertel sy broer hy is bevriend met 'n klompie speurders en
ken al die ‘crooks’ van Vrededorp. Die eienaardige tipes van die stad - ‘skurke,
hoereerders, sodomiste, wrakke wat wie weet waarheen drywe’ - boei hom. Alle
vooroordele en sede-
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like norme wat hy kon gehad het, ‘kruimel weg soos 'n sandhopie voor 'n rukwind’.
Sonde en misdaad is vir hom relatief. ‘My kennisse’, skryf hy, ‘is van allerhande
soorte, 'n paar sit hier agter slot en grendel in die Fort’. Sy werk in die howe bring
ook mee dat hy amper elke hoertjie in die stad ken. Hy skryf:
Tweetjies is met my goed bevrind. Ek loop hulle in die howe raak ‘in
the course of my duties’. Soms praat ek met hulle op straathoeke. Die een
se naam is Spencer en die ander, dink ek, Nightingale - pragtig nie waar
nie? Die een het my haar lewensgeskiedenis vertel. Sy was heeltemal
onsentimenteel daaroor. Op sestienjarige leeftyd - hoe deftig klink dit het sy op straat gegaan - sy is onbekommerd, lag en knipoog altyd. Sy het
lank gelag toe ek haar vertel dat ek nog 'n ‘virgo intacta’ is, en toe maak
sy die aanbod om my te help om van my maagdelikheid ontslae te raak en dit verniet - bepaald 'n Kristelike bedoeling as jy bedink dat sy 'n kamer
hier naby het, dat sy taamlik duur is, en dit jou 'n pond kos om 'n paar
oomblikkies by haar deur te bring. Ek sien hulle dikwels met mans, meestal
oues, en dan knipoog hulle skelm-skelm vir my asof te sê: ‘You see, the
old fool is tired of his wife again.’ Maar die twee word haas te vatterig.
As ek hulle op straat kry snags wil hul my liefkoos, somar so in die publiek.
Dit val 'n bietjie buite die toon, en deesdae groet ek hulle en stap met 'n
draai om hulle.
Die joernaliste wat hy in Johannesburg leer ken, is ‘die vloekerigste, losmondigste,
mees roekelose klomp rakkers wat jy jou kan voorstel’. Tog is hulle gaaf en broederlik
soos vrymesselaars en hulle huldig almal Omar Khayyám se filosofie om die dag te
gryp en jou weinig oor die ewigheid of die hiernamaals te bekommer, 'n aanduiding
dat Uys intussen die werk van die ou Persiese digter ontdek het en aan die lees is. In
Johannesburg het hy 'n lekker tyd. Hy ontmoet mense links en regs en baie van hulle
dra hom op die hande. Hy word voorgestel aan Terence deMarney, die jongste
‘actor-manager’ in Engeland en iemand vol verbeeldingryke idees. Uys skryf 'n
artikel oor hom en sy sienswyse oor die toekoms van die teater vir The Outspan en,
so dink hy in sy oormoed, saam gaan hulle tekste vir die ‘talkies’ skryf! Hy leer ook
'n Amerikaner ken, 'n jong beeldhouer en kommunis vol afkeer van die hoër
middelklas wat in New York
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met die ‘neger-intelligentsia’ kennis gemaak het en wat nou in Johannesburg êrens
in 'n garage woon, baie praat en min produseer.
Dit is duidelik dat Uys in sy kort tydjie by The Rand Daily Mail baie meisies leer
ken het en dat daar van sy staat as ‘virgo intacta’, waarmee hy aanvanklik nog in 'n
brief aan Bokkie spog, weinig oorgebly het. Ná die eerste ‘strange little romance’,
waaroor hy in sy eerste brief aan sy ouers skryf, laat hy Bokkie in Mei 1930 weet
dat hy 'n ‘amouretjie’ met 'n ‘getroude juffer’ gehad het. Sy het met hom in die
bioskoop kom praat. Hulle het die nag amper nie geslaap nie en die volgende dag
was hulle heeldag saam. In Augustus skryf hy aan sy broer: ‘Met die nooiens gaan
dit...fluks, ek is verlief op 'n vier stuks’. 'n Nooi wat die vorige jaar aan hom bekend
gestel is, het hy nou weer gesien: 'n Franse meisie wat pas drie maande in Parys
deurgebring het. En in Desember skryf hy dat hy verlief was op die maitresse van 'n
plaaslike sakeman. Hy het ook ‘[t]wee baie tere liefdesverhoudinge’ gehad, 'n passasie
wat 'n belangrike sleutel is tot Uys se idealisering van die vrou. Een van die meisies,
skryf hy, kom die naweek by hom bly. ‘Geen stemmetjie fluister my 'n vermaning
nie’, skryf hy aan Bokkie. ‘Daar kom nie 'n sweempie twyfel by my op nie. In so 'n
volslae samekoms van gees en liggaam kan ek onmoontlik iets verkeerds sien. Nog
nooit het ek so 'n vertedering geken nie....Ek wens jy kon haar ontmoet - slim,
sjarmant, simpatiek, met daardie raffinement, daardie dartelheid van gees, daardie
fisieke skoon wat die vrou tot die bekoorlikste van Gods skeppinge maak.’ Die
idealisering van die liefde, en die voorkeur vir die amper nie-liggaamlike liefde in
Uys se werk, is in hierdie weergawe van wat hy sy ‘tere liefdesverhoudinge’ noem,
reeds in die kiem aanwesig. En 'n mens wonder of onderliggend aan sy bewondering
vir die ‘fisieke skoon’ van die vrou en die ‘raffinement’ wat hy in die vrou se gees
vind, nie 'n sterk moederbinding en 'n verering vir sy eie moeder verskuil is nie.
In hierdie tyd deel Uys 'n woonstel met Skaap Theunissen, later bekend as N.H.
Theunissen, die skrywer van Marianne, 'n roman oor die tyd van W.A. van der Stel.
Hy is 'n interessante man wat twaalf jaar lank aan die Transvaalse Universiteitskollege
in Pretoria gestudeer het. Hy was 'n belhamel in die stryd teen die rektor - as gevolg
waarvan hy die kollege moes verlaat - en is nou lektor aan die Johannesburgse
Tegniese Kollege. Met sy gemaklike omgang met mense, skryf Uys aan Bokkie,
maak Skaap maklik en dikwels kennis
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met een of ander mooi meisie op straat: kelnerinnetjies, werkstertjies en ‘flinke
vlindertjies’. Die gevolg daarvan is dat Uys se eie
kennisse onder die rokkelui nie slegs tot een stand beperk (is) nie. Ons
kry baie gaste. Soms sit ons 'n ses stuks aan tafel. - Die lewe is lekker.
Sommige van hul, vernaam die verpleegsters, noem ons tuiste ‘their home
from home’. Hier kry hul tee en eetware, kan hul rus as hul vermoeid is,
selfs bad en hul opskik voor ons spieëls.
Soms kom van die meisies oorbly en hulle dreig selfs om hulle babatjies saam te
bring, al is hulle bevrees dat ‘skatlief eggenoot’ lont sal ruik! Dikwels ontmoet hy
Frieda Mostert, wat in Joubertstraat gewerk het, by Rondi's om tee te drink en
‘anchovy toast’ vir nege pennies daarby te eet. Soms gaan slaap sy, soos van die
ander meisies, op Uys se bed onder 'n karos13. en word hulle woonstel ‘'n werklike
Bohemia in 't kleine’, al laat Uys Bokkie weet hy moet nie die indruk kry dat sy broer
nou heeltemal ‘in sonde en weelde’ lewe nie! Hy en Skaap kook hulle eie kos, hulle
lewe dus baie goedkoop en hy het al £30 in die bank. Soms wil hy die ‘gelukkige
volslae genieting van alles wat die lewe oplewer,...uitbasuin....Maar die ou
melancholie is nie dood nie, slegs slapend en somwyle sluip hy die vesting weer
binne - óf soet weemoedig van aard óf swaar en skrynend’.
Maar die gevoel van melancholie verdwyn wanneer Uys en sy broer Arnold, wat
intussen ook in Johannesburg aangekom het, op 'n aand saam eet en besluit dat Bokkie
vóór sy vertrek na Oxford by hulle moet kom kuier. Hulle sal hom kos en slaapplek
gee, hom ‘die geheime van hierdie Sodom blootlê’ en aan al hulle vriende voorstel.
Ook wanneer hy rugby speel, verdwyn die melancholie wat hy van sy moeder se
mense geërf het. Dikwels speel hy op 'n Saterdag vir Pirates op Wanderers. Wanneer
hy in Desember 1930 vir Bokkie 'n oorsig oor sy jaar se bedrywighede gee, beskryf
hy met oorgawe 'n wedstryd van die pers teen die hospitale en hoe hy en Arnold met
Bollie Sieff, een van hul teenstanders, klaargespeel het:
Kort voor blaastyd kry Sieff die bal, skiet vinnig skuins weg. Die mense
hou hul asem op. Arnold draf doodgerus langs my, sê saggies ‘Uysie, ek
gee hom die “gap”’. ‘Leave him to me’, is al wat hy sê. Hy pyl toe in 'n
rigting wat Sieff my kant toe stuur.
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Blind in sy waan, loop die arme drommel toe in die valstrik. Ek hoor net
sy pote klap, sien net sy wit broek - dit wenk soos 'n doelwit - ek duik met
'n helse vaart, lê deur die lug soos 'n boog - man, dit was een van daardie
doodhoue, wat jou hart sou verheug het, 'n slag net bokant die boude wat
die ribbebene van 'n os sou inbreuk - ek kry hom vol met die linkerskouer,
en as sy stutte onder hom padgee, pak Arnold hom by die nekband en ruk
hom grond toe. Sieff klap neer, omvergetuimel. Toe dra hul hom af, en
die volgende môre sê die koerant dat Sieff, die bekende senter, ernstig
beseer is, en dat hy vir 'n paar weke hors de combat sal wees.
Uit alles wat Uys aan sy ouers en aan Bokkie skryf, tree iets van 'n Shelleyaanse
aardgees te voorskyn. Hy verteenwoordig die jeug in al sy nuanses. Hy is die goue
seun, verpersoonliking van die borrelende jeug en entoesiasme, iemand wat voluit
en ekstaties lewe. Hierdie oorgawe aan die jeug en die lewe het egter ook 'n sekere
beperking, want 'n mens het reeds in hierdie stadium die vermoede dat Uys nooit tot
volle wasdom sal kom nie, dat baie van sy bedrywighede 'n uiterlike skittering is en
dat hy maklik na depressiwiteit kan oorslaan. 'n Mens sien die borreling in wat hy
oor sy liefdeslewe uit hierdie jare in briewe meedeel. Wesentlik is dit die liefde van
die romantikus, van die Middeleeuse troebadoer wat serenades of Meiliedere voor
die geliefde se venster sing, en die vrou vererend op 'n pedestal plaas. Daar is haas
geen sprake van enige diepgaande seksualiteit nie en 'n mens vra jou af of die drif
by hom nie sterk was nie. Wanneer liefdesverhoudings in sy latere werk wel deel
van die boustof is, word dit aangebied as iets dartelends, lig-vroliks, iets vlinderagtigs,
met seks hoogstens as 'n terloopsheid.

III
Daar is geen getuienis dat Uys tydens sy jaar en 'n half in Johannesburg, naas sy
vriendskap met die oorwegend Engelstalige joernaliste van The Rand Daily Mail en
met T.J. Haarhoff, enige poging aangewend het om van die noordelike Afrikaanse
skrywers soos Eugène Marais, Jochem van Bruggen en C.M. van den Heever te
ontmoet nie. In sy briewe aan Bokkie spreek hy sy afkeer uit van die literêre toneel
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in Afrikaans, wat oorheers word deur opgeblase akademici, dié tipe mense wat later
deur N.P. van Wyk Louw ‘kultuurleiers sonder kultuur’14. genoem sou word. Selfs
Die Nuwe Brandwag, 'n tydskrif wat destyds opgerig is met die voorneme om net
die beste op die gebied van die literatuur te publiseer en ook aandag aan die ander
kunste te wy, het volgens Uys ‘die afsetgebied geword vir elke ou professoortjie of
lektor wat homself as 'n fakkeldraer van die kuns beskou, wat te gebore
onoorspronklik is om skeppend op te tree en wat dink [dat] hul kleurloos opgeskikte
artiekeltjies, netjies gedruk, die harte van alle ware kunsliefhebbers sal laat
opflikker...hul ewige gesanik oor kuns, kuns, kuns gee my 'n knop in die maag.’ As
E.C. Pienaar ooit sy werk gunstig bespreek, skryf hy aan Bokkie, sal hy weet dat hy
hom in sy roeping ‘vergis, dat die tyd gekom het vir my om vir ewig die pen neer te
lê en te begin skoene skoonmaak hier op die hoek van Bree- en Eloffstraat’. En in
'n brief van Mei 1930 sê hy dat hy die pes het aan professore, predikante en politieke
leiers en dat hy ‘van plan (is) om (hulle) op 'n fyn manier af te ransel in die digbundel
wat...(hy) onder hande het’. Maar, gaan hy voort, hy is lui en sal kaalkop en getroud
wees voor sy bundel gepubliseer word.
Tog blyk dit uit sommige briewe dat Krige in hierdie jare met nuwe verse besig
is. Terwyl hy by die aanvang van sy werk by The Rand Daily Mail ‘on the perilous
seas of journalism’ inswem, laat hy sy ouers weet hy kon in die nag tot eenuur nie
slaap nie, ‘for a modern poem (was) jazzing and drumming in my head’. En in
September 1930 laat weet hy sy vader: ‘Ek het eindelik weer begin gedigte skrywe
- niksbeduidende versies miskien, maar wat my 'n groot geluk en tevredenheid bring.’
Al speel hy reeds in sy Stellenbosse jare in 'n gedig soos ‘Nagreën’ met 'n losser
gebonde tipe vers wat deur die klankrykheid voortgestu word, gee Krige tydens sy
termyn by The Rand Daily Mail voorkeur aan die kwatryn as strofe- en digvorm.
Reeds in verse soos ‘Lied aan Kalomien’, ‘CE 93 ...’, ‘Reisindruk’ en ‘Wens’ uit sy
Stellenbosse jare het hy die kwatryn gebruik, maar dan met kruisrym en soms reëls
van ongelyke lengte.
Nou maak Krige egter haas uitsluitlik gebruik van die aaba-rymskema, die skema
wat C.J. Langenhoven vir sy vertaling van Die Rubáiyát van Omar Khayyám aanwend
en waaraan D.J. Opperman in 'n sterk betogende stuk die voorkeur gee as dié skema
by uitstek vir die kompakte, geslote, selfstandige kwatryn.15. Krige wend egter
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die aaba-skema nie alleen vir selfstandige kwatryne aan nie, maar ook vir gedigte
waarin hy van die kwatrynvorm gebruik maak. En alle bewaar geblewe verse uit sy
Johannesburgse periode is in die kwatrynvorm.
Dié voorkeur kom voort uit sy kennismaking met Abu'l-Ala, die groot Siriese
digter uit die laaste kwart van die tiende en die eerste helfte van die elfde eeu, aan
wie se werk sy woonstelmaat Skaap Theunissen hom in die loop van 1930 voorstel.
Feitlik onmiddellik het hy vonk gevat en, soos hy dit self stel, ‘alles gelees wat ek
van Abu'l-Ala in die hande kon kry’.16. ‘Wat my dadelik by hom getref het,’ skryf
Krige, ‘was: sy breedheid en universele gees, sy streng soms byna norse houding,
sy ironie, sterk maatskaplike sin, sy pleidooi vir politieke en godsdienstige
verdraagsaamheid en sy opstandigheid teen sowel kerk as staat waar hy oortuig was
hulle kom die mens in sy regte of sy waardigheid te na.’17. Gou ag hy Abu'l-Ala
belangriker as die gewilder en jonger Omar Khayyám. Hy skryf die ouer digter se
mindere bekendheid toe aan die feit dat Abu'l-Ala nie soos Khayyám bevoorreg was
om 'n voortreflike vertaler soos Edward Fitzgerald te gehad het nie. Wanneer Krige
jare later tydens die Tweede Wêreldoorlog in Kaïro kennis maak met die blinde
digter Taha Hussein, indertyd die grootste lewende Arabiese skrywer, vind hy
bevestiging vir sy voorkeur. Volgens Hussein is Abu'l-Ala die grotere digter: ‘breër,
weerbaarder, vuriger, diepsinniger, mensliker en so ook meer universeel’.18.
Dit is opvallend dat baie van die trekke van Abu'l-Ala - sy kritiek op staat en kerk,
sy politieke oopgesteldheid, sy ironie en sy breë intellektuele ontwikkeling - later
by Krige terug te vind is, 'n aanduiding van watter diepgaande invloed daar van die
Siriër op hom uitgaan. As gevolg van sy kritiek op huigelaars en skynheiliges is
Abu'l-Ala as godloënaar uitgekryt, maar volgens Krige val die digter die godsdiens
slegs aan ‘waar dit blote vorm, 'n leë dop is, of waar gelowiges die een groot
godsdienstige beginsel, liefde vir jou medemens, glad nie nakom nie....Elke menslike
individu, selfs die nederigste, is vir Abu'l-Ala belangrik. Die oppermag van die
individuele siel kan hy nie genoeg beklemtoon nie.’19. Dit is aspekte soos dié wat
sterk tot Krige sou gespreek het.
Onder aansporing van Skaap Theunissen begin Krige nou Abu'l-Ala se werk te
vertaal en in 'n kort tydjie voltooi hy nie minder nie as sestig kwatryne; later in
Frankryk sal hy nog 'n groepie byvoeg.20.
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Uit sy weergawes word dit gou duidelik dat hy veral Ameen F. Rihani se The
quatrains of Abu'l-Ala21. en Henry Baerlein se The diwan of Abu'l-Ala22. gebruik.23.
Van die begin af is daar by Krige 'n vaste beginsel by die vertaling van verse
werksaam, en dit geld ook vir hierdie eerste omvattende vertaalwerk wat hy
onderneem. Self formuleer hy dit in die naskrif tot Vir die luit en die kitaar aan die
hand van 'n Franse gesegde. Die Franse, sê hy, vergelyk die vertaling van poësie met
'n vrou: ‘Wanneer sy mooi is, is sy nie getrou nie. En wanneer sy getrou is, is sy nie
mooi nie.’24. Hy gaan voort:
Getrouheid, letterlike getrouheid, aan die oorspronklike is onmoontlik
vir die vertaler as hy self poësie wil skep. Maar 'n ander soort getrouheid,
meen ek, is wel moontlik - getrouheid aan die gees, sfeer, stemming, wese
van die gedig wat so kwaai by jou kom spook het dat jy van dié beswering
ontslae kon raak slegs deur die gedig in jou eie taal te verwerk....En ek het
tot die slotsom gekom: al toets is of die vertaling 'n nuwe gedig is, 'n gedig
in sy eie reg met sy eie selfstandige poëtiese lewe.25.
Hoewel 'n mens in Krige se Abu'l-Ala-vertalings allerlei afwykings van die
‘oorspronklike’ Engels kry, handhaaf hy telkens die getrouheid aan gees, sfeer en
stemming waarvan hy in sy naskrif by Vir die luit en die kitaar praat. Só sterk is sy
voorkeur vir die aaba-rym dat hy dié skema ook meestal aanwend in gevalle wanneer
hy van Baerlein se oorsettings - almal deurgaans in die abba-rymskema - gebruik
maak. So byvoorbeeld steun sy motto-vers tot die bundel op nommer XXIII uit
Baerlein:
No Sultan at his pleasure shall erect
A dwelling less obedient to decay
Than I, to whom all mysteries obey,
Build with the twilight for an architect.26.

By Krige word dit:
Geen vors sal vir sy vreugde uit die sode wek
'n praggebou bestendiger as dié wat ek
hoog, helderblank, onwankelbaar gebou het hier
met slegs my skemerdrome vir my argitek.27.
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Afgesien van die aaba-rymskema wat aan die Afrikaanse kwatryn 'n sterker eenheid
as die Engelse vers met sy abba-skema gee, is Krige se positiewe ‘praggebou
bestendiger’ in reël 2 bevredigender as Baerlein se negatiewe ‘less obedient to decay’.
Daarby sluit die ‘opgestapelde’ reeks van drie bywoorde in reël 3 mooi aan by die
boukundige beeld van die geheel; in vergelyking daarmee is ‘all mysteries’ in sy
vaagheid minder funksioneel. En Krige volg die moontlikhede van die
‘twilight’-suggestie wat Baerlein hom gee, pragtig op met ‘skemerdrome’; 'n mens
sou net ‘as’ in plaas van ‘vir’ in die slotreël verwag het. In sy geheel oorstyg Krige
se kwatryn dié van die Engelse moederteks.28.
Maar ook in ander opsigte wen Krige se kwatryne in gehalte deur die behendige
verskuiwing van 'n beeld of 'n ratse woordverstelling. Rihani se twaalfde kwatryn
lui as volg:
Tread lightly, for a thousand hearts unseen
Might now be beating in this misty green;
Here are the herbs that once were pretty cheeks,
Here the remains of those that once have been.29.

Krige:
Tree saggies, saggies, moet hul nie verras.
Hier klop 'n duisend harte in die gras,
hier sluimer hul waar nou die bye soem,
hier gloei die rose wat eens wange was.30.

'n Oomblik lank dink 'n mens dat Krige Rihani se mooi beeld van die ‘herbs that
once were pretty cheeks’ laat vaar het. Hy verskuif dit egter na die slotreël, waar dit
'n veel prominenter plek inneem as in die Engelse kwatryn wat met ‘of those that
once have been’ mat en beeldloos verloop, terwyl sy eie vers aan beelding wen met
die oorspronklike ‘waar nou die bye soem’ in reël 3. Op dié wyse oortref die
Afrikaanse weergawe die Engels.
In enkele gevalle volg Krige wel Baerlein se abba-rym, maar met die uitbreiding
van 'n beeld wat by die Engelse vertaler net in die kiem aanwesig is, versterk hy sy
eie gedig. Nommer XCIX van Baerlein lui as volg:
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Now fear the rose! You travel to the gloom
Of which the roses sing and sing so fair,
And, but for them, you'd have a certain share
In life: your name be read upon the tomb.31.

By Krige word dit:
Vrees nou die roos! jul reis na daardie donker doem
waarvan die somerrose sing op eend're toon.
Kyk, húl sou nog 'n tyd lank in die hede woon,
net rose dek die grafsteen wat hul name noem.32.

Terwyl Baerlein die roos net in die eerste twee reëls van sy vers aanwend, keer dit
besonder effektief by Krige ook in die slotreël terug, nou as die rose wat die grafsteen
dek. Wat egter by Krige vreemd aandoen, is dat hy, anders as Baerlein, 'n verskil
maak tussen die ‘jul’ van reël 1 en die ‘hul’ van reël 3 en 4. Momenteel lees 'n mens
dus die ‘húl’ van reël 3 as 'n terugverwysing na die ‘somerrose’ van reël 2, net om
uit die slotreël af te lei dat dit tog op mense slaan.
Soms kies 'n vers by Krige sy eie koers, al bly die beelding in die sfeer van die
kwatrynreeks. Rihani vertaal as volg:
How many Sultans 'cended from a throne,
To journey through the dust, to that Unknown?
They went forth naked and behind them left
A kingdom desolate, in panic thrown.33.

Krige se weergawe:
Hoe dikwels klim 'n grootvors van sy troon
om sonder purper mantel, sonder kroon,
alleen en nakend deur die stof te reis
en met die wurms in die graf te woon.34.

Terwyl die eerste reël van Krige nog naby dié van Rihani bly, herinner slegs die
woorde ‘reis’ en ‘nakend’ in reël 3 aan die moedervers. Reël 4 is Krige se eie vinding.
Uit die sfeer van hierdie beeldspraak groei ook Krige se agtste kwatryn, weer met
belangrike afwykinge van die Rihani-weergawe:
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But even Sultans will to Clay return
And, chancing,35. serve as a coffee urn;
Perchance remoulded to a pot and then
Drinks from it whoso wishes in his turn.36.
'n Keiser self sal klei word, ja, wie weet
dalk nog 'n aardwerkskottel, diep en breed,
waaruit 'n moeë armmansgesin
stil in die skemeruur hul aandmaal eet.37.

In reël 2 is ‘diep en breed’ in Krige se weergawe blote versvulsel, maar daarvoor
vergoed hy ruimskoots met die pragtige uitbou van die beeld van die gesin en die
aandete, 'n eie vinding waarmee sy kwatryn dié van Rihani verbysteek.
Soms krimp Krige twee kwatryne van Rihani in tot een. Uit twee Rihani-weergawes
neem Krige sekere momente oor wat hier gekursiveer word, terwyl hy met die
gekursiveerde dele in sy eie kwatryn op die tema voortborduur, van die Engels afwyk
en met die verhouding tussen ‘Waarheid’ en ‘Leuen’ 'n kontras bereik wat in die
eerste Rihani-kwatryn ontbreek maar in die tweede, deur die teenstelling arm - ryk
voorkom:
Or wed thyself to Reason and behold
The Snakes of persecution (young and old,
Around thee hissing, poisoning the well
Of Life's Devotion true) their net unfold.38.
If thou to wealth and power be allied,
Fang'd Cares upon thy soul will naked ride;
But be thou languid, poor and ignorant,
And Happiness will be thy loving bride.39.
Trou met die Waarheid, sy, die kuise, en kyk
hoe kom die slange van vervolging aangestryk.
Maar leef in sonde met die Leuen - dan
sal alle sorge van jou drumpel wyk.40.

'n Keer of wat brei Krige 'n enkele kwatryn van Rihani uit tot twee strofes wat
regstreeks op mekaar volg en waarmee, soos Opperman
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tereg aantoon, die kwatryn in sy wese aangetas word en die selfstandigheid verlore
gaan,41. veral waar die eerste kwatryn deur die enjambement regstreeks in die tweede
oorloop:
But soon my Night, this winsome Ethiop Queen,
Who passes by be-jewelled, calm, serene,
Will wax old and with Saffron deeply dye
Her tresses, lest the ash of age be seen.42.
Jy wat nou wandel, kalm en sereen,
stil met jou sterremantel om jou heen,
jy, Nag, die Ethioop, my donker koningin,
jy sal ook oud word, moeg, en een vir een
jou snoere en jou sierade moet mis,
buk oor die heuwels, daar in droefenis
vergeefs jou lokke trag te tint, om só
die as van ouderdom daaruit te wis.43.

Nog 'n geval waar een Engelse teks tot twee kwatryne uitgroei, maar dan 'n geval
waar Krige met die gebruik van die Romeinse syfer twee afsonderlike en selfstandige
eenhede aandui, is nommers XXII en XXIII wat steun op Rihani se nommer V:
Our Nights and Days around each other spin,
And we like Planets end as we begin;
Our feet are on the heads of those that passed,
And as the Cradle cries, the Graves all grin.44.
Soos wirr'lende planete duiselvaar
ons nagte en ons dae om mekaar,
dol tussen Nietigheid en Nietigheid ...
En daar is niks wat duur nie, hier nog dáár.45.
Ons nagte en ons dae slyt gou af.
Snel is ons lewe soos 'n perd wat draf.
Ons voete spoed oor hulle wat verby is.
Wyl vrolik-luid die wieg roep, gryns die graf.46.
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Die kursief gedrukte gedeeltes in hierdie twee kwatryne is Krige se toevoegings wat
almal getrou is aan die gees en sfeer van Rihani se weergawes. Opperman beweer
in Digters van Dertig dat hierdie toevoegings swak is en ‘uit 'n gesukkel met die
rymwoord’47. voortvloei. Rymdwang bespeur 'n mens ongetwyfeld by die ‘hier nog
dáár’ van die eerste kwatryn, maar dit is 'n geïsoleerde geval. 'n Mens moet in Krige
se eerste vers waardering hê vir die vinding van die mooi rymwoord ‘duiselvaar’,
wat die rasende spoed van die planete pragtig evokeer en veel sterker is as Rihani se
dae en nagte wat rondom mekaar ‘spin’, weer 'n voorbeeld van hoe Krige met die
subtiele verskuiwing van 'n beeld iets besonders bereik. 'n Mens merk ook in hierdie
stadium reeds sy vaardigheid as vertaler in die feit dat hy Rihani se alliterasie in
‘gryns die graf’ in die slotreël van die tweede kwatryn kon behou, terwyl ‘vrolik-luid’
'n sinvolle toevoeging is tot die geroep van die wieg in dieselfde reël. Waar Opperman
as eindoordeel oor die vertalings van Abu'l-Ala se kwatryne versigtig sê ‘dat Krige
se vertalings minstens ewe goed is as dié van Baerlein en Rihani’,48. voel 'n mens dat
hy sy waardering met meer entoesiasme kon verwoord het. Ten spyte van enkele
gevalle van rymdwang en versvullings is hierdie reeks, Uys Krige se eerste groot
prestasie as vertaler, des te merkwaardiger omdat hy van die streng gebonde
kwatrynvorm gebruik maak - nie 'n vorm waarmee 'n mens Krige met sy latere sterk
Frans georiënteerde vrye verse in die eerste plek assosieer nie. Daarby oortref hy nie
alleen male sonder tal Baerlein en Rihani se verwerkings nie, maar het baie van die
kwatryne gedigte in eie reg, met 'n ‘selfstandige poëtiese lewe’,49. geword.
Só baie het Krige gehou van sy reël ‘Snel is ons lewe soos 'n perd wat draf’, wat
hier as 'n toevoeging tot die tweede kwatryn verskyn, dat hy dit gebruik as vertrekpunt
vir 'n eie vers wat uit veertien (oorspronklik sestien) kwatrynstrofes bestaan. Die
eerste paar strofes van ‘Snel is ons lewe ...’ is feitlik 'n klein voorspel tot die
slotgedeelte van N.P. van Wyk Louw se latere ‘Beeld van 'n jeug: Duif en perd’. 'n
Mens kan verstaan waarom Roy Campbell, digter van ‘Horses of the Camargue’,
meegevoer was toe Krige hierdie gedig met sy drif en sy bewegende vaart 'n paar
jaar later aan hom voorgelees het. Wesentlik is hierdie perd met ‘sy hang/na die
vertes’ die skip van Krige se latere ‘Tram-ode’, dieselfde simbool wat hy hier met
'n ander inhoud vul. Die alliterasies, die assonansies en die hele versbeweging dra
alles by tot die vitale beeld van die perd wat vry, sonder toom of
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stang, hardloop. Dié uitbeelding loop op tot die credo van die romantikus wat hier
aan die woord is:
O sug na die immerlokkende verskiet:
om altyd weer die Nuwe en Vreemde te verower,
opnuut te reik na wat die Onbekende bied!50.

Ná die siening van die perd in sy draf kom daar aan die slot 'n traer gang tot die stilte
intree, 'n beeldende bevestiging van wat basies reeds deur die eerste reël in die
vooruitsig gestel is: dat hierdie snelle lewe gedoem is om verby te gaan, dat die gang
traer sal word, 'n gedemptheid sal intree en dat die koue en stilte uiteindelik alles tot
stilstand sal stol.
'n Selfstandige kwatryn wat Krige in Vir die luit en die kitaar51. as 'n vertaling uit
Abu'l-Ala aanbied maar waarvoor daar geen moederteks by Rihani of Baerlein bestaan
nie, is ‘Net soos matrose ...’, wat later in Rooidag opgeneem word:
Net soos matrose, stuurloos-dobberend op die seë,
wat slinger-vaar langs wentelende waterweë,
verskrik deur stormgeweld, gaan ons ons lewe deur.
Maar waar's ons kaai, teen welk wit hawestad geleë?52.

Die kwatryn gee met die skakeling tussen die matrose, die dobberende skip en die
kaai 'n mooi beeldende eenheid, al lê Krige die verband met die lewe regstreeks in
reël 3. Belangrik vir die verdere ontwikkeling van Krige is dat ons met hierdie gedig
die inset van die ‘hart sonder hawe’-motief in sy oeuvre kry, 'n motief wat tot sy
eerste hoogtepunt in ‘Tram-ode’ sal lei en later die aanleiding is vir sy bundeltitel
Hart sonder hawe.
In die heruitgawe van Kentering en Rooidag in Gedigte 1927-1940 plaas Krige
hierdie kwatryn chronologies by die afdeling wat hy as 1930-1931 aandui, sy jare in
Johannesburg en Sanary-sur-Mer in die suide van Frankryk. Na alle waarskynlikheid
het Krige al die gedigte in hierdie rubriek - met uitsondering van ‘Dagbreek’, wat
op indrukke van Parys steun - reeds in Johannesburg geskryf en later, ná sy aankoms
in Julie 1931 in Frankryk, verder afgewerk. Deur die uitsluitlike gebruik van die
kwatrynvorm in dié verse is dit trouens duidelik dat hulle almal uit dieselfde kreatiewe
vaart voortkom.
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Dat ‘Net soos matrose ...’ sowel in Vir die luit en die kitaar as in Rooidag verskyn,
is reeds 'n aanduiding dat van die ander verse in vierreëlige strofes uit hierdie fase
van Krige se digterskap soms sterk ooreenkomste met Abu'l-Ala sal toon, sowel wat
die eksterne vorm as die wysgerige substraat van die gedigte betref. In die naskrif
tot Gedigte 1927-1940 sê Krige dat daar in sy eie verse ‘verskeie versreëls te vinde
(is) wat ek regstreeks uit Abu'l-Ala vertaal het - maar nie, meen ek, 'n enkele volledige
Abu'l-Ala-gediggie nie. Ek het 'n manier om na te dig of voort te borduur, noem dit
wat jy wil ...’53.
Die sterkste ooreenkoms met 'n Rihani-verwerking is die sesde afdeling van ‘Dood,
die onsterflike’ in Kentering, in Gedigte 1927-1940 heruitgegee onder die titel
‘Neerlaag’. By Rihani lui dit:
Every abode to Ruin is addrest,
Be it a palace or a sparrow's nest;
Let not the mighty build, for they must go,
Like that fair dove, with what they built, to rest.54.

By Krige:
O boumeesters, die wêreld sing jul lof!
Jul en jul werk moet terugkeer tot die stof.
Ieder gebou verbrokkel tog tot sand:
miershoop en swalunes en koningshof.
Jul bou, jul stapel en jul giet, jul smee,
jul wil jul skeppinge die skoonheid gee
van haelwit wolk-kolomme teen die blou ...
Maar waar is Babilon, waar Ninevé?55.

Met ‘Neerlaag’ oortref Krige die ‘oorspronklike’ vertaling. Dit is ook die geval met
‘Oorwinning’. Dié vers van twee vierreëlige strofes steun op 'n oorsetting van
Baerlein:
Zohair the poet sang of loveliness
Which is the flight of things. Oh, meditate
Upon the sorrows of our earthly state,
For what is lovely we may not possess.56.
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By Krige word dit:
Zohair, die digter, het gesing van skoonheid wat
die swaluvlug en heenspoed is van alle dinge.
En hy, sy leed en sy geluk en al sy singe
had skaars die duur van sonskyn op blink môrenat.
Hy met tweeduisend lentes weergaloos
is dood en weggevaag...Maar sy verdriet
om 'n gebroke blom geur uit sy lied
fris soos 'n vars, volbloeide somerroos.57.

Krige se oorspronklike poësie uit hierdie jare toon met insette soos ‘Van waar’,
‘Waarom’, ‘Waar kry’, e.d.m., die filosofies-vraagstellende inslag wat 'n kenmerk
is van die Oosterse poësie vanaf Abu'l-Ala en Khayyám tot by Rabindranāth Tagore.
In hierdie verse vind ons in die gees van dié digters vrae van die worstelende siel
oor natuurverskynsels, die wisseling van vreugde en geluk, die mens se onvermoë
om dinge te begryp, met die erkenning dat alle soeke tevergeefs en die dood die
enigste sekerheid is. In 'n sterk strofe wat deur 'n Baerleinvertaling58. ingegee is, praat
Krige hier van die ‘allerlaaste drank’:
Onthou hoe kort die fees, hoe lank die nag, my broeders, dink
aan hom, die kelner...O hy sal skink,
beleef, maar puntenerig, daardie allerlaaste drank:
die grys brakwaters van die Dood - en jul sal drink.59.

Verligting kan die mens vind in die wyn (‘O sluk die vog wat in die bekers blink!’),60.
'n gedagte wat 'n verwantskap toon met Khayyám, of in sy herinnering aan die ‘helder
lied’61. van sy jeug, maar basies is hy gedoem tot 'n kenteoretiese onvermoë om die
‘Onontdekte’62. te deurgrond. In die ‘Onmag’-reeks is daar telkens sprake van die
mens wat in sy soeke alle grense wil oorskry en ‘met gebalde vuiste...teen/die
tronkmuur van hul kennis en begrip’63. op te staan, net om ‘radeloos van onmag en
van wrok te ween’.64. Onderliggend hieraan lê die wisselende emosies van die tipiese
romantikus wat beurtelings tussen 'n ‘jubelende geluk’ en die ‘pyn’65. beweeg. ‘Nag’,
wat Krige volgens sy eie mededeling66. op negentienjarige ouderdom skryf en wat
Opperman tereg omskryf as 'n geval waarin vertalings
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uit Abu'l-Ala en voortdigtings met mekaar vervleg word,67. is 'n uiting van die tipiese
Weltschmerz van die jongmens:
O Nag, jy is vir my so skoon, so klaar
soos die jonge dagbreek met sy blonde haar
wat opspring, bly na sy kristalboog gryp,
en sy blink skigte deur die ruim laat vaar ...
Maar skoner, dieper, Nag, as jou klaarduisternis
en singende grys stilte, is my heugenis
aan vroeggestorwe vreug: skade wat deur die onverbiddelike
jare my berokken is ...
O Nag, jy was Gods snaarmusiek, en gans
jou stil gesternte Sy sonnettekrans.
Verruk het ons gelees, geluister - tot
matwit die Dag kom glim het teen die trans.68.

Al hierdie gedigte het 'n sterk bewerende inslag, iets wat 'n kontras vorm met Krige
se latere werk en wat van dié reeks Johannesburgse verse iets unieks in sy oeuvre
maak. 'n Mens sien dit in ‘Weerstand’69. met sy afwisseling van bewering en beeld
en die aansporing aan die mens om geduld, krag en stilte sy besit te maak.
Die kwatrynvorm wat Krige in hierdie reeks verse aanwend, lyk met hulle
oorwegende aaba-rymskema skynbaar tradisioneel, maar dikwels swaai hulle weg
van die tradisie deur die ritmiese stuwing en die ongewone plasing van die ruspunte.
Hoewel baie van dié verse nog deur Nederlandse reste, argaïsmes en 'n onnette rym
ontsier word, is dit duidelik dat Krige reeds in hierdie stadium besonder bewus is
van die klank wat 'n gedig moet hê en 'n bevredigende klankeenheid nastreef. Die
vierreëlige verse uit hierdie tydvak illustreer sy vermoë tot 'n klassieke vormgewing.
Gewoonlik word Krige gesien as die Dionusiese kunstenaar wat, teenoor die
Apolliniese digter met sy sterk vormtug, deur die stuwing en die onrus van sy gemoed
weinig aandag aan die vormelike afwerking van sy vers gee. Dit is 'n baie beperkte
en eensydige kyk op sy digkuns, want hier illustreer hy ten volle, soos ook telkens
elders in sy oeuvre, die Apolliniese komponent in sy samestelling en die vermoë om
'n vers bevredigend op te bou.
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IV
In Februarie 1931 gaan Uys saam met Arnold op Cathcart by Japie en Sannie kuier.
In 'n brief wat hy kort vóór die besoek skryf, mymer hy - met 'n toespeling op sy
gedig ‘Snel is ons lewe ...’ - oor hoe gou die dertien maande van skeiding van sy
ouers verbygegaan het, ‘soos perde wat op hul gemak draf, maar wat darem gou die
bult oor is, en weg ...’ Nou kry hy die geleentheid om hom, na die lang nagte in die
redaksiekantoor, uit te slaap, ure aaneen met sy moeder te gesels en te hoor hoe sy
klavier speel, hope eie Krige-kos te eet, tennis te speel en die hele liewe lange dag
vol te wees van die son. In Maart laat weet hy Bokkie, wat reeds vir sy verdere studie
in Oxford aangeland het, dat hy en Arnold dit baie op die dorp geniet. Die ‘jagveld’
is weer oop en die ‘nôiens’ is ‘soos ryp appels om te pluk’. Sybil is 'n ‘aantreklike
meisiemens’ met ‘'n slanke lyfie’ en ‘toegeeflike lippies’ en ‘sy vry net oulik’. Hy
en Arnold is ‘vir 'n tydjie “the talk of the town”’. Saam besoek hulle die Fronemans
se plaas Stedmere om perd te ry en saam met hulle gaan die twee broers na Kei-mond
om in die see te baai.70. François, wat by die Michaelis Kunsskool aan die Universiteit
van Kaapstad studeer, se werk het volgens Uys baie verbeter. Dit is ‘sterk’ en ‘ferm’;
as hy só aangaan, sal niks hom keer nie. In Pretoria het Uys 'n ou vriend van sy
moeder, Simon Becker, ontmoet. Vir sy moeder kon hy spot met Becker, wat hom
vertel het dat sy 'n nooi duisend was en dat Uys so ampertjies sy seun was! Uys se
reaksie was ‘dat dit 'n baie snaakse ding is, maar soveel mans het my al dieselfde
storie verkoop, en toe skaterlag die seksie’. Hy word soms moeg daarvan om as
‘Japie Krige se seun’ voorgestel te word, nes asof hy nie self 'n persoonlikheid het
nie. Daarom was dit nou interessant en verfrissend om 'n keer as ‘Sannie Uys se
seun’ 'n vreemdeling se hand te druk.
Met Bokkie oorsee begin Uys nou opnuut kriewelrig word om sy oorspronklike
planne uit te voer: om op 'n skip te klim en die wêreld te gaan sien. Hy het, meen hy,
nou geleer dat om net van sy pen te leef, destruktief is vir sy ingebore poëtiese talent.
Hy is bang dat, indien hy langer by The Rand Daily Mail gaan bly, hy net soos die
subs gaan word wat elke dag korreksies aan artikels aanbring en self niks meer skryf
nie. In Augustus 1930 skryf hy aan Bokkie:
Die woord ‘Europa’ is 'n sketter-klaroen wat roep tot onstuimige bloed.
Een van die mooi dae breek ek los soos 'n jong bul wat in
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'n hok vasgepen is en wat die vars geur van die weilande in sy trillende
neusvleuels nie langer kan duld nie.
In April 1931 skryf Uys aan sy ouers dat hy nog geen betrekking oorsee kon kry
nie. Terence deMarney het aan hom geskryf die toestande in Londen vir toneeloptredes
is hopeloos en die ou geselskap sit sonder werk. Daaraan steur hy hom egter min ‘ek wil nou vort, en vort gaan ek!’ As hy hier bly, gaan The Rand Daily Mail hom
na hulle Pretoria-kantoor stuur, en dit wil hy nie. Sy vriend Ronald Cohen, uit 'n
skatryk familie, sal vir hom plek op een van sy pa se vragskepe kry as die nood hoog
word. ‘As ek dus vasgekeer raak’, skryf hy in 'n passasie wat na ‘Tram-ode’
vooruitwys, ‘spring ek op 'n “tramp” en laat spat na Suid-Amerika. Rio de Janeiro,
Buenos Aires, Valparaiso - skoon-klinkende name, dis om van te droom ...’ 'n Mnr.
Kotze van Die Volkstem in Pretoria, wat in sy ma se klas op Ermelo was en haar
aanbid, het toegestem dat Uys elke maand vanuit Europa twee lang artikels kan stuur.
Daarvoor sal hy £4 per maand ontvang. Hy gaan ook Die Burger nader vir 'n dergelike
‘joppie’. Hy vra dat Sannie sy viool met François na Johannesburg moet saamstuur;
‘miskien kry ek dit nog nodig om 'n oulappie of twee op die boulevards van Parys
te verdien’. Met 'n bietjie oormoed hoop hy selfs om in Nederland 'n pos by die
dagblad De Telegraaf te kry.
Met al hierdie moontlikhede, hoe vaag sommige van hulle ook al was en hoe
onwerklik sommige van die verwagtings, bedank Uys nou by The Rand Daily Mail.
As hy nog getwyfel het aan sy planne, het Bokkie se brief oor sy besoek aan Florence
hom finaal oorreed. ‘Here, Bokkie’, skryf hy, ‘ek kon die son voel en hoe die
drentelgedagtes deur 'n mens se gees kom vloei.’ Hy was vies dat hy, ten spyte van
sy besware, tog by die Pretoriase takkantoor moes gaan werk en sy woonstel en al
die ‘jollie maats’ moes agterlaat. Johannesburg en hulle ‘bohemian haunts’ het
François aangetrek en hy bly nou in hulle woonstel saam met Skaap Theunissen.
Chris, Uys se Franse vriendin, beskryf François, van wie almal hou, as ‘angelic’.
François se werk ‘word by die dag sterker - een stillewe wat hy onlangs geskilder
het, is eenvoudig meesterlik - dit oortref enigiets wat ek ooit van 'n Suid-Afrikaanse
skilder gesien het - dit slaan my dronk’.
In 'n brief van 6 Mei 1931 aan Bokkie sê Uys dat hy nou definitief einde Junie per
skip uit Kaapstad vertrek. Sy medeverslaggewer Jack Barkham sal hom vergesel.
Drie weke later sal hulle in Southampton
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arriveer en dan dadelik na Londen vertrek, waar Bokkie hom moet ontmoet. Hy sal
£50 by hom hê. Sy planne is vaag: hy wil 'n week of twee in Oxford bly, hy wil 'n
bietjie van die wêreld sien, en hy gaan nie weer by 'n koerant werk nie.
Op 30 Junie is Uys in die Kaapstadse hawe. Van sy Stellenbosse Krige-familie
sien hom af en wens hom die beste toe. Laatmiddag vaar hy met die Dunbar Castle
die hawe uit. Hy weet dat 'n groot avontuur op hom wag. Hy was nou een van die
bende
wat steeds gehoor moes gee aan die bevel
van ver verskiete en kimme, glansend-hel;
aan die gebod van daerade wat wyd straal
deur goudportale, hoog oor hul mure van metaal.71.
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III
Europa (1931-1935)
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Hoofstuk V
‘O sug na die immer-lokkende verskiet’
I
Terwyl hy nog in Johannesburg was, het die ou hunkering, die ‘drang .../na die
Onbekende, die Versluierde, die Verre,...weggewentel onder vreemde sterre’,1. vir
die jong Uys Krige soms byna ondraaglik geword. Vir sy jeukende voete was die
byna drie weke op die dorre eentonigheid van die see ook gans te lank. Die see, wat
hy as kind tydens vakansies op Witsand en Onrust so goed leer ken het, was nou vir
hom iets steriels. So 'n groot hoeveelheid water was vir hom ‘a tremendous
unpredictable force of nature’ wat slegs 'n sekere menslike waarde kon kry ‘where
it touches the land, where it gives us the intimacy of a pool full of starfish, seafern
and green-and-gold klipvissies, the caress of its warm white sands and the exhiliaration
of its waves breaking into crisp, seething foam about our bodies’.2.
Met hulle aankoms in Southampton in Julie 1931 is Uys en Jack Barkham, sy
joernalis-vriend, wat ook vir die ‘base safety’3. van The Rand Daily Mail bedank het
en die vreemde wou binnevaar, onmiddellik ná die formaliteite deur die doeane met
die boottrein na Londen. Asof dit hom weer op land wou verwelkom, het die son die
hele dag heerlik geskyn. Die geel narsings en die madeliefies van die Engelse
platteland was in bloei en uit die treinvenster was die weilande met die koeie en die
ver perspektiewe, met net soms 'n bietjie wasigheid op die horison, 'n vriendelike
landskap. Selfs toe die wêreld met die opeenvolgende dorpe en wyke geleidelik meer
stedelik begin raak, was die eindelose rye deelhuise met hul rooi skoorstene en klein
tuintjies vir hom aantreklik.
In Londen gaan Uys en Barkham tuis in Corona House, Hunter Street, 'n klipgooi
van Brunswick Square, van waar hy die Londense Universiteit, die British Museum
en die West End-teaters gemaklik kon besoek. Digby was Gray's Inn Road, wat deur
George Gissing in New Grub Street verewig is, 'n paar strate verder is John Ruskin
gebore en in Doughty Street het Charles Dickens van sy bekendste romans geskryf.
Bedags kyk Uys na die bekende toeristebesienswaardighede van die Britse hoofstad,
maar as nuuskierige joernalis wat op die hoogte wou bly van wat in sy eie land gebeur,
gaan hy ook

J.C. Kannemeyer, Die goue seun. Die lewe en werk van Uys Krige

128
daagliks na Trafalgar Square om die koerante in Suid-Afrika Huis te bekyk en te lees
watter opgang sy broer Arnold as rugbyspeler vir Wanderers in Johannesburg maak.
Die nuutste Sunday Times, laat weet hy in Julie 1931 sy broer Bokkie, wat in daardie
stadium in Bonn is, sê van Arnold: ‘Krige was outstanding, and it seems a mystery
why a player of such ability was buried in junior football for so long.’
Maar die sonskyn tydens Uys se dag van aankoms was 'n illusie. Net die volgende
dag het dit begin reën. Aanvanklik hou die ‘môremisterigheid’ met die ‘silwer vag
van spinnerak’4. bo-oor die Teems en die uitgestrekte parke en pleine met hulle baie
voëls nog vir hom 'n sekere bekoring in. Maar al die strate en die gewirwar van die
verkeer bring hom só van stryk dat hy verlore begin voel. Teen die aand van die
vierde dag was dié somber stad met sy rookmis - die ‘city of fogs and influenza
fevers’,5. soos sy digterkollega C. Louis Leipoldt dit bykans dertig jaar vroeër in 'n
brief beskryf het - vir hom een te veel. Londen was vir hom nou 'n aaklige, grys
monster en sy medelye het uitgegaan na die krioelende miljoene rondom hom wat
geen ander lewe ken nie. En hy mymer: ‘How miserably the old must die here...When
old Tant Miemie Fourie lies dying in Avontuur or Van Rhynsdorp, she is surrounded
by friends, she receives presents from every one in the village, her last hours are
softened by innumerable kindnesses and attentions. But when old Mrs. Betty Smith's
last strength ebbs from her in her little room on the fifth floor of a tenement house
in [London], who is there amongst all those feverish millions to attend to her, watch
over her?’6. Selfs die sogenaamde ‘sport of kings’, die perdewedrenne, kon die trae
son nie terugkry nie. Toe hy op 'n dag uit blote nuuskierigheid die Derby gaan
bywoon, sien hy van die beroemde fleurige, vrolike modeparade nie veel nie. Die
hele dag reën dit ouvrouens met knopkieries, die knopkieries slaan hom katswink en
hy bly twee weke lank met 'n kwaai griep in die bed. Van die boere se plasies verspoel
heeltemal van die aanhoudende reën. En hy begin dink: ‘As die somer in Engeland
só lyk, hoe gaan die winter nie daar uitsien nie?’7.
Kort ná sy aankoms maak Uys kennis met Enslin du Plessis, die Suid-Afrikaanse
skilder en joernalis wat Londen sy tuiste gemaak het. Van die begin af was dit 'n baie
hegte vriendskap wat oor 'n tydperk van meer as veertig jaar sou voortduur. Du
Plessis maak Uys as 'n soort verdwaalde bloedjong onskuldige touwys in die stad,
dra daartoe by om die onplesierige van wind en weer 'n bietjie te verdryf en
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stel hom voor aan baie van die Londense skilders, beeldhouers en skrywers soos
Henry Moore en die Suid-Afrikaans gebore William Plomer.8.
Maar hierdie vriendskap en ontmoetings kon vir Uys nie die miserabele reënweer
besweer nie. Só erg word dit dat hy dit oorweeg om by Bokkie in Bonn aan te sluit.
Gelukkig kry hy egter 'n uitnodiging om vir die grootste deel van Augustus saam
met Jack Barkham by sir Richard en lady Glyn9. in Dorset te gaan kuier en aan die
grysheid van die stad te ontsnap. Behalwe die treinkaartjies, skryf hy aan Bokkie,
sal hulle geen onkoste hê nie en sal hulle die Engelse ‘countryside’ op sy beste kan
sien. Vir Uys, wat nooit in sy lewe iemand was met 'n knuppeldik sak vol geld nie
en wat gemerk het hoe sy karige £50 in Londen vinnig begin krimp, was dit 'n
gelukkige uitkomste. Op 8 Augustus 1931 skryf hy aan Bokkie hulle beleef 'n
wonderlike tyd. Hulle ‘kerjakker’ heeldag in een van die egpaar se vier motors rond,
ry die hele Dorset plat en swem in die rivier voor die huis en op ander plekke. Op
sir Richard se jag gaan hulle soms op ritte langs die kus en besoek Cowes op die Isle
of Wight. Hulle stap op die pragtige voorvaderlike grasperke. In die sale en ruim
voorkamer van die herehuis klop hulle teen die brons borste van die liggaamlose
gewapende figure wat styf en regop staan om te hoor watter soort geluid die yster
afgee.10. En in 'n stadium dat Mussolini reeds Italië met 'n ystervuis regeer en Franco
en Hitler in Spanje en Duitsland hulle vir hul opmars gereed maak, speel Uys en sy
vriende grastennis met ‘squash-rackets’ en word hy en Barkham hand en voet bedien.
Die twee meisies en die seun van die huis is hulle portuurs en die joligste klomp
saam. Soms is almal glad luidrugtig aan tafel.
Terug in Londen was die vraag hoe Uys 'n bestaan kon maak. Ten spyte van die
slegte weer oorweeg hy dit aanvanklik om sy brood in Londen as vryskut te verdien.
As hy daarby artikels vir Die Volkstem, Die Huisgenoot en ander Afrikaanse blaaie
lewer, sal hy, so reken hy oormoedig in 'n brief van 27 Julie 1931 aan Bokkie, op
£10 per maand kan lewe.
Klaarblyklik was 'n permanente verblyf in dié nat stad tog nie vir Uys aanneemlik
nie. Sy hart het sedert sy Franse klasse by dr. Franken op Stellenbosch steeds met 'n
punt Frankryk toe gestaan. Met die impressionistiese skilders en die talle buitelandse
skrywers wat hulle daar gevestig het, die stormagtige Boheemse atmosfeer rondom
Montmartre en die jong studente van verskillende lande aan die Sorbonne
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in die Quartier Latin was Parys in 1930 die kultuursentrum by uitnemendheid en die
intellektuele hart van die Westerse wêreld. Buitendien wou Jack Barkham graag
Parys toe gaan en vir Uys saamsleep. Bokkie het beloof om sy reiskoste Parys toe
te betaal.
Op 'n lang, uitgerekte, natterige namiddag vertel 'n Engelse sportjoernalis Uys
tydens 'n ontmoeting in 'n kafeetjie in Fleet Street hoe rugbymal die Franse, veral
die Suid-Franse, is sedert hulle die Engelse geklop het. ‘Jy sal volop son daar kry,’
het die joernalis bygevoeg, ‘selfs in die winter. Dalk verdien jy nog 'n bietjie geld
met jou rugbyspeel.’11. Die twee grootste klubs was dié van Toulon en Marseille. Op
goeie geloof besluit Uys om in die vissersdorpie Sanary-sur-Mer te gaan woon, bloot
omdat hy op die landkaart gesien het dié dorpie lê tussen dié twee stede. Hopelik,
het hy in sy geesdrif gedink, sou hy vir albei klubs kon speel!
Hier was nou vir Uys 'n moontlikheid. Hoewel hy op universiteit net die derde
span kon haal, het hy darem beter rugby vir Van der Stel gespeel. Daarby, so het hy
gemeen, sit rugby met die beroemde Japie Krige as sy vader in sy bloed. Hy kon nog
steeds vir Suid-Afrikaanse koerante en tydskrifte artikels en gedigte lewer en
terselfdertyd met rugby 'n vaste inkomste hê. Teen dié tyd het hy soos 'n gevangene
in Engeland gevoel. Die Albert Memorial, al die swart bowler-hoede en die grou
skoorsteenpotte het hom op die lange duur laat skrik.12. Vir iemand wat begeesterd
was met 'n drang na die onbekende en die nuwe het Brittanje te veel raakpunte met
Suid-Afrika gehad en was die onkommunikatiewe Britte 'n vervelige spul. Hy het
reeds in Suid-Afrika De Maupassant en Daudet, wat die suidelike Frankryk in hulle
werk vasgelê het, gelees en Van Gogh se verblyf in Provence het hom van vroeg af
gefassineer. Maar ook Parys sou vir hom boeiender wees as Londen. Met sy daaglikse
lewe as joernalis in die howe en die openbaring van die moderne grootstadslewe was
dit reeds in Johannesburg vir hom asof hy in 'n De Maupassant-storie instap. In Parys
sou hy die soort mense kon ontmoet oor wie Charles Baudelaire in Les fleurs du mal
gedig het: diewe, swendelaars, prostitute, moordenaars.
Ná drie maande, toe die najaar reeds daar is en die laaste herfsblare begin afdwarrel
grond toe, het Uys genoeg van die nattigheid gehad. Sy verlange na daardie son wat
nooit opdaag nie, word vir hom te veel. Een mooi môre is hy en Jack Barkham sak
en pak onder die hael deur Frankryk toe. By Dover met sy ‘white cliffs’ neem Uys
afskeid
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van Engeland. Het hy by dié gure weer gedink aan die ou koning Lear wat lank tevore
in Shakespeare se drama op die heide naby Dover rondgedwaal het? In die tierende
storm sê Lear:
Blow, winds, and crack your cheeks! Rage! Blow!
You cataracts and hurricanoes, spout
Till you have drench'd our steeples, drown'd the cocks!
... And thou, all-shaking thunder,
Strike flat the thick rotundity o' the world.13.

Jare later sal Krige hierdie woorde vertaal:
Blaas winde, en skeur jul wange! Blaas en woed!
En julle, wolkbreuke en waterhose, spuit
Tot jul ons toringspitse drenk, elk haan versuip!
... Jy, donderweer wat die aarde skud,
Slaan plat die dikke ronding van die wêreld!14.

II
Met sy aankoms in Calais aan die Franse kus is Uys dadelik per trein na Parys, waar
Bokkie reeds op hom gewag het. Saam met sy broer, Jack Barkham, dr. Franken, in
daardie stadium op besoek aan Parys, en nog 'n tweetal vriende wat hulle die volgende
paar dae maak, loop hy agt dae lank die hele stad plat. Parys met sy breë boulevards,
die wye sypaadjies en die mense wat orals langs die strate sit, is vir hom die sonnigste,
vrolikste, lewendigste en mooiste stad wat hy nog gesien het. ‘Paris is alive, gay,
disturbing’, skryf hy op 6 Desember 1931 aan Dorothy Pyper. ‘I was quite fascinated,
having seen nothing like it before. Both fascinated and exhilirated, and the charm
never wore off. We...wandered to our hearts' content seeing everything and spending
hours sitting on cane chairs on the boulevards, drinking and talking in the sun.’ Die
sfeer in die Cité Universitaire is vir hom met die talle studente uit alle oorde nie
alleen kosmopolities nie, maar met die uiteenlopende standpunte wat uit hulle soms
driftige debatte blyk, ook polities gelaai. Uys ervaar daar in die agt dae 'n bietjie van
alles. Op die trottoirs gesels hy met van die studente en intellektuele oor 'n koppie
koffie of 'n glasie wyn. Naas mense met werk-
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like aanleg is sommige van die skrywers en kunstenaars egter vir hom maar 'n bietjie
‘skraal van talent, vet soos varke en vrekkeriger as ou Shylock self’.15. Hy en Bokkie
vind die meisies van Parys gasvry en gewillig en laat hulle nie onbetuig as dit by die
liefdespel kom nie!
Sy ervaring van die stad lei hom tydens die Paryse verblyf tot die gedig
‘Dagbreek’,16. die eerste van sy reeks ‘praatverse’, waarmee hy by die tradisie van
Baudelaire en Apollinaire aansluit en waarmee hy in die Afrikaanse letterkunde die
eerste proewe van 'n twintigsteeeuse eksperimenteel-modernistiese poësie in 'n
ekspressionistiese styl lewer. Soos die verse wat hy in Johannesburg skryf, maak hy
ook hier van die kwatrynvorm gebruik, maar die abab-rymskema - in teenstelling tot
die meer geslote aaba-kwatryn - leen hom beter tot strofiese inskakeling in 'n groter
geheel. Die gedig gee 'n siening van die ontwakende Parys en bekoor deur die haastige
oorgange in die opeenvolgende waarnemings, versterk deur die enjambemente en
die versbeweging: die grou dag wat oor die stad breek, die koerantjoggies met hulle
‘skel geroep’, die ‘melklorries’, die vragwaens, die trams en die metrotreine wat met
hulle geluide die hele stad vul. Die vreugde oor wat hy alles rondom hom sien, lei
aan die slot tot die pragtige beeld van Parys as die stad van die lig:
Straatligte blaker dood. Die Eiffel vat
nou vuur en vlam...Flink en vol swier, geswind,
breed oor die ver wyduitgestrekte stad
tree nou die somermôre in sy blink drag
van teer-diep sonneblou en dag-goud rein!
Elk krantkiosk vlam terug in prag
soos graan goudgeel en bloedrooi soos aalwyn.

Maar, ten spyte van die verrukking oor Parys, voel Uys tog hy is nie werklik 'n
stadmens nie. Reeds in sommige beelde wat hy in dié gedig oproep, word die stad
as 'n monster en iets dreigends gesien. Die onderliggende melancholie, wat dwarsdeur
sy lewe maar altyd by hom aanwesig sal wees, lei hom met die intrede van die spreker
in ‘Dagbreek’ tot 'n detonerende slot:
Parys word wakker tot 'n nuwe dag
en my hart ontwaak weer tot sy pyn.
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Agt dae in Parys was derhalwe vir Uys genoeg. Toe een van die halfwas-kunstenaars
van die Quartier Latin bowendien dinge soos moord, doodslag en bloedskande as 'n
artistieke noodsaaklikheid teenoor hom verkondig, slaan Uys, wat basies 'n Puriteinse
mens was en hom nie met allerlei eksesse en ontaarde kunsvorme opgehou het nie,
die kêrel amper katswink. In aller yl ontruim hy die ‘brein en hart van die wêreld’17.
en vertrek hy na die Midi, ‘the sun-blessed part of France with its vineyards, its pine
trees and its oliviers’.18. Met sy voortdurende
... sug na die immer-lokkende verskiet:
om altyd weer die Nuwe en Vreemde te verower,
opnuut te reik na wat die Onbekende bied!19.

weet hy dat 'n nuwe avontuur op hom wag en dat hy hom nou in 'n sonnige streek,
verewig in die doeke van Cézanne en Van Gogh, gaan vestig.

III
Uys, Bokkie en Barkham reis nog voor die einde van September 1931 met die sneltrein
van Parys. Dieselfde aand laat kom hulle aan in Marseille, met meer as 'n miljoen
mense die groot Franse hawestad aan die Middellandse See. Uys het net omtrent 'n
sikspens in sy sak en die hele dag het hy en sy reismaats niks gehad om te eet nie.
Op die trein moes hulle met leep oë toekyk hoe 'n kêrel regoor hulle in die
kompartement met 'n hele kosmandjie sit, smaaklik aan sy koue hoender smul,
heerlike koel wit wyn daarby drink en onophoudelik gesels!20.
Bokkie sou net 'n paar dae in Marseille bly en daarna terugkeer na Engeland, terwyl
Barkham eers later 'n paar dae lank by Uys sou aansluit. Daarom vertrek hulle dadelik
na hulle losiesplek vir die nag. Op die groot perron met die yslike koepeldak van die
stasie bo sy kop, so vertel Uys in sy eerste artikel oor Marseille,21. voel hy bitter
allenig in die donker. Lank ná middernag straal daar gelukkig nog lig uit een van die
kafees en hy gaan sit op een van die rietstoele buite op die sypaadjie. Toe die ou
kafeebaas na hom toe kom, verduidelik Uys in sy swak Frans hy is honger, maar dat
hy skaars meer as 'n frank in sy besit het. Êrens in 'n Londense bank, gaan hy voort,
was nog 'n paar los
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pondjies tussen hom en die hongersnood, maar dié geld was nog nie in Frankryk vir
hom beskikbaar nie. Die kafeebaas antwoord: ‘Ca va, mon petit’, en kom terug met
'n koppie vuurwarm koffie en twee croissants. Met die hande op die heupe staan die
kafeebaas en kyk hoe Uys ‘die koffie stadig wegsluk en die...[croissants] verslind,
en dit lyk of hy dit net soveel geniet as ek. Ek help hom die stoele en tafels inpiekel,
en hy sê ek moet maar weer kom kuier.’
Wanneer hy uitstap, sien Uys in die Vieux Port, die beroemde binnehawe van
Marseille, al die motorbootjies, jagte, roeibootjies en 'n klein vragskip lê. Die maste,
die spitspunte wat in die maanlig glans en flonker, laat hom dink aan die populierbos
op sy geboorteplaas, Bontebokskloof, op 'n maanligaand in die winter. Hy besef
skielik dit is die Middellandse See wat hier voor hom lê: die see wat sedert Atlantis
verskeie ryke sien groei en sink het en die konvergeerpunt is waar drie vastelande
met hul uiteenlopende kulture bymekaar uitkom. En hy dink terug aan die
onvergeetlike reëls uit Shelley se ‘Ode to the West Wind’, wat hy reeds op
Stellenbosch leer ken het:
The blue Mediterranean, where he lay,
Lulled by the coil of his crystalline streams,
Beside a pumice isle in Baiae's bay ...22.

In die stasiewagkamer sluimer hy half in. Met dagbreek vertrek hy met die trein na
Sanary-sur-Mer omtrent dertig myl verder langs die kus, waar hy in 'n losieshuis met
die naam La Bonne Table aan die Boulevard de l'Avenir tuisgaan. Dit was 'n ‘ou
kasarm van 'n huis’ wat aan ‘'n klein ou ingekrimpte vroutjie met die naam...mev.
Gardiol’23. behoort het. Dikwels het hulle saam onder die ou palmboom in die son
gesit en gesels en het sy hom ‘verruk’24. met al die stories wat sy op 'n smaaklike
wyse kon vertel. In sy bundel Die palmboom teken hy later twee van die verhale op:
‘Die skaapwagter met sy wolmussie’ en ‘Die feëjuffertjies van Reyniers’.
Baie gou het Uys hom gerieflik ingerig. In 'n brief van 4 Oktober 1931 aan Bokkie,
wat intussen na Engeland teruggekeer het, kan hy oor Sanary-sur-Mer se ‘skoonhede’
nie uitgepraat raak nie; hy is ‘heeltemal verlief’ op die plekkie. Hy bedank sy broer
vir die toesending van die jongste nommer van Die Nuwe Brandwag,25. destyds - ná
die beëindiging van Voorslag en vóór die oprigting van Ons Eie Boek
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en veel later Standpunte - die enigste Suid-Afrikaanse tydskrif wat uitsluitlik aan die
kuns en letterkunde gewy is. Hy het waardering vir sommige verhale in dié uitgawe,
maar vind die ‘ortodokse bohaai’ oor Jochem van Bruggen se In die gramadoelas
deur P.C. Schoonees en Booia deur M.S.B. Kritzinger en die beskouing oor ‘Totius
se epiek’ deur E. Hartmann ‘flou en onsuiwer’.
Reeds in Engeland was dit sy voorneme om naas poësie joernalistieke stukke vir
'n hele paar koerante en tydskrifte in Suid-Afrika te lewer. Nou begin hy met 'n
oorgawe en drif gereeld artikels skryf, iets wat duidelik word as hy Bokkie laat weet
dat hy sedert sy aankoms al 12 000 woorde geskrywe en weer sorgvuldig in netskrif
persklaar gemaak het. Naas stukke vir Die Volkstem, Die Boerevrou en die Cape
Argus het hy 'n lang artikel oor hul rit na Marseille vir Die Huisgenoot gelewer en
hy wil ook met 'n paar kortverhale begin. Sy stukke vir Die Burger stuur hy vir sy
ou Stellenbosse universiteitsmaat Phil Weber, wat die paaltjiewagter van hulle
krieketspan was en nou by die koerant werksaam is.26.
Intussen het Uys, ten spyte van sy bedenkinge oor die gehalte van baie bydraes in
Die Nuwe Brandwag, die kwatryne wat hy in Johannesburg geskryf het, klaar
afgewerk en sewe en twintig van hulle na dié tydskrif gestuur. Maar Die Nuwe
Brandwag stel hom teleur. In 'n brief van 3 Junie 1932 laat hy Bokkie weet dat dr.
M.L. du Toit die gedigte en 'n kortverhaal ná maande se vertraging aan hom
teruggestuur het - met 'n mededeling dat hy nie meer redakteur is nie, maar sonder
die ‘ordentlikheid’ om dit aan sy opvolger oor te dra. Wanneer Bokkie later nog
uitgawes van Die Nuwe Brandwag vir hom aanstuur, reageer Uys negatief op die
meeste van die bydraes. Die tydskrif gee hom die indruk ‘die doodsbeendere van die
Afrikaanse letterkunde is besig om uit mekaar te val,...die ou trekosse (Van Bruggen,
Malherbe, Maré ens. ens.)...staan stokstil, herkou en herkou, so sonder ophou, dat 'n
mens van daardie eentonige knersende kakebeengeluid sat en siek word’.27. Die blink
papier van Die Nuwe Brandwag is vir hom, naas 'n publikasieruimte vir ou verstokte
skrywers, net ‘die speelterreintjie van die ou spul professore en lektortjies. Niks
nuuts, niks verfrissend nie - so dood morsdood soos 'n Sondagagtermiddag in
Koffiefontein’,28. 'n vergelyking wat reëls soos ‘Morsdood die lewe daar soos elders,
tries net soos 'n kerkbasaar’ en ‘Slegs Sondagmôre in plaas van Saterdag’29. in
‘Tram-ode’ in die herinnering roep.
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Die klomp artikels en ander bydraes wat Uys kort ná sy aankoms in Sanary-sur-Mer
skryf, het nog nie vir hom onmiddellik inkomste besorg nie. Hy moes derhalwe die
advies van sy Londense joernalisvriend opvolg. Op 'n pragtige sonnige herfsmiddag
durf hy die vier myl van Sanary-sur-Mer na Toulon aan, ‘'n beeldryke ou Franse stad
waar amper die hele mag van die Franse vloot geanker lê’.30. Hy meld hom aan by
die kantoor van die Rugby Club Toulonnais, Frankryk se kampioenspan. Met sy
bokbaardjie en stamelende Frans moes hy waarskynlik 'n snaakse indruk gemaak
het, maar met hulle vriendelikheid laat die rugbybase hom gou tuis voel. Die
Woensdagmiddag draf hy uit vir 'n oefening. Die Franse, skryf hy aan Bokkie, swaai
hul arms en praat almal tegelyk, maar in dié stadium kan hy omtrent niks verstaan
nie.
'n Paar middae later31. speel hy vir Toulon se tweede span. ‘En toe draf ek in die
beroemde rouge et noir jersey op die veld’, laat hy Bokkie weet. ‘En ek kon niks
verkeerd doen nie. In die tweede helfte het hul my na senter verskuiwe en toe het
die poppe gedans.’ Drie van die drieë was aan hom te danke. Die hele skare het
gejuig: ‘Bravo! Anglais! Bravo! Très bien’. In 'n byvoeging tot sy brief aan Bokkie
skryf Jack Barkham dat Uys se spel 'n ‘debut sensationnel’ was. ‘The crowd gave
him a special ovation while he stood on the middle of the field looking like an
embarrassed mastodon. I, for my part, was bombarded with questions by enthusiastic
Frenchmen about mon camarade Anglais. After the match little boys ran in front of
us and looked adoringly at the great man.’32. Ná die wedstryd is die span na 'n groot
kafee met rugbyliefhebbers en begin hulle glasies klink. Hoe lank die ‘polmesarie’
voortgeduur het, kon hy nie meer onthou nie, maar Uys het eers twee dae later weer
in Sanary-sur-Mer opgedaag!33. Toulon vind hy tydens dié besoek 'n verruklike stad.
Op 'n Sondagaand, skryf hy, is daar ‘duisende en duisende vrolike mense op die
boulevards, [die] meeste van hul op die rietstoele op die klinkertjies, mans, vrouens,
matrose, soldate - 'n wemeling van mense so opgewek en vol lewe - en opelug winkels
en 'n entjie verder skoppelmaaiens en brûe, 'n soort van Coney Island - stel jou Parys
voor, maar kleiner en lewendiger en bo-oor 'n ongelooflike blou Midi-hemel’. Later
sal hy dié sfeer in sy uitstekende gedig ‘Romanza’ verwerk, hoewel hy dit dáár teen
'n Nice-namiddag plaas.
Die volgende Sondag sou Uys vir die eerste span in die senterposisie speel naas
Marcel Baillette, Toulon se beroemde kaptein en die man
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wat die vorige jaar met sy twee drieë vir Frankryk se oorwinning oor Engeland
verantwoordelik was.34. Dié Sondag, vertel Uys in sy artikel ‘Rugby in Frankryk’ in
Sout van die aarde,35. sal hy nooit vergeet nie. Voordat hulle op die veld draf, het
elke speler van die twee spanne ‘in die volle aangesig van die tamaai pawiljoen in
twee netjiese rye teen die sinkplaatheining gaan staan om daar doodluiters ontslae
te raak van die vog wat hul gestel in die loop van die middag opgegaar het’.36. Uys
was 'n bietjie uit die veld geslaan, kon nie aan hierdie voorspel meedoen nie en het
in plaas daarvan ‘Sarie Marais’ saggies gestaan en fluit. Baillette het hom sterk
aangespreek:
Alors, Krige! Ça ne marche pas, le petit dudu? Why do you not make
pee-pee, eh? It is good for you before the action. And...for the best...for I
do assure you, cher pinceau,37. there will be no stopping for the making of
pee-pee once the massacre commences!38.
Die wedstryd self was vol opwinding:
Ons draf op die veld, die Narbonne-kaptein oorhandig aan Baillette 'n
bos blomme en Baillette reik met 'n ewe mooi gebaar die ‘Baasbul van
Narbonne’ 'n bos blomme toe. Twee nooiens dra die ruikers van die veld
af, en hier blaas die fluitjie.
Ek weet nie of dit die geur van daardie rooi rose of Baillette se voorbeeld
was nie, maar ek het nie sleg gespeel nie...Toe ek van die veld afstap, moes
ek vir my feitlik 'n pad oopstoot deur al die seuntjies wat vir Baillette en
my omring, daarna net hot en haar my handtekening afkrap, en had ek my
allereerste, glad nie onaangename, ondervinding om reg in die middel van
die kalklig te staan.39.
Die Maandagmôre vind Uys tot sy stomme verbasing dat die koerante vol is van
hom en dat hy nou ‘beroemd’ is. Hy moes sy oë vrywe
toe ek dié Maandagoggend deur die Toulon-Sports en ander koerante
blaai. Ek was die Boër barbu (bebaarde Boer), Scipion l'Africain (Scipio
die Afrikaner), hulle het gepraat van my flegme Britannique of ‘Britse
onverstoorbaarheid’ - iets wat my broer Arnold later nogal koddig gevind
het daar hy my altyd beskou het as die la-

J.C. Kannemeyer, Die goue seun. Die lewe en werk van Uys Krige

139
waaierigste speler wat nog ooit op 'n voetbalveld rondgeraas het. 'n Ander
skrywer het my bestempel as ce petit diable d'un centre, Krige (hierdie
klein duiweltjie van 'n senter) en ek vind my foto oral.
In die weke wat daarop gevolg het, het die spelling van my naam allerlei
kapriolle uitgehaal in die Toulonse sportblaaie. Toulon-Sports het my
Knge (uitgespreek ‘keuneugueu’) genoem. Die volgende week het hulle
verskoning gevra vir die fout, uiteindelik die spelling reggekry, maar die
week daarop was ek maar weer le Boër Knge. Later het ek selfs in dieselfde
koerant as Knudge opgeduik.
So het die geknoei met die ou eerbare naam, Krige, nooit opgehou nie. 'n
Toulon-dagblad het my skielik Ylkrige begin noem. 'n Tweede, Kryge. 'n
Derde, Krudje. Die gebruiklikste spelling was Kridge....
En die beskrywing van my voorkoms en my manier van speel, was so
uiteenlopend as die spelling van my naam. Een rubriekskrywer het gepraat
van my ‘kindergesig, gekroon met 'n blonde maanhaar met baie krulle,
visage enfantin, surmonté d'une crinière blonde, fortement bouclée...’ 'n
Ander het my ‘die blonde gerubyn, le chérubin blond’, genoem. 'n Derde
was minder eerbiedig. Hy het lelik gespot met my bokbaardjie. Hy't gesê
as ek laat spat met die bal in my hande en bokbaardjie in die wind (bouc
au vent), dan skree die skare (les populaires) net: ‘Allez! Pinceau! Allez!
Loop! Kwas! Loop!’40.
Saam met die Toulon-klub het Uys nou die geleentheid om - veral oor naweke
wat soms tot die volgende Woensdag of Donderdag kon duur! - Provence en ook
ander dele van Frankryk wyd en syd te deurreis. Die klub betaal hom alle reiskoste,
sorg vir klere en skoene, selfs 'n mooi handdoek en 'n stuk seep. Voor elke oefening
pak die masseur hom beet, vrywe amper 'n hele bottel olyfolie in sy bene en dye in
en bewerk hom met die grootste toewyding asof Uys sy ‘peetkind’ is. Die hele Oktober
deur speel hy dwarsdeur Frankryk, eet en drink saam met sy klubmaats ‘dat dit 'n
naarheid is’. Op 6 Oktober 1931 laat hy Bokkie weet dat hy pas die beste wedstryd
van sy lewe gespeel het. Sy span het met 23-0 gewen:
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Bokkie, dit was weer een van daardie dae wat 'n mens verdomp niks
verkeerd kan doen nie. Ek speel met my kop, ek vat elke bal raak, ek gee
net op die regte oomblik aan, ek val op die bal, ek ‘lak’ swaar stormende
voorspelers dat hul neertuimel bal en al, en as daar 'n gaping is, glip ek
deur soos seep....Op die oomblik is ek die skare se gunsteling, meer omdat
ek 'n vreemdeling is met 'n witkop dan iets anders - en telkens hou hul so
aan met hande klap en skree dat ek glad skaam word. Die applous begin
stadig en trek dan oor die hele veld, maar ek begin dit nou gewoon raak.
Die klub behandel hom asof hy ‘die Prince of Wales’ is en die koerante prys hom.
In 'n gedeelte wat Uys in sy brief van 17 Oktober 1931 aan Bokkie in Engels vertaal,
verwys die joernaliste na hom as ‘this devil of a small man playing brilliantly with
his hair in the wind’; ‘son of a South African international, he showed us by his
intelligent method of playing that he had talent and that he asked for nothing else
but to follow in the footsteps of his father’; ‘the Boer Krige was the admiration of
his opponents and of the spectators because of his intelligent and efficacious play
...’
Provence leer Uys tydens sy rugbyreise goed ken. Naby die kusdorpe en hawestede
kan hy die Maritieme Alpe sien, dikwels waai die Mistral, die soms geniepsige
suidewind, wat 'n suiwering in die lug bring, en onderweg van Toulon na ander stede
gaan die roete deur die wingerde van die wynstreke. Saam met die klublede gaan hy
na Lyon en stap hy oor die brûe van die Rhône in die blou misterigheid. Soos Peter
Mayle baie jare later in sy A year in Provence sien hy tussen Avignon en Aix die
seders, dennebome en eike wat in die wintertyd skuiltes bied aan die konyne, die
wildevarke en die talle voëls. Tussen die rotse en onder die bome groei wilde blomme,
tiemie, laventel en sampioene.41. Hy sien Avignon met sy pouslike paleis, Tarascon
met sy kasteel op die wal van die Rhône en Arles met sy amfiteater uit die Romeinse
tyd. Van hierdie plekke en stede keer later verlangend terug in sy gedig ‘Tram-ode’:
En ek wil gaan na Avignon
en ek wil sien hoe smeul die son
in die herfsblare by Tarascon.
Kastele is droomslotte by Carcassonne[.]42.
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Op die vlaktes van die Camargue, gebore uit die ontmoeting van rivier en see om
die deltamond van die Rhône te vorm,43. sien Uys 'n trop wilde bulle wat in die
Provensaalse stiergevegte gebruik word en hoor hy die hoefslag van die sneeuwit
wildeperde wat reeds aan hom bekend was uit Roy Campbell se beroemde gedig
‘Horses on the Camargue’:
In the grey wastes of dread,
The haunt of shattered gulls where nothing moves
But in a shroud of silence like the dead,
I heard a sudden harmony of hooves,
And, turning, saw afar
A hundred snowy horses unconfined,
The silver runaways of Neptune's car
Racing, spray-curled, like waves before the wind.44.

En hy onthou Enslin du Plessis het hom reeds in Londen vertel dat Roy Campbell
ook in Provence woon en dat hy by Uys aangedring het om dié sterk liriese talent,
die grootste Engelse digter van Suid-Afrika, persoonlik te leer ken.
Maar eers was hy met sy rugbyverpligtinge nog te besig om vir Campbell te gaan
kuier. Wanneer die klub in Parys speel, soek hy en sy maats sy en Bokkie se ‘geliefde
“pumpingstations”’ weer op en vind hy hulle net so gasvry as vantevore. ‘Solemnly
we reaffirmed our faith, and there were many other entrances and exits during the
course of the day.’45. Omdat dit onseker is of Toulon hom as speler op die lange duur
nog sal kan gebruik, speel hy aan die begin van 1932 vir Nice. Nice vind hy, soos
hy op 6 April 1932 aan Bokkie skryf, ‘die naaiplek van die skatrykes van die ganske
Europa’. In die casino's van die stad en die nabygeleë Monte Carlo dobbel die
roekeloses hulle lewensmiddele weg.46. Met al die rykes is die stad ‘onsmaaklik’
weelderig: elkeen het 'n luukse villa en besoek die ‘cabarets, casinos en die here weet
wat nog - en in die winter hou die fêtes en kermisse nooit op nie’. Tog hou hy van
die kosmopolitaanse sfeer van die stad, die klimaat is wonderlik, en die wêreld pragtig
‘waar die mens hom nie aangeraak het nie’. Orals aan die Riviera gaan hy rond. ‘The
French Riviera’, skryf hy in 'n brief aan die einde van 1932, ‘is rather beautiful, and
crowded with the craziest people - of every race, every description, every degree of
madness.’
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Met die rugbyseisoen aan die verbygaan besef Uys sy ‘dae van vryheid en lotuslewe’47.
is op 'n end. 'n Uitkomste vir hom is die swemlesse in diens van 'n geslepe Armeniër
wat hom onder die vaandel van ‘Champion de France’ en ‘Professeur de Natation et
de Culture Physique’48. bemark. Elke dag is hy op die strand, swart gebrand deur die
son, met sy goue hare wit verbleik in die daaglikse gloed. Met die swemlesse is Uys
in sy element, al is hy met die voortdurende tekort aan geld soms ‘gatvol’49. vir die
wêreld. Daarby kom sy skrywery op 'n end, want saans is hy so moeg van heeldag
op die strand met 'n bal speel en met die kliënte ronddraf dat hy onmoontlik iets kan
uitvoer. Maar hy hou van die aandag wat hy nou van veral die meisies geniet.
Wederregtelik word Uys egter deur die Armeniër op grond van immoraliteit ontslaan
wanneer hy van die meisies onder die maag vashou om hulle met hulle eerste
swempogings te help! Van sy vriende wil hom verdedig en begin 'n vendetta teen
die Armeniër, maar om moeilikhede te vermy, kies Uys koers na Marseille.
In die somermaande is hy in die grootste geldnood, in so 'n mate dat hy Bokkie in
'n brief van 26 Junie 1932 vra om hom met die oog op sy artikels 'n vulpen te koop
en - aangesien hy heeltemal ‘bankrot’ is - £3 te leen. ‘Dis die eerste maal’, skryf Uys,
‘dat ek jou om geld vra - ek wil dit nie graag doen nie, maar regtig ek sit in die ou
balie met die bruin klewerige vloeisel tot by my neus.’ En hy voeg by: ‘Dis pure
papbroekigheid hierdie - ek moes daardie ou beeld in al sy naakte, ruwe pittige
bewoording hier neergeskrywe het.’ Intussen hou hy die hongersnood van die deur
met allerlei los joppies. Aanvanklik werk hy as skottelgoedwasser in 'n restaurant,
afgewissel met groente skil en kombuis uitvee. Langer as twee weke hou hy dit nie
vol nie, want hy walg van die kos waarvan die aanpaksels soos wit mane onder sy
naels vaskoek.50. Daarby is die werksure van sewe-uur in die oggend tot neënuur
saans vir Uys te uitputtend. Vervolgens verkoop hy matte vir 'n Korsikaan, maar dit
word 'n misoes duisend en hy verdien skaars 100 frank. Daarna speel hy as figurant
in Pabst se historiese film Don Quijote, waarin Sjaljapin, die grootste bas van sy tyd,
as Don Quijote en George Robey as Sancho Panza optree. Uys was 'n trompetblaser
in 'n enkele hoftoneel van 'n paar minute, net om - soos een van sy broers later sou
sê - nooit weer op te hou om op sy trompetjie te toeter nie! In ‘Rolprent-aspirante’
in Die Huisgenoot van 14 Oktober 1932 gee hy 'n beeld van hoe voornemende
filmakteurs geduldig moet sit en wag op 'n regisseur wat moontlik vir hulle rolle kan
aanbied.

J.C. Kannemeyer, Die goue seun. Die lewe en werk van Uys Krige

143
Tussen die rugby en die los joppies deur kry Uys baie tyd vir leef, om die lewe te
geniet en steeds nog meisies te ontmoet. In Sanary-sur-Mer leer hy die liefste
nooientjie met krullende rooibruin hare ken. Met haar vry hy af en toe so 'n bietjie,
al hou haar moeder haar soos 'n kosbare juweeltjie dop.51. Later, wanneer hy in Nice
woon, ontmoet hy 'n ‘danseuse’ wat in 'n ‘chic cabaret’ optree, ‘die mooiste
vroueliggaam wat die goeie God ooit geskape het’.52. Hy wil graag met haar 'n
‘liefdesaffaire’ begin; net jammer hy is so platsak, laat hy sy broer weet, want vir
die rol van minnaar moet 'n mens ‘darem 'n sekere mate van rinkelgoedjies in die
broekspyp hê’.53. Soos vroeër in sy en Skaap Theunissen se woonstel in Johannesburg
daag jong vrouens met hulle babas by hom op om hom van al hulle probleme te
vertel. ‘Ek voel my soms soos 'n jong priester met al die ontboeseminge wat ek moet
aanhoor’, skryf hy aan Bokkie. ‘En sommige is boonop nog vryerig en koket of “coy”
- die meeste van hul, elkeen op sy eie afsonderlike manier. Ek kry groot lag! Had ek
'n heel klein bietjie geld, kon ek maklik sonder moeite 'n heel dosyn en meer nog
bywyfies of maitresse tegelyk aanhou. Ek is egter bankrot, dus slaap ek
stoksielalleen...Dit is alles baie vermaaklik natuurlik - ek ewig onder die klompie
vroumense wie se mans almal op kantoor swoeg of honderde myle weg is en selfs
die nog jongeres wat o so bitter eensaam kan voel somtyds.’54. In dié tyd het hy 'n
‘onskuldige, baie plesierige liefdesaffêretjie met 'n skatlike Luxemburgse noientjie’;
flirtasies met 'n Amerikaanse, 'n Franse en 'n Oostenrykse versag die pyn ná haar
vertrek.
Maar tussen al die vryery deur maak Uys ook nuwe vriende. Wanneer hy 'n keer
Parys besoek, leer hy 'n kommunis ken ‘wat sy laaste kors met jou sal deel’.55.
Smiddags en saans koop hulle 'n bord kos by 'n restaurant en berei verder self voor.
Met ses uur se skryfwerk op 'n dag voel hy in Sanary-sur-Mer gelukkig en tevrede
met homself. In Januarie 1932 trek hy saam met 'n Duitse vriend, die skilder Herbert
Appelbaum, in 'n huis in. Appelbaum se woonplek is op die eerste verdieping en dié
van Uys op die grondvlak. Saam met Appelbaum se geliefde, wat in 'n hotel naby
woon, sit hulle ‘heel aand om die vlamme te lees, te skrywe of te gesels. Die twee
arbei heelwat as hul nie vry of stry nie, en dis 'n aansporing vir my.’ Aan Bokkie
skryf hy op 12 Januarie 1932: ‘Jy kan nie besef die vreedsaamheid en tevredenheid
wat ek hier gevind het nie. Ek wens jy kan my mooi groot kamer sien - rusbank,
stoele, wye venster met groot groen gordyne, tafel en vuurherd.’ Hulle het ook 'n kat
en 'n hond, wat die huislik-
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heid nog verder vergroot. Uys is ook in hierdie tyd model vir skilders, poseer heelwat
en ‘word glad konfyt in die besigheid’.
Met sy joernalistieke artikels en sy skeppende werk vorder dit nie altyd na wens
nie. Tydens die rugbyseisoene kry hy weinig tyd vir gedigte. Markus Viljoen,
redakteur van Die Huisgenoot, laat hom in Oktober 1931 weet dat hy Uys se reissketse
nie interessant vind nie. In 'n brief aan Bokkie gaan hy gal af oor dié reaksie, veral
as hy dink aan wat ‘daardie fakkeldraer van ons eie Afrikaanse kuns’ dikwels
publiseer. Wanneer hy twee maande later weer 'n artikel vir Die Huisgenoot skryf,
vermy hy alle mooiskrywery, waaraan van die prominentste Afrikaanse prosaskrywers
uit dié tyd hulle skuldig maak, al vrees hy dat die redakteur die beste gedeeltes
daarvan uit 'n oordrewe Puritynse skrik en respek vir sy publiek ‘die stilswye van
die snippermandjie [sal] oplê’.56. Tog aanvaar Viljoen die artikel, al vermink hy dit
deur al die ‘gewaagde’ dele uit te sny en sentimentele brokkies by te las. In ‘'n
Vreeslike verbanningsoord’ wei Uys uit oor Frans-Guiana, Frankryk se berugte
strafkolonie aan die noordoostelike kant van Suid-Amerika,57. terwyl hy in ‘'n
Seekasteel te water gelaat’58. skryf hoe die skip, die Normandie, van sy ‘landswieg’
die waters van die Loire inglip. Elke nou en dan skryf hy 'n kinderstorie wat hy vir
sy jong sustertjie Suzanne en tegelykertyd vir Die Kleinspan of Die Huisgenoot pos.
Een van die fraaiste van hierdie kinderverhale is ‘Prins Pierewiet’.59. Dit handel oor
'n jong dogtertjie wat 'n optelkatjie huis toe bring - duidelik, tot met die name toe,
gemodelleer op sy klein sustertjie Suzanne, sy skilderbroer, François, en sy ouers,
met sy moeder as verteller. Maar soveel probleme het hy met sy joernalistieke bydraes
en met Viljoen dat hy in 'n stadium wonder of hy nie sy verse in Afrikaans en sy
prosa in Engels moet skryf nie. As hy net in Afrikaans joernalistieke stukke skrywe,
laat weet hy Bokkie, gaan hy brandarm bly. En reeds in hierdie stadium is dit sy
voorneme om vry te wees en nooit weer in sy lewe vaste kantoorwerk te doen nie.60.
Van tyd tot tyd skryf Uys aan Bokkie oor wat hy lees en beveel hy vir sy broer
bepaalde boeke aan. In 'n brief van Februarie 1932 is hy bly om te sien hoe Bokkie
op D.H. Lawrence se Lady Chatterley's lover reageer. ‘Ek had die gedagte’, skryf
hy, ‘jy sou miskien walg van die boek, dit as pornografies bestempel en selfs 'n bietjie
verontwaardig wees....Om Lady Chatterley's lover te verstaan moet mens Lawrence
verstaan, sy werk en veral sy tragiese lewensloop. Vir my bly hy steeds

J.C. Kannemeyer, Die goue seun. Die lewe en werk van Uys Krige

145
die allerbelangrikste skrywer van ons tyd. Hy het soveel in hom opgeneem, aangevoel
en gely. Telkens herinner hy my aan Van Gogh. Versuim nie om Sons and lovers
veral of enigiets van hom te lees as jy die kans kry.’ Uys het intussen Aldous Huxley
ontmoet, wat twee myl buite Sanary-sur-Mer woon. Hy het aangeklop, hulle het
lekker gesels en hy het ontdek hulle letterkundige opinies stem in hoë mate ooreen.
Huxley praat nie baie nie en het niks van die ‘windmakerige skyn-briljante manier
van spraak’ in hom nie. Hy praat Spaans, Italiaans en Frans vloeiend en het 'n groot
bewondering vir Nederland en sy mense. Met mev. Huxley, wat van Vlaamse afkoms
is, praat Uys Afrikaans. Huxley, skryf Uys, bring tans Lawrence se briewe vir
publikasie bymekaar en sy nuwe boek, Brave new world, is pas uit.
Aan baie van die nuwe Engelse en Amerikaanse romans en novelles het Uys nie
veel nie. ‘Ek dink ek het [net] een of twee klaargemaak’, laat weet hy sy broer op
10 Februarie 1932. ‘Somar in die middel vies en ongeïnteresseerd laat vaar. Alles
so klein, so peuterig. Glad nie die ware lewe of die ware kuns nie. My smaak, lyk
my, het skielik baie meer krities en veeleisend geword. Dit het my droewig gestem,
en die treurigste gedagte van alles wat by my opgekom het, was dat ek, ook ek,
ondanks my afkeur, ondanks my superioriteit, heelwaarskynlik tot al daardie enorme
middelmatigheid gaan help bydra.’
In só 'n uitspraak sien 'n mens die onderliggende Uys-neiging tot swaarmoedigheid
en depressie opduik, al beleef hy in hierdie tydperk juis 'n sterk fase van
Afrikanernasionalisme. As hy gedigte van sy landgenote lees, word hy vervul met
'n sekere nasietrots en voel hy sterk om ook 'n aandeel aan die uitbouing van sy eie
taal en letterkunde te hê. Wanneer Bokkie hom 'n eksemplaar van E.C. Pienaar se
bloemlesing Digters uit Suid-Afrika stuur, is hy, soos vroeër op skool, meegevoer
deur Celliers se verse. ‘Jan Celliers’, skryf hy op 1 November 1932 aan Bokkie, ‘is
'n regtige goeie digter. “Die Vlakte” is skitterend en ook andere. Mens kan nie help
om hom te admireer nie. Ek het gebewe toe ek hom gelees het, nie soseer om die
skoonheid van sy vers nie, maar om die gees van die man, so Afrikaner, so eg so
suiwer - om die beeld van my eie land wat sy werk opgeroep het, om die gevoel wat
daar skielik in my opgekom het, die gedagte aan die pad wat daar voor my lê, aan
die aandeel wat ek gaan neem in die diens...van my nasie.’
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IV
In die winter van 1932 speel Uys weer rugby in Marseille. Daar woon hy in die
berugte matroosbuurt in 'n kamertjie op die vyfde verdieping van 'n hotel wat op die
binnehawe afkyk. Maar sy klub raak in geldnood wanneer die tesourier geld verduister.
Uys sit weer sonder inkomste.
Juis in hierdie tyd tref 'n groot geluk hom. In Desember 1932 loop hy dr. Franken,
weer uit Stellenbosch op besoek aan Frankryk, toevallig op straat in Marseille raak.
Terstond stel Franken voor dat Uys hom twee weke lank op 'n pelgrimsreis na Rome
tot onder in Capri en elders in Italië vergesel. Franken sal alle onkoste betaal.
Hulle is in die nag per trein weg. Oor hierdie treinrit skryf hy op 4 Januarie 1933
aan sy ouers:
In the carriage...it was the old classic struggle for supremacy between
the Latin and the Germanic. We insisted on having the window open. The
two Italians with us on having it closed. We fought courageously for our
Idea. We would open the window, two minutes later the Italian would
jump up, pull it [down] with a great silent disdain. Then Dr. would pull it
open again - and the other Italian would reply a few seconds later. Then
boldly I would retaliate. And so it would go on. It was a comedy without
words. Everything was done in perfect silence. We were like automotons,
only our faces expressing various degrees of anger, exasperation, pride of
race, disgust, determination etc. We fought our battle on behalf of hygiene
grimly, but were conquered. Spent, despairing, without hope we gave in
at last. We made a compromise with our pride however by opening the
door two inches. Then the contest started all over again.
Daarna het hulle gaan slaap. Toe hy die volgende oggend om sesuur wakker word,
skyn die son en is hulle naby Rome. Die land het vir hom iets van die Vrystaat,
‘stretched out level to the horizon’. In Rome, laat weet hy op 11 Januarie 1933 sy
ouers, woon hy en Franken vyf dae lank in 'n mooi pension ‘within the shadow of
the old Roman wall, two minutes' walk from a lovely park’. Die ‘towering firs’ laat
hom aan Wynberg en Claremont dink. Hy is in ekstase oor Rome:
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Rome, eternal Rome, is a quiet respectable most peace-abiding city one
can imagine. There is never any noise or rush of traffic; although it has a
million souls it has quite a provincial aspect. At night the streets are
deserted. There are no prostitutes to be seen, something quite unusual for
a European city. One may compare her to a widow of advanced years,
very stately, very proud, who is never merry, rising early and putting on
her night-bonnet after dusk, content with her quiet life, her mansion, her
garden, smiling a little wanly when she thinks of past triumphs and
conquests.
Rome is vir hom ‘a wildly exciting place’ waar elke klip 'n verhaal vertel en waar
die ruïnes die eertydse glorie oproep:
You walk out in the morning, you turn one corner and before you rises
an ancient theatre. You turn a second corner and you are face to face with
an age-old temple to Diana. A little further on you run up against the
magnificent Colosseum mighty and invincible monument to the past - yet
rearing itself aloft like a challenge after the passage of 2000 years. And
the Forum Romanum nearby - a large stretch of earth covered with ruins,
a small city of them - the centre, the very heart of the Roman Empire. Here
from his rostrum Cicero delivered his orations, masterpieces of irrefutable
logic. Here in the senate the decrees were promulgated, decisions taken
that would find an echo in far Gaul and Albia. From here ancient Rome
directed and controlled her vast Empire. Here near the Via Sacra Caesar
was stabbed to death...
En al die kunswerke wat hy gesien en baie ander waarvoor hulle nie tyd gehad het
nie:
God, the galleries, the art, the sculpture - the fabulous wealth of all these
things....I had five long days to repent of the fact that my education had
been so sadly neglected, that I had had the supreme audacity to come to
Rome, unprepared, unequipped with any preliminary knowledge - savage,
barbarian that I was from Africa.
Die vyf dae in Rome sal hy nooit vergeet nie. Hy is dol verlief op Italië en ‘the
beautiful melodious Italian language’. Hulle het orals rond-
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geloop, onder meer 'n lang ent op die Via Appia. Saam besoek hy en Franken Keats
en Shelley se grafte in die klein Engelse kerkhoffie. Keats se as moet naby 'n groot
den lê:
His name was writ in water, poor despairing broken Keats wrote of
himself. The towering pine with its eternal crown of green is the living
symbol of Keats's worth and fame that slowly increased and grew into
something beautiful, steadfast and abiding.
Van Rome is hulle na Napels, ‘daardie blou see, daardie heuwels en berge, daardie
oneindig uitgestrekte onvergeetlike wonderskone baai’, soos hy dit in Januarie 1933
in 'n brief aan Bokkie beskrywe. En Capri:
O Capri, moenie praat van Capri nie. Ons was verruk, bekoor,
sprakeloos. Daardie eiland wat so steil, so blou opskiet uit die see. 'n Eiland
is altyd iets aantrekliks, dit is een van die vernaamste ‘stage-props’ in
daardie droomwêreld wat 'n kind se verbeelding is - en selfs word jy oud,
'n eiland ontgroei jy wragtig nooit nie. 'n Eiland sit in 'n ieder mens se
merg en bloed. En Capri is die aantreklikste van alle eilande wat ek ooit
gesien het. Ek kan nie my iets mooier en aanskouliker voorstel nie - Capri!
dit was 'n sonnige dag, weergaloos. Ons het die grot binnegegaan, die blou
grot - dit was iets onbeskryfliks, daardie smeulende lewende blou kleur
van die water....Die eiland was blou, die see, die hemel - die son goud soos
'n granaat, strelend, 'n seën. - Ons verrukking het geen end gekry nie.
So ekstaties is hy oor Capri dat hy aan Bokkie skryf hy hoop om eendag daar te
gaan woon. In die losieshuis waar hulle oornag het, was daar 'n Engelse dametjie
met wie hy tot twee-uur die môre ‘allerhande kaskenades aangevang’ het. Haar
maagdelikheid het hy haar nie ontneem nie, maar dit was vir hom ‘verfrissend om
weer 'n vroumens hot en haar te vry, om weer 'n bietjie teerheid en liefkosings
deelagtig te word’. Van Capri af is hulle na Florence, 'n stad waarvan hy dadelik
besluit het dit is sy volgende verblyfplek. Die ‘kerke, die skilderye, die beeldhouwerk!
Michelangelo, Donatello, Cellini’ en al die digters. By Pisa het hulle afgeklim en
een aand in Genua deurgebring. Daarna is hulle weer Frankryk binne. Die hele reis,
skryf hy aan Bokkie, was wonderlik:
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Italië het my verbeelding aan die vlam geslaan....Dit was genoeg van
'n voorsmakie om by my 'n skreeuende appetyt aan te kweek.
Omdat Uys met sy terugkeer in Marseille nie meer enigiets uit rugby kan verdien
nie, maar tog met sy joernalistieke werk 'n klein inkomstetjie kry, is hy verplig om
baie goedkoop te loseer by 'n Korsikaanse vroutjie wat hom lief behandel en vir hom
sorg en oor hom waak soos 'n moeder - ‘die liefste en groothartigste mensie’61. wat
hy in Frankryk raakloop.
Marseille, die ‘Poort na die Ooste’, soos dié stad genoem word, is vir Uys 'n
besondere plek om te woon. Dit is die enigste stad in die Wes-Europa van die
dertigerjare van die twintigste eeu, skryf hy in sy eerste artikel oor Marseille, waar
Ooste en Weste nie alleen mekaar op groot skaal ontmoet nie, maar waar die twee
ook met mekaar meng om 'n krioelende mensemassa van elke ras of kleur te vorm.62.
In die blakende sonskyn stap 'n hele wêreld, 'n immer bewegende, afwisselende
kleurryke mensemenigte by hom verby: dokwerkers, hawebeamptes, matrose, wit,
blas, geel, bruin, swart - van amper elke volk of ras wat bestaan. Die Vieux Port, die
ou hawe, is, soos die naam aandui, stokoud en maak 'n sonderlinge, skilderagtige
indruk op die vreemdeling:
Dis soos 'n gevierkante watervlak wat die land binnedring, drie kante
waarvan deur hoë geboue van vier en vyf verdiepings begrens word. Die
hawe self is net so druk as die drie groot strate wat hom amper omsingel.
Binne sy beknopte ruimte lê daar duisenderlei vaartuie geanker. 'n Swerm
motorbootjies, almal in een hoek bymekaar gekraal, 'n vloot vissersbote,
bemas en ietwat groter, 'n skare gewone roeiskuitjies; jagte, kleintjies,
halfwasses en 'n sestal groteres; resiesjagte van die Yachting Club de
France: pragtige, slanke vaartuie met hul skraal, hoë maste. En as hulle
sneeuwit seile ontvou word, is hulle skoon soos swane wat hulle bo
spieëlgladde waters neig en teer-helder in die stil langsaam vlietende
stroom hul beeld weerkaats sien.63.
‘Marseille krioel van die lewe, laat my opgetoë en liries voel en terselfdertyd
melankoliek’, het hy Bokkie vroeër in 'n gedempte stemming laat weet.64. ‘Ek sit hier
in 'n kafeetuin te skrywe onder die
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bome - die see is 'n honderd tree weg. Daar speel 'n orkes nie ver hiervandaan nie.
As daar stilte kom, word die eeue oue klag van die see verneem. My gedagtes dwaal
baie ver...Woorde is te banaal vir weemoed ...’
In so 'n stemming van weemoed en verlange skryf Uys ‘Tram-ode’, een van sy
groot verse, 'n gedig wat met sy hele ‘Franse’ versbeweging en musikale subtiliteite
vir die Afrikaanse poësie met sy oorwegend Germaanse inslag indertyd rewolusionêr
was. Die gedig begin as die spreker - hier duidelik die ervarende Uys Krige self teen sononder op 'n tram sit en deur die verveling en wanhoop oorval word. Hoewel
die gedig blykens die oorspronklike manuskrip in Marseille in September 1932
geskryf is,65. wys die ‘Corniche-pad’ in reël 2 - die oorspronklike Romeinse weg daarop dat die toneel in Nice afspeel. Die skip wat na die Verre Ooste vertrek, wys
egter weer na Marseille, die hawe van waar skepe na die verskillende windstreke
uitvaar.
Die verskyning op die Middellandse See van 'n skip, die Aldarín, laat die verlange
skielik loskom en sit die ‘wakker mars van name’ in wat die spreker in sy gees oproep:
aanvanklik vertroude en onbekende plekke wat mekaar afwissel, maar wat toenemend,
soos die gedig vorder, sy verlange na Suid-Afrika en die bekende terrein van sy
jeugjare oproep. Aan die slot verdring die onvergenoegdheid met die hede die
verrukking en nostalgie as hy bewus word van die verdriet van die hart en van die
tyd wat ‘soos 'n gewas...aanhou vreet’.66.
‘Tram-ode’ is binne die konteks van sy publikasie in die dertigerjare rewolusionêr
vir die Afrikaanse poësie deur sy hele inkleding en musiek: die skynbaar chaotiese
opeenvolging van jukstaponerende ervarings en verrukkings, die wisseling van maat
en rym, die gebroke ritmes en rymskemas, en die snelle wisseling van gedagtegang
en emosie. Hoewel Krige in hierdie stadium reeds deeglik kennis geneem het van
die groot opbloei wat die vrye vers sedert die middel van die negentiende eeu veral
in die Franse poësie beleef, volg hy hierdie modelle nie regstreeks na nie. In
‘Tram-ode’ bereik hy 'n besondere kombinasie van vrye vers en rym wat 'n nuwe
groeipunt in hierdie hele tradisie verteenwoordig. In 'n gesprek wat hy veel later met
Jan Rabie sou voer,67. sou Krige by hierdie saak stilstaan. Volgens hom is daar in
‘Tram-ode’ 'n aansluiting by twee verssoorte: die vrye vers wat 'n soepel
beweeglikheid en 'n ‘amper-praterigheid’ aan die gedig verleen; en die meer
tradisionele tipe vers wat met sy rymbin-
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ding, te midde van die ‘losheid en lenigheid’, die geheel tot 'n hegte eenheid
saamsnoer. Deur dié ‘gedurige wisselwerking, hierdie aanhoudende kruisbevrugting’,
het ‘Tram-ode’ iets van die losse vlug van die vrye vers en die vormgebondenheid
van die tradisioneel rymende gedig.
Krige voltooi ‘Tram-ode’ in September 1932 terwyl hy in Marseille woon.
Ongeveer dertig jaar tevore skryf Jan Celliers, wanneer hy in Switserland woon en
na Suid-Afrika verlang,68. ‘Die vlakte’, wat hy op Shelley se ‘The cloud’ baseer,
amper om te illustreer dat Afrikaans tot dieselfde fyn verwoording, beelding en
verwikkelde rymstruktuur as Engels in staat is. Enkele jare later voltooi C. Louis
Leipoldt in Londen ‘Oom Gert vertel’, waarin hy van Browning en Tennyson se
monoloë en Multatuli se ‘Golgotha’ kennis neem, sonder om sy modelle slaafs na
te volg. Met ‘Tram-ode’ sluit ook Krige aan by 'n tradisie vóór hom, maar ook hý
slaan sy eie koers in. 'n Mens kan, soos D.J. Opperman in Digters van Dertig,
aansluitings tussen verse van Baudelaire en W.J. Turner aandui, maar in werklikheid
is hierdie raakpunte onbeduidend, hoogstens illustrasies van hoe Krige invloede in
sy oorname volkome kon verwerk en funksioneel in sy gedig kon inskakel.69.
Só vreemd was die vermenging van stemminge, die wisselende beelde en die
bontspringery vir die Afrikaanse lesende publiek dat Krige aanvanklik nie die
erkenning ontvang het waarvoor hy op grond van die kwaliteit van dié gedig kon
aanspraak maak nie. Wanneer hy dit vir die Kaapstadse Eisteddfod voorlê, verwerf
dit geen prys nie en word dit nie eens eervol vermeld nie.70. Selfs T.J. Haarhoff, wat
baie gunstig op Krige se eerste gedigte reageer en later 'n bemiddelende rol by die
publikasie van sy debuutbundel sou speel, het sy bedenkinge of ‘Tram-ode’ genoeg
waardering by die publiek sal vind. Hoewel hy self meen die gedig is ‘pragtig’, dink
hy dit sal nie
ingang by ons mense vind nie. Net soos ek, sal jy meteens bestempel
word as ‘kosmopoliet’ en ‘on-Afrikaans’. Die opsetlike onreëlmatigheid
sal ook nie verstaan word nie. Ek het jou poging om met eiename te toor,
geniet. Maar daar is niks wat ‘ons mense’ so afskrik nie as eiename wat
hul nie ken nie. Al dadelik is jy (ook by ons onkundige kritici) ‘cerebraal!’71.
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En tog was dit juis hierdie ‘wakker mars van name’ en die ‘opsetlike onreëlmatigheid’
wat latere lesers sou waardeer. In sy studie oor die Digters van Dertig sê D.J.
Opperman byvoorbeeld:
Die gedig begin stroef en afgekap, maar as die skip die verbeelding
losmaak, vat die vers met 'n enjambement en drif koers, met 'n klankespel
van vokale en herhalings; die versreël krimp in en dein uit en die drif
bereik sy hoogtepunt in die beskrywing van die blomme by Caledon, neem
dan af en keer terug na die basiese patroon, naamlik die stroef afgekapte
tersine.... ‘Tram-ode’ is die hoogtepunt van Krige se digkuns; dit is ook
sy outobiografie en die vervulling van 'n jeugdroom: om soos 'n Keats en
Shelley 'n ode te skryf met 'n heerlike beweging!72.
Ook latere lesers het Opperman se geesdrif gedeel. Selfs by kinders, wat net op
skool met poësie kennis gemaak en later nie veel meer gedigte gelees het nie, het
reëls uit ‘Tram-ode’ bly steek. Hulle is meegevoer deur die geesdrif, die namespel,
die wisselende lengte van die reëls en die wyse waarop Krige hier rym en vrye vers
afwissel:
Daar is 'n haltjie, Dwaal,
te midde van die vaal
godverlore dor Karoo.
En Arequipa in Peru.
Granada is 'n sprokiestad in Andaloe.
Popocatepetl heet 'n berg se piek in Mexico.
Die laaste stasie voor my tuiste het die mooi Xhosanaam, Waku.
Tierra del Fuego, Tristan da Cunha, Put-Sonder-Water,
Kilimandjaro en Ruitersbospas;
en die Brahmapoetra en Baardskeerdersbos...73.

Met ‘Tram-ode’ bereik die motief van die ‘sug na die immer-lokkende verskiet’ sy
hoogtepunt in Krige se oeuvre. Terselfdertyd voer hy die vraag uit Abu'l-Ala, ‘Maar
waar's ons kaai, teen welk wit hawestad geleë?’,74. hier verder wanneer die reisiger
in die bus deur verveling en wanhoop oorweldig word:
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Is daar geen uitvlug vir die hart in nood?...
Is daar geen hawe vir die hart, geen oord
van rus en vrede wat op hom wag?75.

En met 'n verdere uitbouing van die hawe-beeld en, ná die verrukking met die
namespel, keer die depressie en verveling aan die slot terug:
Maar die hart ken sy verdriet
oral, in elk landgebied,
in Kaapstad sowel as in Madrid.
Palmbome wuif pluimkuiwe in die klaar
kalm stilswye van die skemeraand, by Zanzibar.
Morsdood die lewe daar soos elders, tries net soos 'n kerkbasaar.
Ek voel die Tyd soos 'n gewas wat aanhou vreet.
Waar is die dag? Waar die geluk? Wie weet?
Die tram staan stil. Ek stap na huis. Ek moet gaan eet...
Maar die hart herkou steeds sy verdriet
oral, in elk landgebied.
Mens kan geen leeurik maak van 'n kiewiet.
Diep soos vergetelheid lê die nag...
Wat kan ek van die daeraad verwag?
- Slegs Sondagmôre in plaas van Saterdag.
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in verband met die inset van Baude laire se ‘Le voyage’:
Pour l'enfant, amoureux de cartes et
d'estampes,
L'univers est égal à son vaste
appétit.
Ah! que le monde est grand à la
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clarté des lampes!
(Digters van Dertig, p. 278)
[Vir die kind wat lief is vir kaarte en prente, is die heelal gelyk aan sy groot eetlus. A, hoe groot
is die wêreld by die lamplig! - JCK]
Hier is dit letterlik net ‘la clarté des lampes’ wat in die verste verte aan Krige se ‘onder die
lamplig saans’ laat dink. Krige stuur egter sy hele siening in 'n ander rigting. Die tweede ‘prikkel’
wat Opperman (ibid., p. 279) aandui, het ook net 'n baie vae verwantskap met Krige. Vergelyk:
Maar die hart ken sy verdriet
orals, in elk landgebied,
in Kaapstad, sowel as in Madrid.
... by Zanzibar.
Morsdood die lewe daar soos elders,
tries net soos 'n kerkbasaar.
(Versamelde gedigte, pp. 49-50)
Amer savoir, celui qu'on tire du
voyage!
Le monde, monotone et petit,
aujourd'hui,
Hier, demain, toujours, nous fait voir
notre image:
Une oasis d'horreur dans un désert
d'ennui!
(Digters van Dertig, p. 279)
[Watter bitter kennis kry 'n mens van reis! Die wêreld, monotoon en klein, vandag, gister, môre,
altyd, laat ons ons eie beeltenis sien: 'n oase van skrik in 'n woestyn van verveling! - JCK]
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'n Mens is geneig om Charles Eglington gelyk te gee waar hy in sy hoofstuk oor Uys Krige in
die eerste uitgawe van P.J. Nienaber se Perspektief en profiel (Johannesburg, Afrikaanse
Pers-Boekhandel, 1951, pp. 676-677) sê dat die invloed van ‘Le voyage’ tot die ‘stemming’
beperk is en om Opperman se bewering dat die ooreenkomste in ‘meer as net die stemming’
lê, onbillik te vind. Uit die letterlike vertaling van Baudelaire is dit tog duidelik dat daar van
regstreekse oornames by Krige geen sprake is nie. Waarin lê Opperman se ‘meer as net die
stemming’ dan? Waar Opperman verder A.D. Keet se ‘Awendmymering’ en Rupert Brooke se
‘Grantchestor’ betrek, vind 'n mens dat hy historisties dink. Die weemoed van Keet se kiewiet
en Brooke se oproep van sy jeugwêreld is omtrent die enigste verwantskappe. Verder is die
verse van Keet en Brooke aan die een kant en Krige se ‘Tram-ode’ wêrelde van mekaar. W.J.
Turner se ‘Romance’, 'n bekende vers in Suid-Afrikaanse skoolbloemlesings, het slegs die
namespel en die toevallige noem van Popocatepetl in dié konteks met Krige se gedig gemeen.
Dit is moontlik dat Krige dié gedig reeds op skool teëgekom en dat dit in sy literêre herinnering
bly steek het. Maar selfs dan kan 'n mens nie van werklike beïnvloeding praat nie.
Uys Krige in gesprek met Johan van Jaarsveld, Sentrale Klankargief, SAUK, 26.6.1978 en
6.12.1979. Kyk ook Opperman, Digters van Dertig, p. 280, voetnoot 62.
T.J. Haarhoff in 'n brief aan Uys Krige, 25.11.1934.
Op.cit., pp. 279-280. 'n Mens sal 'n vraagteken kan plaas by Opperman se uitspraak dat
‘Tram-ode’, en nie die latere ‘Lied van die Fascistiese bomwerpers’ nie, die hoogtepunt van
Krige se digkuns is.
Versamelde gedigte, p. 48.
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Hoofstuk VI
‘O name wat daar skielik sing’: Franse ‘klaarte’ en Roy Campbell
I
Met sy vestiging in die suide van Frankryk in 1931 het Uys Krige 'n omgewing
gevind waar hy daagliks as mens kon ontwikkel en kon merk hoe hy as skeppende
woordkunstenaar besig was om in sy eie taal fyner skakerings te ontdek. Wanneer
hy nie op die strand gelê en lees het nie, was hy op verkennende togte deur die stede
en dorpies van Provence of het hy, soos Baudelaire tagtig jaar vroeër, in die kafees
gesit en skryf en koffie of wyn drink.1.
In die besonder het die Provensaalse leefwyse en landskap, sowel in Sanary-sur-Mer
as in Martigues, waar hy later gaan woon het, sterk tot hom gespreek. Uit die talle
briewe wat hy in dié jare aan sy ouers en sy broer Bokkie skryf, word dit duidelik
dat Provence in al die wisselende seisoene hom bekoor. Wanneer hy in Februarie
1933 in die Europese winter knus voor die vuur sit en die Mistral buite verwoed
waai, skryf hy aan sy ouers:
Outside the wind moans and howls, shakes and tosses the trees, soughs
thru them like a sea. The temperature is a good way below zero. On Sunday
it started snowing, mantling everything in white. And yesterday the Mistral
came up, a tempestuous icycold wind blowing from the sea. And it has
never stopped blowing - cold like the sharp edge of a knife. Now most of
the peaceful quiet snow is gone, but everything has frozen. Ice everywhere,
in the cart-ruts, the pools, the ponds, on the rope of the wellbucket when
one goes to draw water. I have never known such cold. - Freezing, biting,
arctic, almost. But we feel little of it. We have big fires in the house - sit
around them all day, read and talk. Hot meals and tea and wine and
wireless. It is very pleasant.
Wanneer die natuur met die koms van die lente herontwaak, is die wêreld skitterend
met die amandelbome in rooi en wit. Elke dag, skryf hy op 7 Maart 1933 aan sy
ouers, neem hy die fiets en ry hy ure aaneen in die veld rond. Dié landelike bestaan,
afgewissel met middag-
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besoeke aan die dorp vier myl verder, is vir hom die ideale lewe en hy voel hom ‘'n
gelukkige mens...’ Aan Bokkie skryf hy:2.
Die veld is onvergeetlik mooi nou, ek wens jy kan hier wees - amandel,
perske, al die vrugtebome in bloei - die ‘gorse’ wat soos 'n goue vlam oor
elke heuwelrug trek, 'n gloed soos van gesmolte goud tussen die groen en orals die welriekende wilde bosse soos die ‘thyme’, die roosmaryn,
lourier, ‘fennel’, ‘sage’ - as jy oor die veld deur die bossies stap, is dit of
die heerlike geur onder jou voetsole opslaan, of jy dit alles in beweging
bring. En orals zoem en gons die bye. En die wyd uitgestrekte meer met
al sy wisseltinte. En oor dit alles die son, die lente soos 'n jong god.
As hulle in die hartjie van die somer op 'n uitstappie na Arles gaan, laat die plat,
dor, klipperige landskap en bossies hom aan die Karoo dink, met ver weg teen die
gesigseinder die blou berge. Orals om hulle sien hulle skielik mirages, mere waarin
blou eilande ronddrywe, bome en huise, drie of vier maal vergroot. Berge wat vroeër
'n onafgebroke ketting gevorm het, is in vyf of ses dele gesplits, met ongelooflike
teerblou dynserige woude in die verte waaruit hoog in die lug 'n kasteel opsteek. Die
hele dor, kaal wêreld is deurstraal deur die hitte en die ligbewing omskep alles tot
iets fantasties, wondervreemd en toweragtig. Ná die vlaktewêreld ry hulle deur
wingerde en akkerbome en ‘glimlaggende vrugte-akkers’. En in Arles is die ‘sonlig
soos 'n drank wat vloei uit 'n blou omgekantelde drinkbeker wat nooit leegloop nie!’3.
In Juliemaand, skryf hy aan Bokkie,4. is die weer heerlik:
Die milde Provensaalse son laat die bloed lui en loom, en soos rooi
druiwesap deur die are vloei. Selfs die skril-skrynende lied van die
sonbesies klink soos 'n Te Deum laudamus vir son en somerweelde - soos
'n gestadig slepende verheerliking van rus en gemak en salige niksdoen.
En die blou meer, wie kan sy bekoring weerstaan?
En wanneer die herfsweer uiteindelik weer terugkeer en die blare begin val, voel
Uys iets van 'n weemoed wat deur alles huiwer:
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The leaves are reddening and changing to brown. And the wind brings
them down in sad whirling and fluttering crowds. Even the animals are
feeling the change. Last night a beautiful green and grey-black viper came
into my room for a little warmth and comfort. It was 4 o'clock in the
morning, and I had woken up and was going outside, had almost stepped
on it with my bare feet when I noticed something twisting and turning. I
bent down. The little eyes glittered green and wickedly, the tongue flickered
like a flame. With two blows from a shoe I crushed the beautiful head.
This sudden intrusion of beauty into my room - and its bright irruption
into the vague and dim circle of my half-awakened thoughts - left me
sleepless for an hour.
Wat Uys in die jare in Frankryk, en in Provence in die besonder, waardeer, is die
sin vir ewewig, maat en harmonie wat sowel in die kuns as in die leefwyse van die
mense tot uiting kom. Hy kon dit merk aan 'n gewone boerehuis, 'n brug oor 'n sloot,
'n druiweprieel en die skrywers en skilders se pragtige vermoë om die poëtiese in
hierdie prosaïese dinge te sien. Hy is meegevoer deur Proust se beskrywing van
straatklanke of meisies wat langs die pad loop, en deur De Maupassant, Renoir,
Monet en Cézanne, wat die eenvoudigste daaglikse dinge - 'n piekniek op die gras,
'n straatkafee, 'n blom - in hulle kuns kon weergee.5. Elke dag kon hy ontdekkend
leef met die seker wete, soos hy uit Charles Baudelaire se ‘L'albatros’ sou vertaal,
dat die digter iemand is ‘wat met sterre swewe en op die winde wiek!’6.
Veral die manier waarop die Franse skrywers die Franse taal gebruik, het hom
beïndruk. Hy lees Voltaire se Candide, hy vind by Racine 'n liriese verhewenheid
van taal en gedagte en waardeer ‘die humor, die vernuf [en] die moeitelose elegansie’7.
van Molière. Intuïtief was hy reeds besig om sy eie Afrikaans aan die helder ‘klaarte’
van die Franse taal te slyp. Baie skrywers van baie tale, van Amerikaners tot Russe,
het gevind dat die Franse taal 'n nuwe helderheid en lig vir hulle bring en 'n soeklig
op hulle eie taal is. Deurdat hy in Frankryk daagliks Frans moes praat en die taal
goed moes leer ken, het dit as 't ware sy eie taal aan hom geopenbaar en skoonhede
aan hom getoon waarvan hy vroeër nie bewus was nie.
In hierdie jare gaan Uys voort om die Franse poësie, waarmee hy reeds op
Stellenbosch deur die besielende lesings van J.L.M. Franken kennis gemaak en wat
'n hele nuwe wêreld vir hom oopgesluit het,

J.C. Kannemeyer, Die goue seun. Die lewe en werk van Uys Krige

157
intensief te lees en te bestudeer. By Leconte Delisle - die leier van die Parnassiens,
'n groep Franse digters in die middel van die negentiende eeu - vind hy 'n sterk
vormbewustheid en ewewig, 'n presisie van woordgebruik en 'n helderheid van
gedagte en beeld.8. Reeds op Stellenbosch het hy van hom ‘Le coeur de Hialmar’
vertaal. Nou leer hy ook die Middeleeuse digter François Villon beter ken, in baie
opsigte vir hom die voorloper van groot negentiende-eeuse digters soos Baudelaire,
Rimbaud en Verlaine. In sy verse skryf Villon oor sigeuners, harlekyne,
voddeverkopers, straatvroue, skurke - al die uitskot van die grootstad en die tipe
mens wat Uys in stede soos Marseille en Nice en met besoeke aan Parys meemaak.
En in ooreenstemming met wat hy ook by die moderne Franse digters vind, laat
Villon vir hom ‘die banaalste dinge straal van poësie’.9. Aan Bokkie laat hy weet dat
hy Villon se ballades lees. Hulle is ‘wonderskoon’, hulle bly in sy kop dwaal en hy
gaan probeer om 'n paar van hulle in Afrikaans te vertaal.10. In Vir die luit en die
kitaar, wat hy eers in 1950 publiseer maar waarin alle vertalings vóór sy terugkeer
na Suid-Afrika in Desember 1935 voltooi is, neem hy drie van Villon se ballades op.
Die geslaagdste hiervan is ‘Ballade des dames du temps jadis’, wat hy as ‘Ballade
van die dames van weleer’ vertaal. Die refreinreël (‘Mais ou sont les neiges d'antan?’)
vertaal hy met ‘Maar waar's die sneeu van voorverlede jaar?’, geslaagder as die
Engels van Anthony Bonner (‘But where are the snows of bygone years?’)11. of die
Nederlands van Ernst van Altena (‘En waar is de sneeuw van weleer?’)12. Krige se
weergawe het in Afrikaans 'n volwaardige gedig in eie reg geword:
O sê my waar, in watter ver kontrei
Is Flora, die mooi Romein; in watter land
Is Thaïs en Argipiade, sý
Wat eens haar niggie was aan moederskant;
Eggo wat roep as ver oor meer of strand
Gewiek ons stemme deur die stilte vaar,
O skoon, te skoon vir menslike verstand!
Maar waar's die sneeu van voorverlede jaar?
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En waar die vroom, die slanke Helloïs
Om wie se skoonheid eers moes sug, toe ly
Die monnik Abelard by St. Denis?
Hul liefde het tot diepe smart gedy.
Waar ook die vorsvrou sonder medely
Wat wreed beveel't dat Buridan moes vaar
Vas in 'n sak waar die Seine-waters gly?
Maar waar's die sneeu van voorverlede jaar?
Die prinses Blanche deur ieder vors begeer;
Soet was haar stem soos dié van 'n sereen;
En Haremburg wat oor die Maine regeer,
Grootvoet-Berta en Beatrys, Heleen,
Johanna lief vir wie ons eens moes ween,
Verbrand deur Engelse by Rouen daar;
Waar's hul, Moeder van God, waar iedereen?
Maar waar's die sneeu van voorverlede jaar?
Vra nòg vanjaar nòg hierdie dag wat kwyn,
O Prins, waar hul mag wees, die skone skaar.
Nog altyd skryn slegs hierdie soet refrein:
Maar waar's die sneeu van voorverlede jaar?13.

Dié weergawe is indrukwekkender in sy geheel as Dante Gabriel Rossetti se Engelse
vertaling, ‘The ballad of dead ladies’:
Tell me now in what hidden way is
Lady Flora the lovely Roman?
Where's Hipparchia, and where Thais,
Neither of them the fairer woman?
Where is Echo, beheld of no man,
Only heard on river and mere, She whose beauty was more than human?...
But where are the snows of yester-year?
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Where's Héloise, the learned nun,
For whose sake Abeillard, I ween,
Lost manhood and put priesthood on?
(From Love he won such dule and teen!)
And where, I pray you, is the Queen
Who willed that Buridan should steer
Sewed in a sack's mouth down the Seine?...
But where are the snows of yester-year?
White Queen Blanche, like a queen of lilies,
With a voice like any mermaiden, Bertha Broadfoot, Beatrice, Alice,
And Ermengarde the lady of Maine, And that good Joan whom Englishmen
At Rouen doomed and burned her there, Mother of God, where are they then?...
But where are the snows of yester-year?
Nay, never ask this week, fair lord,
Where they are gone, nor yet this year,
Except with this for an overword, But where are the snows of yester-year?14.

Jare later,15. wanneer Liesje Antonissen - vrou van Rob Antonissen - hom bedank vir
die toesending van sy Éluard en die Surrealisme, sê sy dat sy Uys as digter veral leer
ken het deur sy vertalings. Sy sal nooit die vertaling van Villon se refreinreël vergeet
nie: ‘Waar's die sneeu van voorverlede jaar?’ Sy skryf:
Die Franse vers is natuurlik van 'n betowerende eenvoud, daarby
ondeurgrondelik-diep van verlange, van heimwee, van innigvurige
belydenis. Maar die Afrikaanse vers het ek nog altyd 'n ‘vonds’ gevind.
‘Waar's die sneeu van voorverlede jaar?’, ag nee Uys. Nou nog, na soveel
maal herlees gee die vers my koue rillings.
Uys self het Villon se gedig hooggeag; daarby het dit aanklank gevind by die
onderliggende element van neerslagtigheid in sy samestelling. 'n Mens sien dit in
die kommentaar wat hy in Vir die luit en die kitaar by hierdie ballade skryf:
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Maar in sý [Villon se] mond word hierdie eenvoudige liedjie 'n
skrynende treurlied vir alles wat hier op aarde jonk en fris en mooi is, of
dapper en sterk en lewenskragtig en wat die Dood, onvermydelik, moet
wegvaag.16.
Reeds toe hy in Johannesburg met sy vertalings uit Abu'l-Ala besig was, het Krige
besef dat die vertaling van 'n gedig geen bloudruk van die oorspronklike kan wees
nie. Dit ondervind hy nou ook met sy vertalings uit Frans. 'n Vertaling wat sy sout
werd is, word in die nuwe taal 'n nuwe gedig wat in sy totaliteit beoordeel moet word,
nie deur 'n woordelikse vergelyking met die oorspronklike nie. As 'n digter met die
vertolking van 'n vers uit 'n ander taal in sy eie taal wil slaag, is dit alleen moontlik,
soos Krige in die ‘Naskrif’ tot Vir die luit en die kitaar sê, wanneer ‘jy...met 'n paar
vonke uit die groot vuur vir jou 'n eie gloeiende vuurtjie aansteek...’17. en die vertaling
tot 'n gedig met 'n eie selfstandige poëtiese lewe groei. Daarby het Krige die neiging
gehad om in die gees van die vertaalde vers voort te gaan. Al kry 'n mens by hom
voorbeelde waar hy hom streng aan die oorspronklike hou, is daar ook van vroeg af
voorbeelde van uitbreidings en voortbordurings op die moedervers.
Maar dit is veral die poësie van Charles Baudelaire, volgens hom die vader van
die moderne poësie en die grootste digter van die negentiende eeu, wat Krige in
hierdie jare lees en herlees en wie se werk 'n obsessie by hom word. Hoewel hy die
werk van verslibriste soos Mallarmé, Verlaine, Rimbaud, Valéry en Apollinaire
waardeer en by hulle aansluit, is dit die stromende innerlike musiek van Baudelaire
se poësie wat hom meevoer, die klassieke vormskoonheid van sy verse en die wyse
waarop hy van die akademiese ‘poëtiese’ taal van sy voorgangers afwyk en nader
beweeg aan die gesproke taal van sy tyd.18. Hoewel hy 'n sewetal verse van Baudelaire
in Vir die luit en die kitaar aandurf, moet hy in 1950 verklaar dat hulle in wese feitlik
onvertaalbaar is. Wanneer Peter Blum later in Steenbok tot poolsee (1955) sewentien
gedigte uit Les fleurs du mal vertaal, het Krige - miskien met 'n bietjie beroepsjaloesie
- sterk beswaar teen die oorsettings. Tog bereik Krige iets besonders met sy vertaling
van ‘L'albatros’. Sowel hy as Blum het egter nooit kans gesien vir 'n vertolking van
‘Correspondances’ nie, daardie beroemde sonnet wat later feitlik die manifes van
die Simboliste geword het. Dit is 'n gedig waarin Baudelaire oor die verwantskappe
of verbintenisse van die sintuiglike ervaring
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skryf - die sintuie ‘qui chantent les transports de l'esprit et des sens’ (‘wat sing oor
die verrukkinge van die gees en die sinne’).
By Baudelaire, so skryf Krige in sy opstel oor dié digter in Vir die luit en kitaar,
openbaar die gesplete mens, vol twyfel en tweespalt, bedeeld met 'n nuwe, ‘moderne’
gevoeligheid, homself die eerste keer in die vorm van die poësie. Wanneer hy
Baudelaire se werk verder karakteriseer, kry 'n mens die indruk dat Krige ook iets
van sy eie digterskap en menswees formuleer. Baudelaire is vir hom 'n mens,
rampsalig oor sy droom van 'n voller, beter lewe wat hy maar al te goed
weet nooit vervul sal word nie; by wie sy pragtige herinnerings aan sy
kinderdae - daardie ‘groen paradys...waar alles slegs liefde en vreugde
was’ - altyd weer kom spook; gekwel deur 'n besonder kwesbare
gevoeligheid; gemartel deur sy gees, sy bewussyn, sy kennis van goed en
van kwaad, sy besef van die doelloosheid en futiliteit van sy bestaan; en
wat so deur 'n knaende onrus ewig voortgedryf word.19.
Baudelaire is by uitstek stadsdigter wat Parys in al sy stemminge ken:
In die môre vroeg, wanneer die vuilgoedwaens die buitewyke laat skud
en die somber stad soos 'n grys ou arbeider sy oë vryf en weer sy
gereedskap opneem. Op die helder dag, wanneer die skim of spectre by
die verbyganger inhaak. In die middag laat, wanneer die aanhoudende
reënvlae die digter herinner aan die tralies van 'n tronk. In die triestige
skemeruur van 'n herfsdag, wanneer die wanhoop Baudelaire beetpak en
die bome wat in die binneplase afgekap word, hom laat dink aan 'n doodkis
wat iemand iewers haastig vasspyker. In die nag, wanneer die oneindigheid
deur alle vensters inloer en hy bang is vir die slaap soos vir 'n spelonk vol
vae skrik; wanneer ‘die swart oseaan van die stad’ begin bruis en dit 'n
geheimsinnige kolkende lewe ken soos nooit bedags nie; wanneer die
misdaad en die sonde ontwaak; en wanneer die skouspel van al die armes
en ontredderdes - daardie ‘verwarde uitbraaksel van die enorme Parys’ Baudelaire vul met 'n namelose medelye.20.
Die bekoring van die stad én die deernis met sy mense kon Baudelaire in sy verse
vasvang:
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sy polsende lewe, sy voortdurende spel van kleur en tint en lyn binne
sy eie karakteristieke gebied en die verskeidenheid gevoelens, aandoeninge
of stemminge wat dié spel dan in die digter wek....Die armsalige ou vrouens
wat vroeër soveel vreugde en geluk geken maar langs die lewenspad
uitgesak het en nou koud, honger en verflenterd deur die donker strate
dwaal; die dronkaards, vodderapers, bedelaars; die oues van dae wat geen
heenkome het nie; die siekes wat die hospitale vul met hul gesug - al hierdie
ongelukkiges, alle ‘gevangenes en oorwonnenes’, wek sy deernis. En dan
skryf hy sy groot deernis-gedigte.21.
Een van hierdie ‘deernis-verse’, ‘La mort des pauvres’, vertaal Krige as ‘Die dood
van die armes’.22. Groter reg aan Baudelaire laat hy geskied met enkele van sy
oorspronklike verse uit hierdie jare: ‘Dagbreek’, die indrukvers oor Parys in die vroeë
oggend; ‘Barcarolle’, waarin die sonsondergang by Monte Carlo iets van Christopher
Marlowe se hartstogtelike verse by hom wek, al oorheers die romantiese
onvergenoegdheid, gesuggereer deur die ontnugterende vergelyking van die ‘ou vrou
met pantoffels aan’ en die besef dat die vroeëre poskaart-mooie prentjie van Monaco
valse verwagtings gewek het; en ‘Hôtel Aurore’ met sy paarrymende koeplette wat
soms tot tersines uitbloei en met 'n barokke beelding die triestigheid en verveling
van die spreker oordra.
Maar die grootste hulde aan sowel Baudelaire as Villon is ‘Romanza’, een van
Krige se mees geslaagde verse, waarin hy die Franse balladevorm van die Middeleeuse
digter met die Baudelairiaanse uitbeelding van 'n verloopte, kranksinnige vrou, een
van die stad se verskoppelinge, verbind. ‘Romanza’ het trouens iets van Villon se
‘Ballade van die stoere Heaulmiere’, wat Krige later sou vertaal. Baudelaire se tegniek
neem Krige nie oor nie, soos Charles Eglington dit later sou stel, maar hy leer by
hom die vermoë ‘om 'n toneel te aanskou;...om 'n toneel of een voorwerp as 'n kern
te gebruik, waaromheen sy fantasie dan 'n gedig laat kristalliseer;...hoe om taal
evokatief te gebruik’.23. Só ná kom Krige in ‘Romanza’ aan die spreektaal dat 'n mens,
ten spyte van die vaste rymskema en die vormgebondenheid, soos dikwels by
Baudelaire die indruk van sterk ritmiese prosa of vrye vers kry. Soos by Baudelaire
het hy die vermoë om die poëtiese in die prosaïese, selfs in die lelike, te sien, die taal
te brandskat, aan sommige woorde (soos byvoorbeeld ‘mantel’ as werkwoord)
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'n nuwe funksie te gee, sy hele siening van Nice as die pretpark van dekadente en
verveelde rykes met ironie te laai en selfs ironiese ryme (‘tries - nies - vies’) en
detonerende beelde (‘kopkole’, ‘neuse soos 'n pypsteel krom’) daarvoor aan te wend.
Die eerste twee strofes van ‘Romanza’ lui as volg:
Vaal skemerhemel mantel toe oor Nice.
En hier waar 'n laat boot die bloute klief,
sug soos een in sy slaap die somerbries...
O luister, dis die uur van die aperitief!
Die hart met oorvloed van verveling's tries;
en kelners wat hier draf waar klante wink
(soos Danaïdes wat pal skep en skink)
moet swoeg, kry selfs geen tyd om nog te nies
want nooit nie, blykbaar, word hul taak voltrek.
Hul's met die karigheid van fooie vies
- en kyk, madame de Montboron is gek.
Hier op die terras van die Promenade
waar sonneskerms soos kopkole blom
bo blonde- en bleskoppe, voel die hart hom stom,
stoksielalleen, selfs van homself verlaat.
O feestelike uur! die toeverlaat
van rykaards, babbelaars wat met stemgebrom
(dikwels met neuse soos 'n pypsteel krom)
soek na verstrooiing en 'n nuwe gaad';
waar geld beskik, altyd bewondering wek
en wagtendes bekroon word, vroeg of laat
- en kyk, madame de Montboron is gek.24.

Wat 'n mens hier by die lees opval, is die fyn musiek van Krige se vers, iets waarmee
hy indertyd iets heeltemal nuuts in die Afrikaanse poësie bring en waarvoor hy tot
vandag toe nog nie die nodige erkenning gekry het nie. In die plek van die eksesse
waarin sy skoolverse onder die invloed van die deur hom so bewonderde Celliers en
later ook Swinburne verval, ontwikkel hy hier tot 'n volwasse musikaliteit, bevry
van die dreun en uiterlike gesketter. Soos by Baudelaire is dit ook by hom geen
‘uiterlike musiek, geen bolangse soetvloeiendheid of lekker los gedreun of gestamp
nie, maar 'n ryk innerlike
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musiek wat uit die gemoed en verbeelding opsing’.25. Ten spyte van die aansluiting
by Villon en Baudelaire, is Krige se vers hier sterk en oorspronklik.
Met sy vestiging in Provence en die ‘name wat daar skielik sing’, het Krige die
wêreld leer ken waaroor hy as kind saans onder die lamplig gelees het. Maar met die
Franse literatuur wat hy nou ontdek en sy eie maak, verryk hy sy eie menswees. Ook
geestelik was hy op reis.

II
Teen 1932 het Uys as gevolg van sy rugbyverpligtinge en sy gebrek aan geld nog
steeds nie die geleentheid kon vind om Enslin du Plessis se wenk op te volg en Roy
Campbell te besoek nie. Reeds as vyftienjarige skoolseun op Stellenbosch het hy
met Campbell se poësie kennis gemaak en entoesiasties daaroor begin word. By die
lees van The flaming terrapin, die lang gedig waarmee Campbell in 1924 debuteer,
is Uys meegevoer deur die preokkupasie met die see in al sy onstuimige skoonheid,
die fors en vrymoedige beelde, die dikwels onverwagte en verrassende kontraste, en
die ‘woeste’ Afrika-inslag in die formulering van die digterstaak:
My task demands a virgin muse to string
A lyre of savage thunder as I sing.26.

Hy het ook gehou van The wayzgooze (1928), Campbell se verpletterende satire op
Durban, die stad ‘Where pumpkins to professors are promoted/And turnips into
Parliament are voted’.27. Uit vrees dat hy in dié stad met sy winkeliersbeskawing tot
‘A laureate of the drapers’28. geproklameer sal word en in burgerlikheid sal versink,
verlaat Campbell Natal in 1927 om hom uiteindelik in Provence te vestig. Nog meer
as sy eerste twee werke het Adamastor (1930) tot Uys gespreek. Met verse soos ‘The
Zulu girl’ (‘Her body looms above him like a hill/Within whose shade a village lies
at rest’), ‘The zebras’, ‘The serf’ (‘And ploughs down palaces, and thrones, and
towers’),29. ‘Horses on the Camargue’, ‘Rounding the Cape’ (‘And Night, the Negro,
murmurs in his sleep’)30. en ‘Tristan da Cunha’ (‘Sleep your old sleep of rock, snore
in the wind,/Snore in the
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spray!’)31. sou dié bundel later as een van die belangrikste bydraes tot die
Suid-Afrikaanse literatuur gereken word. Baie jare later, wanneer Krige in 1960 die
bloemlesing Poems of Roy Campbell saamstel, kan hy sy landgenoot as digter nie
hoog genoem roem nie:
Of Roy Campbell's poetry I should like to say...that whatever its faults and there are limitations at times - when all the cliques, claques and coteries
of our time have settled into their rightful little grooves, Roy Campbell
will stand out as one of the finest lyrical voices of his generation in the
English language.32.
Maar nou wou Uys 'n besoek aan Campbell nie langer uitstel nie. Op 'n helder
oggend in die herfs van 1932 neem hy die bus van Marseille na Martigues, waar die
Campbells woon. 'n Paar minute ná sy aankoms in Martigues vererg hy hom vir die
posmeester wat met sy oorgedienstige, klerklike siel weier om aan hom mee te deel
waar Monsieur Campbell woon:
J'ai dit...non. Non-non-non-non-non! I will not tell you. It is
interdit...forbidden. Reglements...regulations. This is an inviolable secret
under the oath of my office as maitre de poste. I will not say to you where
M'sieur Campbell lives. Absolutement! Non! You may go, M'sieur, to the
devil.33.
Op die ingewing van die oomblik stap Uys reguit in 'n weswaartse rigting, die
koers van Spanje, en om halfelf in die môre is hy onder 'n lang breë laning reusagtige
plataanbome. ‘Dis of ek 'n stralende Cézanne-doek binnestap’, skryf Krige in sy
‘Eerste ontmoeting met Roy Campbell’ in Sout van die aarde:
Agter my lê l'Estaque wat Cézanne dikwels met soveel liefde geskilder
het; regs, feitlik aan my voete, die stil blou meer, l'Étang de Berre, waar
hy so graag gekom het; en daar ver, tronende oor die meer en die
noordwestelike gesigseinder, toring die trotse Mont Victoire wat hy in
skilderstuk op skilderstuk verewig het, massief teen die diepblou lug op.34.
Die eerste boer wat hy raakloop, beduie hom waar die Campbells 'n paar kilometer
verder woon. 'n Halfuur later swaai hy regs van die
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grootpad af langs 'n klipperige plaaspaadjie in die rigting van 'n tipiese
tweeverdieping-Provensaalse opstal met hoë, ligbruin mure en 'n dak van groot rooi
teëls. Wanneer hy by die voordeur aanklop, maak 'n ‘stewige entjie vroumens’35. met
swart olierige hare oop. Op die vraag of sy mev. Campbell is, kom die antwoord:
C'est pas vrai...c'est pas vrai! I am not...Madame Campbell....I
am...Mireille, the housekeeper....You desire to see Monsieur? Monsieur
sleeps. But...I'll waken him...on the spot...tout de suite. It is high time he
is up...see how high is the sun. Pardonnez-moi...36.
Sy klim rats met die steil trap boontoe, terwyl Uys luister na die boomsingertjies
en die sonbesies in die bome en terugdink aan sy Uys-oupa se plaas in die
Swellendamse distrik. Dan kom 'n lang man die donker mankolieke trap afgestrompel:
Hy het 'n verweerde matroosbroek aan en 'n donkerblou trui. Dis duidelik
dat hy in sy klere geslaap het. Die volgende oomblik staan hy op die
drumpel, knip-knip hy sy groot groenerig-blou oë in die skielike skerp
sonlig en skud hy, kragtig, my hand.37.
Uys word geraak deur die ferme handgreep en die openhartige ontvangs deur 'n
beroemde digter wat hom glad nie ken nie en vir wie sy koms 'n volkome verrassing
is. Die treffendste gelaatstrek van Campbell - toe een en dertig jaar oud - is, naas sy
indrukwekkende, kaal kop en breë skouers, sy oë:
Hulle is terselfdertyd helder en geheimsinnig, lyk onskuldig sowel as
wêreldwys, met in hul uitdrukking iets afgetrokke en onnaspeurbaar, maar
tegelyk naby en intiem-vriendelik.38.
Wanneer Campbell begin praat, kry Uys 'n skok, want sy aksent is
‘ruig-Suid-Afrikaans’,39. erger as sy eie in Engels, en dit tower vir hom met heimwee
iets van die grysblou klipkranse van Tafelberg en ‘die grootse blougroen glooiinge
van die Vallei van 'n Duisend Heuwels’40. op.
Omdat hy die vorige dag langdurig met 'n klompie vissers van Martigues dronknes
gehou het, ly Roy aan 'n yslike nadors. Saam
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loop hulle na die put waar Roy die emmer laat sak; wanneer dit opkom, kantel hy
dit met een slag oor sy kop. Met Roy se fiets en met Uys, wat 'n leë karba vashou,
bo-op die dwarsstang, ry hulle na 'n bistro in Martigues, terwyl Roy lopende
kommentaar op 'n rits uiteenlopende onderwerpe in Uys se regteroor inskeree. Later
sou Uys sy vriend Roy bestempel as een van die tien beste raconteurs wat hy in sy
lewe ontmoet het:
His conversation was often like a torrent or, rather, like the Orange
River in flood, sweeping along with it in its headlong course mighty trees,
much picturesque flora and fauna, at times even a dead horse - but
invariably scattering diamonds of the purest on all sides....You always felt
a little drunk in his company and it was a mental drunkenness without a
hangover.41.
Dit moes bepaald 'n belewenis gewees het om Campbell en Krige, wat ook
lewenslank vir sy spraakwater bekend was, bymekaar te sien en te kyk wie vir wie
doodpraat. In Sout van die aarde gee Krige 'n aanduiding van hoe Campbell
blitsvinnig van die een onderwerp na die ander kon oorwip:
Alte seker, die Franse speel 'n los, oop, vurige skouspelagtige soort
rugby...‘They give the ball plenty of air, fling it about as gaily as if it were
a great golden orange...’ En Rimbaud het gesê Baudelaire is 'n god. Watter
digter, Baudelaire, marmer en musiek tegelykertyd! Marmer wat betref
sy vorm, musiek wat betref die fyn innerlike ritme van sy singende
versreël....En Rimbaud is ook 'n god. Die wonderlikste van alle
wonderkinders....Daar's nie aan te twyfel nie, die ganse moderne poësie
vind sy ontstaan in Baudelaire en Rimbaud. En hoe hanteer die Franse
agterspelers, en selfs hul voorspelers, nie 'n nat bal nie!...Ken ek Valéry
se ‘Cimitière Marin’? 'n Meesterlike gedagte-gedig waarin die digter se
gedagte vlerke kry en dit al stygende sing en sing en waar daardie heerlike
moeitelose vlug volgehou word, man, vanaf die eerste versreël tot die
laaste!...Man, dreun die stem weer in my oor, maar Carnecerito (die
slagtertjie) de Méjico is 'n onverbeterlike romantikus, hy vergryp hom aan
al die klassieke norms van die stiergeveg, nee, hy verkrag deurentyd dié
norms. Maar watter moed, que valiente! Domingo Ortega is die
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beste torero wat hy dusver sien optree het. Wat 'n grasie, elegansie,
vernaamheid, begaafdheid.42.
In 'n kafee in Martigues sit hulle en drink saam met 'n paar van die plaaslike
inwoners, met Roy wat steeds soos 'n marathonatleet bly praat. Eers teen halfnege
die aand keer hulle met twee vol karba's wyn terug huis toe. Daar maak Uys kennis
met Roy se vrou, Mary - ‘van 'n donker Spaanse skoonheid, maar onverstoorbaar
Engels in haar hele houding en nugter reaksie op Roy se onversaagde uitbundigheid’43.
- en hulle twee dogtertjies, Teresa en Anna.
Reeds tydens die eerste vier dae dat Uys by die Campbells bly, leer hy in Roy die
essensiële opgewektheid en lughartigheid van die ware digter ken. Soos Uys kon
Roy ná sy aankoms in Europa dit nie lank in Engeland uithou nie en het hy hom in
Provence gaan vestig, 'n landstreek wat met sy klimaat en bodemgesteldheid vir hom
iets van Suid-Afrika gehad het en waar hy terselfdertyd langs die Middellandse See,
die wieg van die Europese kultuur en beskawing, sy Europese erfenis ten volle deel
van homself kon maak. Hy was 'n seun van die son, die lewe was vir hom iets
kosbaars, iets om oor te jubel.44. Wat Uys opgeval het, was die wyse waarop Roy met
'n werklik demokratiese behae en verrukking in die geselskap van gewone mense
soos die plaaslike vissers en dorpsbewoners kon opgaan.45. Meer as enige ander digter
wat hy ooit ontmoet het, sou Uys later getuig, het Campbell 'n feitlik kinderlike
verwondering oor die skoonheid en oorvloed van die lewe en die natuur behou. Vir
Krige, self 'n digter met 'n sterk stuwing en onrus in sy vers, was Campbell by uitstek
'n Dionusiese mens en kunstenaar. Sy poësie was 'n kuns van die dronkenskap en as
mens het hy gevaarlik en ‘wild’ gelewe. Daarby is Uys beïndruk deur die wyse
waarop hierdie digter hom onvoorwaardelik, sonder om hom oor finansiële sorge te
bekommer, aan sy kuns gewy het. Volgens sy biograaf, Peter Alexander, het Campbell
vroeg in sy lewe besluit om alle ontberings te aanvaar en sy aandag ten volle aan sy
ambag te bestee. Die digter, so het hy geglo, ‘must throw aside any constraints of
morality, any convention of society which might prevent him from living fully for
his craft....[H]e never deviated from it. Money, fame, the respect of others: he was
prepared to sacrifice them all to the strict demands of his art.’46. Dit is 'n oortuiging
en leefwyse wat tot Krige sou gespreek het en wat hy van vroeg af in sy eie lewe sou
navolg.
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Dat Roy en Uys met al hierdie ooreenkomste in hulle samestellings vreugde in mekaar
se geselskap gevind het, spreek eintlik vanself. In 'n brief aan Uys kort ná hierdie
eerste besoek skryf Roy47. dat sowel hy as Mary vooruitsien na verdere besoeke en
dat hy graag na Uys se gedigte sal wil kyk. ‘At any time you are in difficulties look
on this please as your home.’ Uys laat nie op hom wag nie. Nog voor die einde van
Oktober is hy weer 'n paar dae lank by Campbell wat, met Mary en die kinders op
besoek aan Engeland, alleen was. Saam hou hulle dronknes en raak Roy só siek dat
Uys hom moet oppas. Aan Bokkie laat weet hy48. dat die wanorde van Roy se lewe
soms 'n bietjie skrikwekkend is, maar dat hy 'n diep opregte gevoel vir hom as mens
en as vriend het en voel asof hy hom al jare ken. Roy is vir hom die gulhartigste
mens, met geen besef van geld en materiële waardes nie. Eind Desember en begin
Januarie 1933 besoek hy hulle weer. Op 7 Januarie skryf hy aan sy broer Roy en
Mary is vir hom ‘van die dierbaarste mense op aarde’; by hulle is hy ‘bowematig
gelukkig’. Wat hy bewonder, is hulle ‘onafhanklikheid van die wêreld en sy mense,
hul liefde vir mekaar, hul volslae on-materialisme - hul lieftalligheid en beminlikheid’.
Roy se bundel Mythraic symbols is pragtig, sy beste werk. Sy nuwe bundel, Flowering
reeds, verskyn nog in Januarie en hy is tans hard besig met sy outobiografie, 'n werk
wat onder die titel Broken record in 1934 die lig sou sien.
Uys is vol lewenslus, ‘soos 'n springhaas in die tabakland douvoordag’.49. Hy slaap
min, begin elfuur saans ‘te peuter aan 'n gedig of iets’, en wanneer hy teen drie-uur
in die bed kruip, wil die slaap nie kom nie. Teen nege-uur die oggend is hy weer op,
springlewendig. ‘Ek begin’, skryf hy, ‘bang word dié geluk sal nie duur nie, hy hang
soos 'n druiwetros. - Maar dit hang nòg van die wind, nòg van die weer, slegs van
myself af.’50. Hy was weer in Februarie 1933, in die hartjie van die winter, by die
Campbells en hulle het die heerlikste, mildste lenteweer denkbaar gehad:
Die son skyn elke dag! Mens sou jou in die lente verbeel. Op my
verjaarsdag [4 Februarie - JCK] het ons gaan piekniek hou langs die meer.
Ons het geswem, ek het vier uur lank in die warm koesterende son gelê,
kaalgat behalwe vir 'n broekie. Ons het rooi en geel wyn op die aarde
uitgestort as dankbetuiging en offer aan Phoebus, die Songod. Met die
ondergaan van die son het ons Eggo ontdek. In die dennewoud langs die
waterkant het sy
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geskuil. Elke woord, sangnoot of sin wat ons in 'n gewone stem tot haar
gerig het, het sy teruggewerp, helder klaar en rein, oor die blou water.
Diep en 'n bietjie droef want sy kwyn en treur mos nog altyd vir haar
minnaar....Daardie aand het Roy en ek gesels totdat die dag rooi uitgeslaan
het sewenuur die môre.

III
In hierdie tyd speel Uys steeds rugby vir Marseille en geniet hy die waardering van
die skares. Terselfdertyd bestee hy 'n uur per dag om Spaans onder die knie te kry
en wil hy ook een van die ‘mooi dae’ met Italiaans begin. Hy is verder verwoed aan
die lees. Vir Bokkie beveel hy Wyndham Lewis se Apes of God aan; saam met
Campbell vind hy Lewis een van die werklik min groot figure in die letterkunde van
vandag. Shakespeare, Marlowe, Dryden en Webster lees hy sistematies en hy vind
Marlowe se Tamburlaine the Great pragtig. Dante se Inferno in die Engelse vertaling
van Thomas Carlisle is vir hom magtig en ontroer hom tot trane wanneer Campbell
van die canto's voorlees.
Maar Marseille se rugbyklub, waaruit Uys 'n klein inkomstetjie kry, is aan die
begin van 1933 op die rand van bankrotskap en kan hom nie meer betaal nie. Reeds
in Oktober 1932 het die Campbells na 'n groter woning, Figuerolles, getrek, 'n ou
pienk boerehuis met 'n groot sederboom,51. waaraan hulle die verdere naam Chez
Campbell toevoeg. Agter die huis was groot kurkbome en langs die een kant was 'n
bos met olyfbome met 'n paadjie wat na 'n meer geloop het. In die ruim tuin was 'n
verskeidenheid buitegeboue waar Tess 'n hele klein dieretuin met konyne, hoenders
en 'n wit bok met die naam Blanchette aangehou het.52. Roy en Mary dring nou by
hom aan om permanent by hulle te kom bly. Hulle het volop plek, skryf Uys aan die
begin van 1933 aan Bokkie, ‘'n huisie ekstra, ook 'n skuur waarin ek vir myself kan
huis opsit, as ek eensaam en ongestoord wil wees. Mary sê om vir een ekstra mond
kos te maak, wanneer daar reeds vyf is, maak skaars 'n verskil. Roy sê ek hinder hom
nooit in sy werk nie, inteendeel, ek is 'n invloed ten goede.’ Uys meen dit sal geen
verandering in hulle vriendskap bring nie; dit eerder versterk, ‘heg en standhoudend’
maak. Dit sal hom die geleentheid bied om die ware Provence met sy wonderlike
geskiedenis te leer ken en die intimiteit
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van daardie gesin te geniet. Tydens sy laaste besoek was hulle elke aand voor die
vuur om tot twee-uur in die môre hardop mooi prosa en poësie te lees. So 'n lewe sal
vir hom ideaal wees.
Uys besluit dus om by die Campbells te gaan woon. Hy is jammer om van sy
vriende in Marseille weg te gaan, want hulle het hom almal baie gul en gasvry
behandel. Een van hulle het hom by die afskeid 'n donkerblou pak present gegee wat
hom ‘soos 'n amandeldop sy pit’53. pas. 'n Ander een het hom 'n jas, amper splinternuut,
present gegee en verder ontvang hy 'n sy-onderhemp, 'n horlosie en twee digbundels
wat sy hart verwarm.
Maar sy hart trek met 'n punt na die Campbells. Martigues, waar hy nou saam met
hulle gaan woon, het destyds op vyf kanale gelê wat met die groot Berre-meer en
die see verbind was - ‘an amphibious, crustacean-looking town’,54. sou Campbell dit
in sy latere outobiografie, Light on a dark horse (1951), noem. Dit was 'n aanskoulike
vissersdorpie wat deur sy inwoners die ‘Venesië van Provence’55. genoem is. Kort
ná sy aankoms het Uys een van die inwoners geterg deur te sê dat Martigues maar
weinig van 'n eie karakter moet hê as hy heeldag deur sy mense met 'n ander plek
vergelyk word, 'n opmerking wat sy segsman ter harte geneem het. Martigues was
toe skielik 'n week lank die ‘Pêrel van die suide’! In 'n ongedateerde brief aan sy
broer Arnold noem Uys Martigues ‘die beeldryke Provensaalse vissersdorpie’ met
sy blou kanale en ‘sy menigte blou en groen en geel en bruin geskilderde
vissersbootjies [wat] stilswyend op die kalm watervlak [aanleun] teen die skilderagtige
drieverdieping-hoë huise met hul luike wat al die kleure van die reënboog’
verteenwoordig.
Met Uys se aankoms het die mooi weer van die eerste Februarie-dae omgeslaan
in die ysigste koue denkbaar, al merk hulle voor die vuur in die huis weinig daarvan.
Hy en Mary, laat weet hy sy ouers, moes in die koue uitloop om by een van die
kleinboere vars eiers en botter te kry. Hy skryf:
We came away with the wind in our teeth and above the first stars
hanging clear and crystalline sparkling as if the wind had polished them
clean.
Roy, wat siek is, lees en skryf in die bed, terwyl Mary by die tafel sit en lees aan
een van Uys se boeke, en die Engelse goewernante met 'n boek oor ‘highwaymen
and robbers’ besig is. Hy vervolg:
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This is a weird and terrible night, most fitting for murder or some such
dread crime - but if there were any highwaymen or bandits or footpads
left in this century or in this part of the world, I fear...they would not be
bold enough to brave the cold and the wind on such a night.
Die lewe saam met die Campbells geval Uys. Hy het 'n ruim kamer met 'n
binneveermatras-bed en 'n groot ruimte vir sy boeke. In die oggend lees hy in die
bed. Nege-uur bring die huishulp 'n groot beker koffie, brood, botter en marmelade.
Dan staan hy op. As dit mooi weer is, kap hy lustig 'n halfuur lank hout. In die
namiddae loop hulle na Martigues om inkopies te doen, in 'n kafee te sit en koerant
lees en iets te drink. Dan keer hulle met die bus terug huis toe. Saans sit hulle voor
die vuur en gesels of lees, of luister hulle na die radio wat hulle met alle dele van
Europa verbind en wat met al die musiek, voorlesings en onderhoude vir hom en die
Campbells 'n nuwe speelding word. ‘Die dae gaan baie plesierig verby’, laat weet
hy sy ouers op 7 Maart 1933, al is die weer nie van die beste nie. Vir hulle werk is
dit egter goed en hy het in 'n groot teemaker ontwikkel. Roy en Mary se geselskap,
skryf hy verder, is altyd interessant, verkwikkend en selfs inspirerend, ‘veral Roy
wanneer hy op sy stukke kom’. Hy en Mary word groot vriende. Wanneer sy weer
daarin geïnteresseerd begin raak om self te skilder, poseer Uys soms naak vir haar.
‘Dis goed,’ beskryf Uys dié skildery in 'n ongedateerde brief aan sy ouers, ‘ek wens
julle kan dit sien. 'n Effens peinsende, swaar-sombere uitdrukking - 'n bakkies wat
probeer dink, maar 'n bietjie dom is.’56. Saam vorder Uys en Mary fluks met hulle
Spaans en elke dag lees hulle twee of drie Spaanse gedigte. Reeds in hierdie tyd leer
hy die Spaans-Amerikaanse digters uit 'n bloemlesing ken en is hy verras oor hoe
goed baie van hulle is. Later sou Krige heelwat van hulle werk in Afrikaans vertaal.
Omdat die Campbells se goewernante teruggaan na Engeland, maak Uys die aanbod
om die kinders twee uur lank per dag te onderrig in ruil waarvoor hy geen losies
betaal nie en boonop vyftig frank per week vir sigarette en ander onkoste van Roy
ontvang. Hierdie reëling pas Uys perfek. Hy is baie in sy skik met die ooreenkoms,
laat hy sy ouers weet,57. want dit beteken ‘ek kan rustig voortwerk sonder om my kop
te breek oor die toekoms, sonder om myself dood te moor met artikelskrywery.
Sonder om te sug en te vra: Ag,
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Here, wanneer kom daardie volgende poswissel?...Kan ek voortgaan onverstoord
met my studies, my skryf van verse en verhale en terselfdertyd die voordeel hê van
hierdie aangename familielewe, die gesels en vrindskap van hierdie twee liewe mense
- en ook die gebruik van Roy se biblioteek ens. Ja ek is 'n gelukkige mens.’ Teresa
en Anna, die twee Campbell-dogters, vind hy ‘twee liewe meisietjies’.58. Met
geskiedenis, aardrykskunde en die letterkunde vorder dit fluks, maar somme haat
hulle al drie ‘soos die pes’.59. Daarby, so kon 'n mens by voorbaat verwag, was Uys
nie in staat om hulle te dissiplineer nie. ‘They found him amusing rather than
informative’, skryf Peter Alexander. ‘One day he made them laugh, for instance, by
asking in genuine puzzlement, “Do cows have horns?”’60. Elke dag gaan hulle baai
in die meer, ‘die meisietjies so poedelnakend soos hul in die wêreld te voorskyn
gekom het’.61. Wanneer skrywers soos Wyndham Lewis en Aldous Huxley kom kuier,
raak die twee dogtertjies onder die geanimeerde gesprekke aan die slaap. ‘Long into
the night they talked, laughed, sang and drank in Homeric feasts of wit’, kon Tess
en Anna later hierdie besoeke onthou, terwyl hulle vader se stem ‘competed with the
mistral in relentlessness’.62.
Ten spyte van die somme bly Uys heerlik by die Campbells. Soms gaan hy 'n
naweek na Marseille om by sy vriend André Nissolle, 'n haarkapper aan wie hy later
‘Tram-ode’ sou opdra, te kuier. Op 23 April 1933 laat hy Bokkie weet die weer is
‘godsonbeskryflik wonderlik’ en die lentewêreld ‘toweragtig mooi’. Hy het etlike
nagte saam met 'n meisie deurgebring, maar geen besondere gevoel of teerheid teenoor
haar gekoester nie. Nou vry hy ‘so effentjies’ met drie Franse nooiens. ‘Dis egter
maar baie af en toe, geleentheid en gunstige omstandighede ontbreek.’ Die een sewentien jaar oud, lief en onskuldig - lyk taamlik beenaf op hom. Uit die herhaalde
en anonieme vermeldings van die terloopse meisies wat sy pad kruis, kry 'n mens
die indruk dat Uys seks as liggaamsoefeninge bedryf!
In hierdie kommervrye bestaan het hy weinig belang by wêreldgebeure of
ontwikkelinge in sy eie land. Tog verras die samesmelting van die Nasionaliste en
Sappe in Suid-Afrika hom. In 'n ongedateerde brief aan sy ouers vra hy of die haat
tussen die twee blanke bevolkingsgroepe daarmee tot 'n einde gekom het en of die
twee partye slegs uit ekonomiese oorwegings besluit het om hulle ‘kattegekerm’ te
staak en saam te werk. In Europa, deel hy sy ouers mee, was die mense 'n paar weke
tevore beroerd oor die gevaar van oor-
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log. Ramsay MacDonald, die Britse premier, se plan met die verbond tussen die Vier
Groot Moondhede het dinge verbeter. Met hierdie stap in die rigting van wêreldvrede
het Brittanje heelwat prestige gewen.
Steeds lees Uys verwoed. Vir sy moeder beveel hy Tsjechof se kortverhale aan.
‘His stories are a bit strange, at first’, skryf hy, ‘but they have a haunting beautiful
quality, often just like music. He has moved me deeply. He is perhaps the best writer
of short stories in literature.’63. Self is hy besig met die poësie en dramas van Ben
Jonson, ‘thrilled with their wit, humor and poetry’.64. Hy word meegevoer deur die
Engelse vertalings van die Griekse digter Anakreon uit die sesde eeu voor Christus:
‘His poems are perfect, flawless, like carved miniatures.’65. Catullus se verse lees hy
aanvanklik met behulp van 'n Franse prosavertaling en 'n kommentaar. Wanneer hy
die verse dan ‘in die sterk, springlewendige maar ook teer en strelende Latyn’66.
hardop lees, kom die werklike skoonheid van die verse tot hul reg. Onder die invloed
van Campbell lees hy van die groot romans in die wêreldliteratuur. Hy is verbaas
dat hy nóú éérs by Cervantes se Don Quijote uitkom, want dit is vir hom 'n ‘geweldige,
verbasende meesterstuk’.67. Vir sy ouers skryf hy: Don Quijote is ‘een van die
allerhoogste, allerskoonste bergpieke in die hele wêreldletterkunde, en van al die
eeue. Dis diep filosofies, tragies, humoristies - dit bevat oneindig veel. Cervantes
het 'n diepte wat miskien slegs deur Shakespeare en Dante geëwenaar word. Dis 'n
boek wat my die asem ontneem. Don Quijote is 'n figuur wat jy bemin soos 'n broer,
wat jy nooit sal vergeet nie, om wie jy wil lag en huil tegelyk. En die gawe Sancho
Panza met sy praktiese sin, al sy astrantheid, met sy mond ewigdurend vol van
spreekwoorde wat hy hot en haar aflaai - vir hom lag jy jou siek en voel jy ook groot
simpatie.’68. Hy lees Dostojewski en Melville, en Tolstoi se Oorlog en vrede vind hy
‘a magnificent novel’, laat hy sy ouers weet,69. ‘perhaps the finest in all literature. It
is monumental of course. There are about 1 600 pages. It is easily the most
comprehensive and complete book I have ever read. All a society is fully portrayed
in it - also that epic struggle between the Russians and Napoleon when the Russians
burnt their beloved Moscow, and by sacrifice and self-destruction conquered over
their foe. It is so magnificent and crowded a panorama it takes one's breath away.
Many of the characters in the book one will never forget. Natasha in particular perhaps the most delightful and fascinating girl in literature.
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War and Peace is a glorious work.’ Wanneer hy van Bokkie Die bergtragedie van
Leipoldt ontvang, is hy verruk oor die tipografiese versorging. ‘Wat 'n pragtige
uitgawe! die mooi band, die wit sag-glansende papier’, skryf hy in Mei 1933:
Dit het vir my amper gelyk of daar 'n ligte geur uit die blaaie opslaan,
'n geur lig en soet soos dié van sommige dranke voor jy nog aan hul geproe
het. En ek was dadelik ook effentjies aangeklam - asof ek reeds my eie
eerste bundel voor oë het, dit bewonder, dit streel, liefderik, dit met
liefdevolle teer vingers orals en van alle kante betas. Die geur van die boek
het ek opgesnuif. Hoop, vertroue in die toekoms, my planne en ideale, 'n
juigende sekerheid van my talent en die waarde van my strewe, al die ou
vrinde wat soms, maar nie al te dikwels nie, kom kuier en feesvier in my
gees, het skielik opgeduik en gestalte geneem soos skone drome in 'n mens
se gemoed as jy dronk is ...
Tog is Leipoldt se nuutste poësie vir hom ‘diep teleurstellend’. Alles is vir hom
‘temerig, swak, sonder krag of stoot’. Wanneer hy 'n jaar later van sy suster Mizzi
Leipoldt se Skoonheidstroos ontvang, vind hy veel daarin waarvan hy hou en is daar
vir hom minder van die ‘kreupelverse wat mank-mank end toe sukkel’. 'n Mens voel
dat jy hier met Krige se kommentaar akkoord kan gaan. Die bergtragedie is 'n swak
werk, 'n skokkende insinking in 'n prominente digter se werk, terwyl Skoonheidstroos,
ten spyte van die baie insinkings en vaal kolle, pragtige verse soos ‘'n Kersnaggebed’,
‘Wys my die plek waar ons saam gestaan het’ en ‘Kom gee vir my polfyntjie’ bevat
- van die beste wat Leipoldt geskryf het.
Saam met Campbell, uit wie die lewenslus, ongereptheid en barbaarsheid bly
stroom, maak Uys kennis met ander skrywers wat hulle in Provence vestig of daar
op besoek kom. Wanneer hulle saam weer Sanary-sur-Mer in die somer van 1933
besoek, merk Uys tot sy verbasing dat die dorpie wemel van besoekers en
vakansiegangers en dat 'n hele groep prominente Duitse skrywers hulle ná die
bewindsoorname van Hitler daar gevestig het, in so 'n mate dat Sanary nou bekend
staan as die hoofstad van die Duitse literatuur!70. Onder die Duitse skrywers wat hy
ontmoet, is Thomas Mann en sy broer Heinrich, Lion Feuchtwanger en Arnold Zweig.
Van hulle verneem hy van die verbranding van boeke in die openbaar en op watter
wyse
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skrywers in Duitsland die vrye uiting van menings belet word.71. Hy ontmoet ook
Henri Chabrol, Franse romanskrywer, dramaturg, digter, Olimpiese swemkampioen
en internasionale voetbalspeler.72. 'n Buurman van hom en Roy in Martigues is Jean
Toussaint Samat, skrywer van Sangar, 'n klassieke werk oor die Camargue. Nog 'n
skrywer wat hulle kom besoek, is Hart Crane, die beroemde Amerikaanse digter.
Campbell skryf:
He was an extraordinary, tragic creature, who appeared in those classical
surroundings like a mad howling dervish, always weeping, or exalted
beyond himself. He could neither hold his drink nor control his abnormal
‘queer’ nymphomania: he made himself a public laughing-stock everywhere
among the sailors and fishermen, by making advances to them, so that we
had to send him away. He was charming when sober, which was seldom:
he read his wonderful poems like an angel, and we were very fond of him,
but he needed a keeper. He had only one religion, the Almighty power of
the U.S.A. - he believed in Whitman's vision of it, altogether. When drunk,
this puny, flatfooted fellow would boast for hours about how with seventy
American marines he could conquer Europe.73.
Aan sy ouers skryf Uys dat twee kunstenaars, Hillier en Ryan, laasgenoemde 'n
jong Ier, hulle besoek. Omdat sy kunswerke nie kon verkoop nie, het Hillier hom tot
kommersiële kuns gewend, maar ook dít was 'n mislukking. Hy het nou net 'n klein
studio in Londen en woon in 'n enkelkamer. Ryan het 'n suksesvolle uitgewersbedryf,
is skatryk en deel sy geld mildelik aan skrywers en skilders uit, maar hy is besig om
hom dood te drink en sal waarskynlik volgens Uys nie nog 'n jaar hou nie. By die
ontmoeting en tydens die gesprek moes hy dink: hier het hy voor hom die rykste man
wat hy al ooit ontmoet het, en hier sit hy met slegs 25 franc in sy sak. Maar, gaan hy
voort, as 'n mens Ryan só bekyk, voel jy jammer vir hom:
And you become more and more sure of it that you have been more
fortunate than he has, that life has given you a better chance for a measure
of happiness and joy and fulfilment of some sort. Whether you are just
being egotistical, you are not quite sure, but it does seem as if you are the
happier. You have
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health, and a great deal more: enthusiasm, hope and expectation of life it
seems ...74.
Hulle het twee aangename etes saam met die twee besoekers gehad. ‘Roy, as he
always does when anyone arrives from the outside world into our solitude, surpassed
himself. He talked most of the time, and we all listened. It was bright, interesting,
sometimes sparkling conversation ...’
Campbell was gefassineer deur bulgevegte, want vir hom het dit kuns gekombineer
met die fisieke moed en dapperheid wat hy so bewonder het.75. Hy het selfs die ambisie
gehad om 'n matador te word. Roy het voorgestel dat hulle op 'n dag in Mei 1933 na
Arles gaan, waar die Spanjaarde op Sondae oor die grens kom om voor 'n skare van
vier- of vyfduisend toeskouers op te tree in dieselfde arena wat die Romeine tydens
die besetting van Frankryk - tóé nog Gallië - vir swaardgevegte gebruik het.
Vir Uys is die hele dag die ene opwinding. By hulle aankoms drink hulle 'n koppie
koffie en teen die kafeemure sien hy die opgestopte koppe van 'n viertal beroemde
bulle wat vroeër deur wêreldbekende Spaanse matadors gedood is. Hy word vasgevang
deur die hele omgewing en die skouspel in die arena. In 'n brief aan sy ouers beskryf
hy wat alles gebeur. Ná die klank van 'n beuel kom die matadors, die pikadors en al
hulle helpers die arena plegtig binne:
En die orkes speel daardie juigende, bruisende, opvrolikende
stiergeveg-lied uit Carmen wat 'n mens die miere in die rug gee (soos die
Fransman sê). En die mense skree en raas en die opgewondenheid styg tot
sy klimaks. Die lied uit Carmen weerklink en galm - en die hele stoet in
hul bloedrooi, skarlaken purper, goud en groen uitrusting gaan 'n buiging
maak voor die president. Dan ontruim hulle die baan en die corrida begin.
Die eerste optreder is die befaamde Portugese rejoneador Simeo de Vigea.
(Dis die Portugese soort bulgeveg waar die ruiter optree as matador en hy
nooit die saal verlaat nie.) Op 'n pragtige pronkperd gekaparisoen met 'n
kosbare glansende soort mantel en allerhande versiersels, ry hy die arena
binne. Die perd is 'n lus vir die oog met sy trots gekromde nek, 'n bruin
hings met 'n ruie maanhaar. Stadig trippel hy op die maat van die musiek
voort, lig hy sy pote op met die behendigheid, ratsheid en grasie van 'n
ballet-
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danseres - fonkel sy oë, blaas hy opgewonde deur sy neusvleuels, kopspeel
en spog en pronk hy, en bo-op sy rug glimlaggend, trots en fier, in sy
pragtige tradisionele mondering, effens vooroor buigend in dank vir die
dawerende applous en met sy gitswart breërand-syhoed swaaiend na die
skare, sit die bekendste en beste rejoneador van sy tyd, De Vigea, soos 'n
ridder of 'n perderuiter uit die Middeleeue. Weer weerklink die beuel, De
Vigea maak sy buiging voor die president, en jaag dan die arena uit om
onmiddellik daarna weer te voorskyn te kom op 'n tweede perd, 'n pikswart
merrie. Die [onduidelik - JCK] hek word oopgegooi en die eerste bul stap
stertswaaiend te voorskyn. Die ‘mantelswaaiers’, die manne te voet wat
met die ‘capes’ die bul aanlok en afkeer en moegmaak, vermaak hulle 'n
tyd lank met die bul en laat hom dan aan De Vigea oor. Hy, hoog op sy
perd, roep hom, en die bul storm. Die perd swenk en swaai, en die bul jaag
verby. Dan kom hy weer en die perd en ruiter draai om en om die woedende
bul soos 'n blitssnelle warrelwind. Hoe De Vigea dit regkry om sy perd
so te hanteer dat die bul se horings nie sy buik tref nie, bly my 'n raaisel.
Hy is gewis 'n ruiter honderd. So iets het ek nog nooit gesien nie. Ek was
asemloos, verstom. Toe neem De Vigea die bandarillo, soos 'n stok met
'n skerp staalpunt, en op 'n godswonderlike behendige manier plant hy dit
in die voorgeskrewe plek bo-op sy rug vlak agter sy kop terwyl die perd
om die bul dwarrel en ongedeerd verbyjaag. Twee, drie, vier, vyf maal
herhaal De Vigea sy kordaatstuk, elke slag op dieselfde plek. Die bul bloei
kwaai uit sy wond en is byna rasend van woede. Drie maal spring hy oor
die plank-barricade en moet hy weer binnegejaag word. Eindelik is die
gegewe tyd verstreke, en daar die ruiter nie daarin geslaag het om die bul
eiehandig van sy perd te dood nie, verlaat hy die vegterrein en moet 'n
matador die dier afmaak.
Hoewel Uys nooit in dieselfde mate as Campbell deur bulgevegte begeester kon
word nie, was hierdie eerste ervaring van 'n eeue oue ritueel tog vir hom 'n hele
belewenis. In die agt maande by die Campbells kon hy trouens feitlik van dag tot
dag merk hoe sy ervaringsveld verruim, hoe hy uit die gesprekke met Roy oneindig
veel leer en hoe hy as skrywer ontwikkel. Met sy instelling om sonder kompromieë
en toegewings te leef, was Campbell 'n inspirasie vir Uys.
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Roy het hom verder met sy skeppende werk aangemoedig en met sy belesenheid kon
Roy hom in sy leeswerk lei. Jare later, wanneer hy terugkyk op sy lewe, kon Uys sê
dat hy Campbell op die regte tydstip ontmoet het - juis toe hy so 'n invloed vir sy
ontwikkeling broodnodig gehad het.76.

IV
Wanneer Uys op 7 Januarie 1933 aan Bokkie skryf, kla hy oor sy luiheid. Hy lees te
min vir 'n jongman ‘wat hom digter en skrywer verbeel of dit trag te wees’, hy voel
hy sal nooit werklik presteer nie en dat alles slegs by drome en planne bly. Wat het
hy die laaste drie maande en meer uitgerig? ‘Selfs aan die digwerk - my enigste
passie, my gunsteling-arbeid - kan ek nie vir langer dan 'n paar dae sistematies,
deeglik, aanhoudend sukkelend, sonder om te wanhoop, arbei nie. My talentjie lyk
my is een van die ou skraal koeie en daar is nie eers ses ander van hul nie, slegs een
armsalige balkende uitgehongerde ou koei-ding wat selde, heel selde die wit melk
in die blink emmer laat straal en spat ...’77. Hy voel die suidelike son maak hom só
lui dat hy skaars die krag of lus het om 'n brief ordentlik klaar te skrywe. En as hy
dink dat hy 'n bestaan uit sy skryfwerk moet maak, vra hy hom af of hy sy prosa nie
in Engels moet lewer nie.
By die lees van sulke uitsprake voel 'n mens, in die lig van al die getuienis uit Uys
se briewe oor sy wye belesenheid, dat hierdie selfmiskenning en gevoel van eie
swakheid en nutteloosheid uit die nou reeds bekende neiging tot neerslagtigheid
voortkom. Daarby was hy nog aan die begin van sy skrywersloopbaan en is 'n mate
van onsekerheid oor eie talent iets wat dikwels by jong skrywers aanwesig is, al kon
hy reeds in hierdie stadium ‘Tram-ode’ en ‘Romanza’ aan die wêreld wys. Uit talle
uitsprake in sy briewe kan 'n mens aflei dat iets besig was om in hom te groei: ‘dit
krioel, lewe en gaan te keer in my gedagte-wêreldjie asof al die stille werkers daar
skielik tong gekry het en een of ander groot feesviering voorberei.’78.
Die belangrikste enkele rede vir die onsekerheid wat Krige in hierdie stadium van
tyd tot tyd beleef, is of sy Afrikaans goed genoeg is om sy groot drome as skrywer
te verwesenlik. In sy belangwekkende studie oor ‘Die leerjongenskap van Uys Krige,
skrywer’ sê Hennie Aucamp dat Krige se Afrikaans aanvanklik afsteek by sy Engels
en dat
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daar 'n onsekerheid by hom is wat idioom en sintaksis betref. Uit sy korrespondensie
met sy familie kom ons agter dat Krige ‘sy soepel prosa met bloed, sweet en trane
verwerf het’79. en dat sy briewe eintlik die ‘opwarmingsoefeninge’80. van 'n jong
skrywer is. Op 10 Februarie 1932 skryf hy aan Bokkie dat hy stadig, ‘voetjie vir
voetjie’, met 'n kortverhaal besig is en dat hy bitter swaar skryf: ‘Bloed en trane.
Sweet en snot. Dis hartverskeurend, pynigend somtyds, en ek word so moedeloos.’
Hy kan nie verstaan hoe daardie ou leuen, die legende van die inspirasie, ooit kon
ontstaan het nie. Op 6 April 1932 laat hy Bokkie weet: ‘God, hoe meer ek probeer
skrywe, veral prosa, hoe swaarder word dit. Die arbei en swoeg en wanhoop wat
agter my ou werkies sit, ek het dit my nooit so voorgestel nie.’ En teen 1933 vra hy:
‘My ewige pre-okkupasie met myself, my werk, my strewe, my planne, my ideale, is
dit 'n swakte, 'n sprekende bewys van egoïsme of wel miskien 'n sterkte (van die
letterkundige oogpunt beskou) wat deur die tyd, as ek skouer aan die wiel sit en vlytig
werk en bewys goedgekeur sal word?’81. Wanneer 'n mens hierdie briewe lees, word
jy beïndruk deur die wyse waarop Krige met 'n voortdurende besinning oor sy ambag
besig is. In hierdie opsig, voel 'n mens, sal daar in die geval van 'n bewuste
kunstenaarskap altyd, by wyse van selfbehoud, 'n mate van egoïsme en sentrering
rondom die self aanwesig wees.
Om Afrikaans as medium vir homself te verower, lees Uys tydens sy jare in
Provence die eksemplare van Die Huisgenoot, Ons Vaderland en Die Burger wat sy
vader weekliks aan hom stuur, intensief deur en maak hy lyste van woorde wat vir
hom nuut is of van idiome en stelwyses wat hom tref. Wanneer hy dan in 'n tram sit
onderweg na 'n rugbyoefening of 'n wedstryd, memoriseer hy dié lyste.82. Soos met
Frans is dit vir hom 'n vreugde om elke dag 'n nuwe nuanse van 'n woord of 'n nuwe
taalkundige skoonheid te ontdek.83. Soms lees hy godskreiend swak verhale in Die
Huisgenoot ‘met 'n fyn kammetjie’84. deur op soek na nuwe woorde.
Reeds in Januarie 1932 is Krige, wat aan die Universiteit van Stellenbosch net 'n
jaar lank Afrikaans en Nederlands as vak geneem het, besig om Nederlandse boeke
te lees, al het hy in Sanary-sur-Mer nie veel tot sy beskikking nie. Lodewijk van
Deyssel se opstelle beïndruk hom nie. Hy lees die Nederlandse vertaling van die
Bybel sistematies deur en gee soms in sy briewe aan Bokkie voorbeelde van goeie
styl, gedeeltes sonder enige geswollenheid of omhaal van woorde. So
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vind hy byvoorbeeld die beskrywing van 'n prostituut voortreflik: ‘Deze was
woelachtig en wederstrevig; haare voeten bleven in haar huis niet. Nu buiten, dan
op de straten zynde, en by alle hoeken loerende ...’85. Hy lees Prediker, Spreuke,
Hooglied en Job deur, luister noukeurig na die stemmingswaarde, die nuanse en die
werklike betekenis, boekstaaf pligmatig elke woord, frase of sinswending wat aan
hom onbekend is. Die Nederlandse Bybel is vir hom ‘'n voortdurende volle suiwere
woordeheerlikheid’.86. In Sanary-sur-Mer kom hy tog op enkele verdere boeke in
Nederlands af. Só begeesterd is hy met sy ontdekking van dié vir hom in groot mate
onbekende literatuur dat hy in 'n brief van 4 Oktober 1932 Bokkie vra om hom nog
Nederlandse boeke, in die besonder Multatuli se Max Havelaar en van Vondel se
dramas, te stuur. Hy beveel by Bokkie die poësie van die Nederlandse Tagtigers en
P.C. Boutens aan. ‘God ek moet Hollands lees. Ek het meer en meer woorde nodig.’87.
Bokkie moet gehoor gegee het aan hierdie oproep van sy broer, wat teen dié tyd
só arm was dat hy selfs skeermeslemmetjies bedel omdat hy reeds ses maande lank
met dieselfde lemmetjie skeer - ‘dit krap en skuur soos 'n ploegskaar’! Op 20 Julie
1933 laat Uys Bokkie weet dat hy effens teleurgesteld met die geheel van Max
Havelaar was, al vind hy onderdele skitterend: ‘die tekening van Droogstoppel, die
liefdesgeskiedenis van Saïdja en Adinda, Havelaar se toespraak aan die inboorlinge,
die gelykenis van die klipwerker en uiteindelik die perorasie.’ Maar Vondel se dramas
vind hy pragtig. Gijsbreght van Aemstel is vir hom 'n felgekleurde, hewige, kragtige
stuk werk, soos 'n skildery deur Rubens. Leeuwendalers is Vondel se ‘allerbeminlikste
spel - so vrolik en lugtig’. Dit is ‘'n lang liefdesang’ wat 'n mens herinner aan A
midsummer night's dream. Adam in ballingschap en Lucifer vind hy meesterlik:
Van daardie slingerende, stygend en dalende, heerlik deinende volsin
- die Alexandryn, nie waar nie? - het Vondel hom die grootmeester gemaak.
God, wat 'n digter! Nou die aand het ek vir Roy die geveg in die hemel
uit Lucifer voorgelees. Stadig, tweesin by tweesin, en stip noukeurig
vertaal. Ons het albei so opgewonde geraak, ek het naderhand begin dink
die dakbalke gaan instort om soveel versmusiek en dawerende
woordegedruis. En Roy het ons oordeel op die glansryke skoonheid van
Lucifer volkome gedeel. My tong het begin lam en pap voel, my gehemelte
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kurkdroog. Toe het Roy gesê: Wag, ek het 'n plan. En soos 'n
middernag-dief het hy by 'n agtervenster in 'n toegesluite kamer ingeklouter
om die laaste bottel rooiwyn wat Mary daar aspres vir die dag van môre
weggebêre het, te gaan opspoor en buit maak. Die bottel was gou leeg tot
op sy boom - wyl sy vogtigheid soos 'n koel lawende gety deur ons bloed
stroom en spoel. Vieruur die môre is ons toe eindelik uitmekaar met die
toegeneentheid van vriende wat op die slagveld, voor die eerste koeël,
mekaar die hand gee. Roy se entoesiasme is soos 'n gletser of liewer 'n
kransstorting. Niks op die goeie aarde is daarteen bestand nie.
Aan die begin van 1933 stuur Bokkie sy broer 'n bloemlesing bestaande uit ‘drie
mooi wit boeke’ wat die Nederlandse letterkunde, sowel poësie as prosa, vanaf die
Renaissance tot om en by 1914 dek. Hoewel Uys die titel nie noem nie, klop die
beskrywing van die stel boeke met K.H. de Raaf en J.J. Griss se Een nieuwe bundel,
wat die skrywers se historiese oorsig Stroomingen en gestalten vergesel en waarvan
die eerste uitgawe juis in die vroeë dertigerjare verskyn.88.
By ontvangs van hierdie pragtige geskenk het Uys sommer ‘gehuppel van vreugde’
en die boeke se ‘glanspapier begin vingertas asof hul edelgesteentes is’.89. Hy gaan
dié boeke, so laat weet hy sy broer, oor en oor deurwerk, ‘sorgvuldig, orespitsend,
pligmatig, naarstiglik’, en veral Vondel en Hooft lees om nuwe woorde te ontdek.
‘Woorde, woorde, gee my woorde!’ roep hy in sy brief aan Bokkie uit.90.
Wat Krige met sy lyste woorde, sy sorgvuldige lees van Afrikaanse dag- en
weekblaaie en sy bestudering van die Nederlandse letterkunde bereik het, was 'n
opskerping van sy taalsintuig. Daarmee kon hy as 't ware sy medium verower en sy
strewe na 'n losser, soepeler, elastieser taal met meer skakerings en grasie as
Afrikaanse prosaskrywers vóór hom verwesenlik.91. Sy oorsetting van gedigte uit
Frans en sy lees van die Wes-Europese literatuur kom, soos Hennie Aucamp dit stel,
‘neer op 'n intensiewe kursus in vertaalkunde en vergelykende letterkundestudie’.92.
Daarom dat hy met soveel insig in die taak van die skrywer reageer wanneer sy
jong suster Mizzi hom 'n gedig stuur wat sy self geskryf het. Hierdie diep menslike
brief van 1933 - wat 'n mens, maar dan sonder die uitgesproke didaktiek, aan die
vermaninge van Polo-
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nius aan Laertes in Shakespeare se Hamlet laat dink - noem Hennie Aucamp tereg
op grond van die takt ‘'n voorbeeld vir almal wat skeppingswerk van gevoelige jong
mense moet hanteer’.93. Dit is terselfdertyd die eerste opgetekende illustrasie van hoe
intens geïnteresseerd hy was in ander se skryfpogings en hoe aanmoedigend hy kon
optree.94. Uit die brief spreek talle leerstellinge vir 'n literêre lewe, hoe om met boeke
om te gaan, hoe om gedigte te lees. Hy moedig sy suster aan om die meesters te leer
ken: ‘Dis die enigste manier om te leer hoe om te skrywe. Goeie skrywers, veral die
grotes, te lees - en om altyd op elke sinnetjie te let, die klank, die ritme daarvan, om
te let juis op hoe 'n manier die gedagtes uitgedruk word en watter woorde gebruik
word.’ En wanneer Mizzi skryf dat sy drie uur lank aan die gedig gewerk het, sê Uys:
Ek werk dae en dae, selfs weke aanmekaar aan 'n gedig. Laat dit vir
maande lê, en begin dan weer. Of ek dink en dink daaraan, maar skryf dit
nooit neer nie. Ek het nou net 'n gedig klaargemaak wat ek al drie jaar lank
in my kop omdra. En ek het nou ander verse in my gedagtes wat ek seker
eindelik na 'n jaar of twee sal afmaak en ten papier sal stel.
Jare later sal Uys in sy onderhoud met Jan Rabie weer oor hierdie manier van
gedigte skryf uitwei. Terwyl hy al sy prosa eers met die pen neerskryf en later oortik
of laat tik, sê hy party van sy gedigte, veral die korteres, is kant en klaar in sy kop
geskryf voordat hy hulle op skrif stel. Selfs wanneer hy op die strand op sy maag lê
of in kafees en kroeë sit, beplan hy nuwe werk in sy gedagtes of draai 'n nuwe rympie
in sy kop.95.
Hoewel Krige dit oorweeg het om Engels as sy joernalistieke taal aan te wend, sê
hy in sy onderhoud met Rabie96. dat 'n digter nie goeie verse in sy tweede taal kan
skryf nie. Afrikaans is dus die taal van sy poësie. En hy wil nie 'n bloot navolgende
digter wees nie. In 'n ongedateerde brief aan Bokkie sê hy dat hy nie soos Kloos,
Valéry, Campbell, Rilke of Boutens wil skryf nie. Hulle werk is pragtig, maar vir
hom persoonlik is dit nie meer 'n weg wat hy kan volg nie. Hy kan enorm baie van
hulle almal leer, maar hy moet 'n ander rigting inslaan. En die skeppingsdrang is
sterk by hom aanwesig, die ‘ewig brandende lus om te krap met die pen’.97.
Van die verse wat Krige in hierdie tyd skryf, is ‘My dae’, wat met
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die gebruik van die kwatrynvorm nog by sy Johannesburgse periode aansluit, die
swakste. Met die volgehoue personifiëring herinner dié gedig aan die verouderde
allegoriese tradisie van Totius en Celliers. ‘Afspraak’, wat hy in Julie 1932 in Nice
skryf en in Gedigte 1927-1940 chronologies foutief by die latere
‘Provence-Spanje’-verse voeg, het iets van die Middeleeuse Meilied in sy poging
tot oorreding, maar word te lank uitgerek. Sy Stellenbosse gedig ‘Nagreën’ brei hy
nou verder uit, maar hy is onseker of die hersiening en aanvulling die vers meer
bevredigend maak. Wanneer hy dit op 9 Februarie 1933 aan Bokkie stuur, vra hy of
dit nie 'n bietjie ‘traandeurweek en papperig’ klink nie, of hy nie met die ‘swaar
rammelende trommelslag’ van die herhaling die ‘stil musikale eienskappies’
doodgemoker het nie en of die hele vers nie die indruk wek van ‘daardie lang
uitgerekte stringe stokou wors wat mens dikwels sien hang in die vensters van 'n
slagtery’ nie. Tog publiseer Krige ‘Nagreën’ in Die Huisgenoot van 25 Augustus
1933 en neem hy die uitgebreide weergawe in 1935 in sy debuutbundel op, al verkort
hy dit later weer met nege strofes. Waarskynlik is dit hierdie veelwoordigheid wat
H.A. Mulder, een van Krige se vroegste en skerpsinnigste kritici, by alle waardering
van sy werk van sulke oordaad as ‘poëzie bij de ellemaat’ en 'n ‘woordenwoestenij’98.
laat praat. In die hersiene vorm werk Krige mooi met kort versreëls wat aan die
eindklanke prioriteit verleen om die reën in die nag uit te beeld en bereik hy in die
opeenvolging van die sirkulerende ‘blare’-beeld 'n mooi progressie.
Die twee verse uit hierdie periode wat, naas ‘Tram-ode’ en ‘Romanza’, die sterkste
indruk maak, is ‘Ballade van Monsieur Lapeyre’ en ‘Treursang vir Van der Merwe’.
Die wrang-ironiese siening van ‘Romanza’ tref 'n mens ook aan in ‘Ballade van
Monsieur Lapeyre’, waarin die droomwêreld van 'n eenvoudige lettersetter fel
kontrasteer met die werklikheid van sy armsalige bestaan. Die gedig volg basies die
patroon van die Franse ballade van Villon, maar in die plek van die refrein kom daar
'n lang uitstromende slotreël aan die einde van elke strofe, 'n tegniek wat eers veel
later deur Barend J. Toerien in ‘Die tante’ voortgesit sal word. 'n Mens kan egter,
soos D.J. Opperman, die vraag stel of die ‘terminale eenklankigheid’ soos in die
volgehoue aa-rym van strofe 3 nie 'n ‘terminale eentonigheid’99. word nie.
Hoewel Krige hier die Franse balladevorm van Villon gebruik, val
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dit 'n mens op dat hy terselfdertyd 'n soort praatpoësie met 'n uitbuiting van die
gewone spreektaal aanwend. Dit is iets waarop W.E.G. Louw die aandag vestig as
hy sê dat Krige se poësie in dié stadium tussen twee uiterstes beweeg: ‘aan die een
kant die behoefte aan 'n streng geslote vorm, aan die ander kant 'n drang om 'n vaart
te kry, om uit te skryf, ongehinder deur enige oorweging van vorm, reëlmaat of
konvensie’.100. Met ‘Treursang vir Van der Merwe’ neig Krige se praatpoësie in die
rigting van die anekdotiese ekspressionisme, waarmee hy aan 'n komies-realistiese
gebeurtenis sin probeer gee, in hierdie geval die plotselinge dood van 'n man wat
deur sy skielike ‘vertrek’ uiteindelik ook verlossing van sy alte deftige naam verkry
het. Blykbaar het Uys en Bokkie op Stellenbosch werklik iemand met dié naam
geken, want in 'n brief van 2 Februarie 1933 aan sy broer sê hy die naam van hulle
ou skoolmaat het skielik opgeduik terwyl hy te fiets onderweg was na Martigues;
die res van die ‘deuntjie’ het hom toe sommer vanself rondom die naam kom skaar.
Soos in ‘Romanza’ buit Krige hier die gewone woord effektief uit en maak hy
ruimskoots van die ironie as stylmiddel gebruik. Die gedig bestaan uit drie strofes,
telkens met 'n tweesillabige reël as inset en 'n lang uitstromende slotreël waarvan die
belangrikheid binne die konteks van die gedig ook klankmatig deur die ccc-rym
bevestig word.
Die meeste prosa wat Krige in sy Provensaalse periode skryf, is joernalistieke
indrukke wat uit sy reiservarings voortkom en artikels oor uiteenlopende onderwerpe,
soos Trotski se verblyf in Marseille en Duitse skrywers in ballingskap. Verder
publiseer hy in dié tyd net een kortverhaal, ‘Medelye’, wat in Die Huisgenoot van
26 Mei 1933 verskyn. Dit begin belowend met 'n boeiende karakterskets van 'n nuwe
kelner wat die sentrale ervarende figuur, Michael Fairford, in sy stamrestaurant in
Nice leer ken, maar dan ontwikkel die verhaal tot 'n besinning oor menslike meegevoel
wat die handeling stol. Wanneer die fokus uiteindelik weer op die kelner en Fairford
se waarneming van hom terugkeer, is dit te laat om die verhaal, wat in elk geval
stomp eindig, te red.

V
Omdat Bokkie, wat besig was om sy studie in Oxford af te rond, op die punt gestaan
het om terug te keer Suid-Afrika toe, nooi hy Uys

J.C. Kannemeyer, Die goue seun. Die lewe en werk van Uys Krige

186
om op sý koste van Frankryk na Engeland te reis sodat hulle vir oulaas twee weke
gesellig bymekaar kan deurbring.
Uys, altyd op soek na nuwe ervarings en ander ‘name wat daar skielik sing’, laat
nie op hom wag nie. Vroeg in Junie 1933, op 'n Sondagaand, vertrek hy per trein uit
Marseille. Die reis was ongerieflik, want as gevolg van die baie passasiers was geen
sitplekke meer beskikbaar nie en moes hy haas die hele afstand na Parys in die gang
staan. Die tyd gebruik hy om 'n hele boek met Huxley se kortverhale klaar te lees.
Om agtuur die Maandagoggend kom hy in Parys aan, slenter rond in die grys oggend
en stap op die Champs-Elysées, ‘surely the most majestic and beautiful avenue or
thoroughfare in the world’.101. Ná 'n besoek aan Montparnasse gaan hy op 'n
bedevaartstog na die begraafplaas om Baudelaire, die digter wat hy so bewonder, se
graf op te soek:
It was lonely and tucked away in a corner, without a single adornment,
plain to the point of ugliness. The memorial to his hallowed memory on
the other side of the cemetery filled me with disgust. A criminal piece of
work. I cannot think how the admirers of Baudelaire can tolerate such a
tribute.102.
In skrille kontras met sy eerste ervaring van Engeland, toe die reën en wind hom
na Provence verdryf het, is die weer met sy aankoms pragtig. Oxford met sy torings,
sy spitse, sy kolleges, sy groot bome, riviere en 'n groenigheid orals vind hy bekoorlik.
Aan sy ouers laat weet hy Bokkie se blyplek met al die rye en rye boeke, die vuurherd,
die gemakstoel en die sofa is pragtig, die soort huis wat hy self hoop om êrens in die
toekoms te besit wanneer sy swerftogte tot 'n einde gekom het. Oxford is vol blonde
jongmans, verfrissend ná die donker huid en Latynse gelaatstrekke van die Franse.
Hy voel nederig by die gedagte wat Oxford in die verlede op die gebied van die
wetenskap en die literatuur voortgebring het. Die twee weke saam met Bokkie vind
hy heerlik. In die oggend lees, skryf en studeer hulle en tik Uys sy gedigte oor wat
hy nou aan tydskrifte in Nederland wil stuur. Dan het hulle middagete in Wadham
se ruim eetsaal met die bruin panele. Ná koffie in die leeskamer en aangename
gesprekke met van die studente gaan hulle op 'n wandeling deur die pragtige
kollegetuine of êrens in die omgewing langs die rivier of deur die bosse. Om halfvyf
sit hulle aan vir die Engelse ‘high tea’ met baie koek,
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toebroodjies en aarbeikonfyt. Daarna luister hulle na musiek, swem hulle en gaan
hulle die stad in om te eet. Soms besoek hulle later die bioskoop of teater of keer
hulle terug om tuis te sit en gesels. Aan sy ouers skryf hy in 'n ongedateerde brief
dat hy die lewe in die son en langs die rivier in Oxford geniet. By die ‘high tea’ lê
die toebroodjies opgestapel op 'n skottel en lyk dit of die teepot geen bodem het nie.
Die hospita, breed in die boude, se lag klink soms soos die hoefslag van perde. Hy
gaan voort:
You lie back, you talk lazily, your speech is full of drifting sunmotes,
you smoke and the white vapour mounts in the air like a thin pillar of
smoke from an altar. You lie back, you brim over with well-being. The
sun washes through you like wine. You muse: ‘Man was born to joy (not
sorrow) as the sparks fly upwards’ you think, correcting Solomon's (or
was it Job's?) obiterdicta. Anyway both were prejudiced a little as regards
life. Job because he was made the helpless victim of a bet between two
warring powers; Solomon, since a couple of hundred wives must have
considerably soured his days.
Uys ontmoet Bokkie se vriende: Engelse, Amerikaners, 'n Italianer, 'n Indiër, 'n
Kubaan - ‘all manner of men’. Hy het Max Reinhardt, bekend vir sy unieke hantering
van skares op die verhoog, se besonderse opvoering van A midsummer night's dream103.
op 'n perfekte someraand tussen die eike gesien. ‘We came away enchanted. It had
the effect of a dream that when one awakes, still lingers in the mind, beguiling one's
sense.’ In Londen besoek hy die National Gallery ‘and came away quite delirious’.
Hy kuier weer by Enslin du Plessis en bring 'n aand saam met Laurens van der Post
deur.
Met Bokkie aan die vertrek, verlaat Uys Londen en op 11 Julie 1933 is hy terug
by die Campbells in Martigues. Uit Cathcart verneem hy dat sy vader as magistraat
na Ladybrand verplaas is en dat sy ouers binnekort gaan verhuis. Die gedagte aan
die Vrystaat en die Drakensberge wek by Uys 'n verlange na sy mense en 'n vlagie
heimwee in die hart na 'n plek en 'n landstreek wat hy nog nooit eers gesien het nie.
En die verlange na veral sy moeder lei hom in 'n brief van September 1933 tot 'n
toekomsvlug, die tipies onpraktiese droom van die ewige romantikus:

J.C. Kannemeyer, Die goue seun. Die lewe en werk van Uys Krige

188
Think, if we could have had - not a castle - but a little cottage or farm
house in Spain - for a year or two! We could have lived on almost nothing,
all of us together. And if a little cottage in Spain (una casa pequena) is as
far and inaccessible as the Pole, there are many beautiful homesteads and
‘plekkies’ in the Cape. - Who knows? Perhaps one day we shall have a
lovely little place near Cape Town and I shall live with you. - And this
morning the thought of the Residency at Cathcart with the fresh green ivy
up against the walls and the first roses blooming in the garden and all of
you there, fills me with a longing and nostalgia infinitely deeper and more
lasting than the vague hankering after a hypothetical home in Spain.
Die gedigte wat Uys na Nederland stuur, word deur De Nieuwe Gids en Elsevier
afgekeur. Sy moeite om kontakte in Nederland en Vlaandere op te bou, word egter
juis in hierdie tyd beloon. Aan die tydskrif Helikon, wat onder die beheer staan van
die uitgewer A.A.M. Stols, lê hy sy Johannesburgse kwatryne voor. Met 'n bietjie
moedswil, om toekomstige kritici te troef, skep hy vir homself 'n alter ego en stuur
‘My dae’ en ‘Ballade van Monsieur Lapeyre’ onder die naam Mattheus Joubert in:
Mattheus, sy eerste naam wat hy nooit gebruik nie, en Joubert, een van die voorname
van sy broer Bokkie en die familienaam van een van sy oumagrootjies. In antwoord
hierop sê Stols dat hy enkele van Uys se gedigte en van ‘sy vriend Joubert’ besonder
goed vind en dat hy graag van hulle in Helikon opneem. Hy is bly dat hy nou 'n
bydrae uit Suid-Afrika ontvang. Die kwatryne verskyn dan ook saam met ‘My dae’
en ‘Ballade van Monsieur Lapeyre’ in Helikon, jaargang III, nommer 10, Desember
1933.
By die ontvangs van Stols se brief stort Uys, soos hy aan Bokkie skryf, trane van
blydskap:
Dit het in my hart gejuig soos op die Matie-pawiljoen wanneer
Stellenbosch die Intervarsity wen. Vir die res van die dag was ek vir
enigiets, van watter aard ook, heel en al ‘onkapabel’ - Eindelik! eindelik
die eerste erkenning! Ja die trane het my oor die wange geloop. Dit was vir die oomblik - bedwelmend, oorweldigend. Jy kan dit alles mooi besef.
Dis die begin - en hoe makliker dit die toekoms maak. En die prestige in
S.A. as my verse gereëld in Europa publiseer word. En dan is (hul) ook
dade-
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lik onder die oë van digters, skrywers, kritikusse, van al die literators van
belang in Nederland. En wie weet miskien publiseer Stols dan later my
eerste bundel...En toe ek die mooi katalogus oopslaan wat Stols my gestuur
't, vind ek dat Helikon vir medewerkers het: Boutens, Van Nijlen, J.C.
Bloem, A. Roland Holst, J. Greshoff, Nijhoff, Donker, Marsman,
Slauerhoff, Minne, Herreman, De Vries, Roelants ens. ens. - almal name
wat ek goed ken, amper al die jong Hollandse en Vlaamse digters van
merk. Ek moes 'n taamlik sterk indruk op Stols gemaak het. Hy vra of ek
nie kan sorg vir meer bydraes van ‘jong dichters uit Afrika’ nie, of ek nie
as soort S.Ase redakteur kan ageer nie....Wel, lyk my, dis eindelik die
begin. Mary en Roy was vreeslik bly. Roy het gesê: ‘En dit sonder enige
invloed!’ - en hy het ook somar dadelik 'n bottel rooi wyn aan die hand
gegee.
Teen hierdie tyd het die blote daaglikse bestaan in Martigues vir die Campbells
as gevolg van die wêreldwye depressie al hoe moeiliker geword. Frankryk, het hulle
gevind, is 'n duur land, hulle verloor met die omskakeling te veel op die Britse pond
en die krisis tref die beroepskrywer swaar. Roy se bundel Flowering reeds (1933)
het weinig aandag van die kritici ontvang en die verwagte inkomste uit die publikasie
is nie vervul nie. Hy het dit as 'n literêre boikot gesien en dit het sy gevoel van isolasie
en selfs vervolgingswaan verskerp.104. Teen dié tyd was hy vol skuld en was die
Campbells ongewild by die winkels in Martigues. In 'n ongedateerde brief aan Bokkie
skryf Uys twee skuldeisers het die vorige dag opgedaag. Hulle wou nie langer vir
hulle geld wag nie en het gedeeltelike afbetaling geëis.
In hierdie omstandighede het die Campbells nou ernstig daaraan begin dink om
na Spanje te verhuis, sterk gesteun deur Uys, wie se hart al 'n hele tyd na dié
onbekende land met die baie son gehunker het. Sedert hy begin het om Spaans te
lees, het die Spanjaard se feitlik ingewortelde melancholie en sy diep mistisisme,
gekombineer met 'n sterk ontwikkelde sin vir die praktiese, hom gefassineer. En
daarby was daar die opwindende vooruitsig om 'n nuwe taal te leer praat. Op 'n kaart
van Spanje oorweeg hulle die verskillende moontlike blyplekke en besluit hulle om
nog voor die einde van die somer te vertrek. Intussen moet hulle suinig lewe om die
skuld te delg, veral deur op kos, drank en sigarette te bespaar. Op 11 September 1933
skryf Uys aan sy ouers die pryse styg steeds en die muise vreet hulle die huis uit:
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They scuttle about in the cupboards and drawers at night so
unconcernedly and joyously one can hardly sleep. In the kitchen, next to
my room, there is a continual clatter of them. Every time I open the
cupboard I surprise five or six of them together collecting food for the
tribe and family. They have eaten almost all my newspaper cuttings,
nibbled off the edges of a book of poetry by Paul Verlaine - made a great
excursion into one of my pullovers - I can put my hand through the hole
- [and] demolished two pairs of socks. And I am certain most of the damage
they have done is yet to be discovered. When I sit peacefully reading of
a night they sometimes even have the effrontery to come tumbling into
the open and roll amourously about at my feet and then scamper away.
They are going from bad to worse. So we are going to Spain.
Die uiteindelike verhuising na Spanje word voorafgegaan deur 'n lagwekkende
voorval. Laat in 1933 breek Tess se hansbok deur die buurman se heining en vernietig
'n klompie perskebome.105. Die buurman eis vergoeding. Toe dit nie gebeur nie,
dagvaar hy hulle. Daar was geen manier waarop Roy kon betaal nie. Om die skande
van tronkstraf te vermy, beraam hy vinnig planne om oor die Spaanse grens te verkas.
By vriende in Engeland leen hy, feitlik in wanhoop, die bedrag van £50, terwyl Uys
dieselfde sommetjie geld - in daardie tyd nie so min nie! - van Bokkie aanvra. In
November 1933 vertrek Roy en Mary, steeds met baie onbetaalde skuld, in die nag
per trein na Barcelona, 'n paar dae later gevolg deur Uys, die twee dogters, die Franse
huishulp, Thérèse, die groot swart hond met die naam Sarah en 'n hele berg bagasie.
Omdat hulle vinnig en geluidloos moes vertrek, moes die Campbells baie van hulle
besittings - boeke, skilderye en meubels - agterlaat.106. Uys kon gelukkig die meeste
van sy goedjies, wat in elk geval nie veel was nie, saamneem.
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Hoofstuk VII
‘Die ene vlam, die ene son’: Spanje
I
In die eerste week van November 1933 vertrek Uys Krige uit 'n Marseille waarop
die winter met al sy koue en nattigheid reeds besig was om toe te sak. Soos kort ná
sy aankoms in Engeland, feitlik twee en 'n half jaar tevore, sien hy ook nou weer uit
na 'n onbekende land met nog meer son as Provence. In ‘Die swerwers’, 'n deel van
'n lang epos waaraan hy in hierdie jare werk en waarin hy 'n bietjie soos Rimbaud
klink, skryf hy:
O dors na die oneindigheid, die lig, die son!
Gebrek, o nood, o honger om die horison!
O trek na wat die toekoms hou! O diepe onrus
wat slegs die red'loos skipbreuk van die Dood sal blus.1.

By die Frans-Spaanse grens moet hy en sy reisgenote, weens die verskil in
spoorwydtes tussen die twee lande, op 'n Spaanse trein oorstap. Sesuur die aand kom
hy in Barcelona aan.2. Uys was nou vyf en twintig jaar oud en, soos hy later sou sê,
feitlik soos 'n stuk waspapier waarop hy indrukke kon opneem van 'n nuwe land, 'n
nuwe kultuur, 'n nuwe taal en mense met 'n ander instelling as dié wat hy in Provence
leer ken het.3.
Onmiddellik ná sy aankoms besorg Uys die Campbell-dogters en Thérèse, die
huishulp, by Roy en Mary, wat intussen ingetrek het by nommer 28 in die Calle San
Pablo, 'n straat wat uitloop van die pragtige Ramblas de las Flores (die Wandelpaaie
van die Blomme), Barcelona se beroemde breë hoofstraat. Altyd nuuskierig na
onbekende plekke gaan Uys, nadat hy 'n mondjie vol by een van die stasiekafees
geëet het, na die Ramblas met sy talle mense wat in die baie stalletjies rondsnuffel
of in die kafees sit en koffie drink en koerant lees. Dadelik bekoor Barcelona, die
grootste wêreldstad aan die Middellandse See, hom met sy volkome vreemdheid.
Hy merk hoe spotgoedkoop alles in vergelyking met Frankryk is. Hoewel dit winter
was en die koue later met mag en mening sou toesak, was die klimaat met sy aankoms
onverbeterlik. Hy stap na die Plaza Cataluna aan
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die bo-ent van die Ramblas, een van die mooiste stadspleine wat hy nog gesien het.
In die boomtakke merk hy die duisende mossies wat soos ‘vreemdsoortige bloeisels’
die kaal, bleek takke versier, ‘elkeen koeëlrond, met sy borsie uitgestoot, oënskynlik
vas aan die slaap met sy bek en drie kwart van sy kop weggevou tussen sy warm
vere’.4. Later kon hy Campbell se liefdesbetuiging teenoor Barcelona en die Ramblas
ten volle deel:
The Rambla de las Flores is a mile of the most gorgeous flowerstalls in
the shade of mighty plane-trees, descending from a most noble square to
the sea, with cafés on either side of the road, and a sort of communal night
life in which rich and poor, old and young, all participate equally and gaily,
as nowhere else in the world.5.
Aan 'n vriend in Provence skryf Roy hoe hy dadelik onder die bekoring van die
stad met sy baie kafees, blaasorkeste, kerkklokke en straatventers gekom het:
Uys and Mary and I went last night to hear the gypsies sing. We fell
under the spell of Cante Hondo - I remember you telling me how much
you like the Flamenco.6.
En Uys ervaar ook iets van die Spanjaard se wesensaard. As hy nie die regte
kleingeld vir 'n koerant het nie, sê die koerantverkoopster dat hy haar maar die
volgende aand kan betaal. ‘Daar's 'n ou Spaanse spreekwoord wat jy nog baie in die
toekoms sal hoor’, voeg sy by. ‘Dis: Mañana es otro dia (môre is nog 'n dag)...Onthou
hom - veral as jy met 'n Spanjaard te doen het ...’7. Daarmee kry hy sy eerste ervaring
van die Spanjaard se basiese menslikheid en gasvryheid. In 1947 sou hy skryf:
Van alle Europese lande is Spanje seker die sonnigste en tegelyk die
somberste. Alles skyn daar skerp en strak in swart en wit afgeteken te
staan - of dit nou die landskap self is of die land se geskiedenis, die mense
se lewensomstandighede, hul verhoudinge onder mekaar of wat ook al. In
daardie helderwit byna verblindende sonlig is 'n mens - van die eerste dag
af - bewus van die tragiese in die lewe.8.
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Hy word gou gefassineer deur die teenstrydighede in die Spanjaard se samestelling:
sy hoogs indiwiduele innerlike lewe, sy Stoïsynse afgetrokkenheid9. en naas sy
strakheid en stugheid ook sy drif en emosie en die wyse waarop hy hom aan skerts
en jolyt kan oorgee. Later sou hy hierdie twee pole in die samestelling van die Spaanse
mens in die woorde sol y sombra, son en skaduwee, saamvat.
In die eerste weke van sy verblyf kon Uys die verskil tussen die kosmopolitiese
Barcelona en die rustige klein Martigues duidelik merk. Hy kom aan in Spanje op
die vooraand van een van die mees kritieke episodes in sy dramatiese en dikwels
bloedige geskiedenis. Die land was 'n smeulpot van strydende partylojaliteite met
anargiste, kommuniste en sosialiste aan die een kant en die kerk, kapitaliste,
landeienaars en Fascisties georiënteerde leërjuntas aan die ander kant. In Barcelona
was daar verder die veldtog van die Katalaanse separatiste, wat 'n groter mate van
outonomiteit wou hê en Madrid en die res van Spanje as êrens in die buiteland beskou
het! Van tyd tot tyd was daar, met die algemene verkiesing van 19 November op
hande, politieke demonstrasies, skote in die strate en bomontploffings.10.
Reeds op die aand van sy aankoms merk Uys dat die Calle San Pablo, waar
Roy-hulle woon, na 'n broeines van armoedige straatjies en stegies lei wat, hoe verder
'n mens gaan, al hoe donkerder word. Hierdie straatjies vorm die Barrio Chino, die
Chinese buurt, die berugte onderwêreld van Barcelona, waar hy saans die skel sang
van voëls in koue en die luide gelag van prostitute by die wynwinkels kon hoor.11. In
die eerste weke van sy verblyf kom hy in hierdie agterbuurte die sonderlingste klomp
mense teë wat die wêreld kan oplewer: swerwers, drosters, leeglopers, smouse en
bedelaars naas boewe, ontsnapte bandiete, diewe, sakkerollers en politieke
vlugtelinge.12. Dit is 'n plek, so kom hy agter, wat hierdie mense altyd weer teruglok
met 'n onweerstaanbare aantrekkingskrag, want naas die goedkoop wyn en kos is die
mense van dié buurt, wat slegs 'n kilometer in deursnee beslaan, mededeelsaam en
aangename geselskap. Daarby het hulle geweet die Spaanse polisie is nie streng nie,
dat hulle jou hoogstens 'n paar dae vir leeglopery sal opsluit en by die afskeid die
hand sal gee en selfs, met die wens op 'n voorspoedige reis, 'n paar pesetas in die
hand sal stop!13.
In die maande wat hy hier sou bly, sou Uys in kafees en kroeë talle gesprekke met
dié mense hê. By die droster-filosoof Marnix van Lier
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vind sy romantiese aard gou 'n sielsgenoot. In Barcelona, sê Marnix terwyl hy amper
soos Uys klink, het hy sy ‘hawe’, sy ‘herberg’ gevind waar hy ná sy jare lange
swerfbestaan alles na sy ‘hartsverlange’14. kon inrig. 'n Feitlik woordelikse weerklank
van sy ‘Tramode’ vind Uys in Marnix se opnoem van stede en eilande (‘Sevilla,
Madrid, Valencia...Tristan da Cunha ...’) en wanneer hy vertel hoe hy as kind na al
die vreemde plekke gesmag het:
'n Seun versamel posseëls, is gek na die goed. Want hulle tower vir hom
op al die lande en plekke wat hy nog nooit gesien het nie. Die wêreld word
te klein vir al sy swerftogte daar waar hy saans onder die lamp oor sy
album sit en buk. Ja, as 'n jongman nog nooit buite sy eie land was nie,
vat sy verbeelding vuur en vlam net met die aanhoor van plekname soos
Boedapest, Pernambuco, Singapoer, Konstantinopel ...15.
Van hierdie verskoppelinge leer Uys die lewe en die broederskap van alle mense
ken. Met die mengelmoes uit byna elke land ter wêreld waarmee hy in aanraking
kom, sou hy gou besef dat daar geen verskil van volk en ras bestaan nie en dat jy nie
dinge en mense van mekaar kan afhok nie,16. 'n insig wat later steeds 'n rigsnoer in
sy verwerping van apartheid in sy eie land sou bly. Die Abessiniër Lew Wine meen
die geskiedenis van die opbloei van die moderne Europese beskawing is ‘die sombere
verhaal van die blanke se onderdrukking en uitbuiting van sy gekleurde broer -...waar
ook al hy sy swart, geel of bruin broer raakgeloop het’.17. In die Fascisme, wat in
1933 met die bewind van Mussolini in Italië en Hitler in Duitsland ten volle aan die
werk was, sien Wine 'n mag wat mense daartoe sal bring om andersdenkendes in
naam van die ‘beskawing’ of selfs die Christendom met vliegtuie en tenks te
onderwerp,18. 'n uitspraak wat by Uys nie verbygegaan het nie en wat binne minder
as drie jaar in Spanje met die bloedige burgeroorlog 'n werklikheid sou word.
Hoewel die Campbells daar steeds finansieel beroerd aan toe was, leen Mary tog
vir Uys 'n sommetjie geld waarmee hy die eerste paar maande oor die weg kan kom
en wat hy dan later kan terugbetaal. Middel Desember is sy vriend André Nissolle
uit Marseille met 'n week vakansie in Spanje en saam besoek hulle die strandplekkie
Sitges agt en veertig kilometer suid van Barcelona. Uys verkyk hom aan die landskap
en verluister hom aan die Spanjaarde, wat hy met hulle erns
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en strakheid 'n baie simpatieke volk vind. Spanje is vir hom die interessantste land
in Europa, skilderagtig en vol sonderlinge kontraste. Tydens die reis na Sitges sien
hulle
groen velde, heuwels, boerehuisies en die blou wit-skitterende see breed
uitskuiwend tot die ver horison! Die see, die see, blougroen stil-deinend,
en immer en altyd weer herhaal. Sitges, 'n Spaanse dorp met wit huise met
eienaardig kwaai-gekleurde spitsdakke, 'n katedraal op die spitspunt van
'n kaap, kronkelende nou agterstraatjies, 'n breë boulevard op die seefront,
'n goue strand en orals hoë wuiwende palme...Rustig en stil, die stilte alleen
verstoor deur die ewige gedruis van die branding.19.
Waarskynlik het Nissolle vir die reis na Sitges betaal, want Mary se lening was
gou gedaan en Uys steeds sonder enige fondse. Uit rugbyspeel soos in Frankryk kon
hy in Spanje geen enkele peseta verwag nie, aangesien ses maande moes verloop
voordat hy aan kampioenskapwedstryde kon deelneem. Sy tydelike
onderwysersloopbaantjie kom ook nou ten einde, want die Campbells kan hom nie
meer betaal nie. Roy en Mary was buitendien nie baie gelukkig in die bordeelwêreld
van die Barrio Chino nie en het verkies om na 'n kleiner plek op die platteland te
gaan. Dit was hulle voorneme om hulle in Maart 1934 in Valencia te vestig. Vóór
hulle vertrek kon Uys darem sy verjaardag op 4 Februarie by hulle oor 'n ete vier.
Intussen moes hy egter weë bedink om op sy eie te oorleef. Nissolle beloof om
hom uit die verknorsing te help totdat hy weer geld vir sy artikels uit Suid-Afrika
kry, maar dié geld sou eers beskikbaar kom nadat sy vriend by sy terugkeer in
Marseille reëlings met sy bank kon tref. Die Huisgenoot se geld en die £1 wat hy
van sy moeder sou ontvang, daag met die vertraging van die pos in die Kerstyd nie
betyds op nie. By sy hospes leen hy vyf pesetas van sy reeds betaalde huur en op 'n
manier slaag hy daarin om nog 'n paar pesetas saam te skraap.
Om die honger van die deur af weg te hou, was dit egter nie genoeg nie. Toe kry
Uys 'n inval. Hy pak sy blou pak klere, sy blou pajamas, 'n hemp en die sy-sakdoek
wat Mizzi hom gegee het, in die bruin handsakkie wat hy en Bokkie in Tottenham
Court Road in Londen gekoop het, en neem dit na die pandjieswinkel. ‘Die kêrel
agter die tralies, die pandjieshouerbaas,’ skryf hy op 23 Desember 1933 aan sy ouers,
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had 'n vrindelike gesig, het ek dadelik besluit - ‘Met 'n glimlag, breed
van erbarme’. Hy het die goed deurgesnuffel, my 20 pesetas (10/-) vir die
hele boel aangebied, handsakkie inkluis. En nou sit ek hier met 'n koppie
koffie voor my, twee broodjies reeds vinnig weggebêre in my verontregte
buik, ryk soos 'n prins, net reg in my skik.
Uys moes nou egter op 'n permanenter basis 'n inkomste kry. Nog voor sy koms
na Spanje was dit sy voorneme om gereelde weeklikse artikels vir sy ou
universiteitsmaat Phil Weber by Die Burger oor sy Spaanse ervarings te skryf en so
geld vir sy lewensonderhoud te verdien. Ook vir Die Huisgenoot en The Rand Daily
Mail lewer hy stukke. Reeds in November 1933, kort ná sy aankoms in Barcelona,
begin hy met dié artikels, wat hy vinnig skryf om die weeklikse skeepspos te haal.
Meermale sit hy en werk in Barcelona se groot poskantoor, waar dit warmer is as in
sy yskoue dakkamertjie in die Barrio Chino, of in 'n kafee vlakby die poskantoor
waar daar 'n stofie is om hom te verwarm en radiomusiek om aan sy gedagtes 'n
lekker los ritme te gee. Met die geroesemoes van dokwerkerstemme rondom hom,
die geblêr van die radio in sy ore en die tipiese lawaai van 'n drinklokaal sit hy dan
en skryf - 'n omgewing en agtergrond waaraan hy gou gewoond raak en wat, deur
die spanning wat dit in sy gees skep, bevorderlik was vir die soort artikel wat hy van
plan was om vir Die Burger te lewer.20.
Maar 'n groot ramp tref Uys. Einde Desember 1933 steel 'n geslepe rakker in die
poskantoor sy laaste 25 pesetas uit sy sakboekie terwyl hy besig was om met die
amptenaar by die Poste Restantetoonbank te praat. Daar staan hy toe in die middel
van die koue winter sonder 'n bloue duit op sy naam. Die artikels wat hy reeds na
Kaapstad versend het, sou eers twee of drie maande later vir hom geld oplewer. Uys
moes dus nou dringend planne beraam om aan die lewe te bly. Vir die allereerste
keer leer hy wat dit beteken om honger te ly, só honger dat sy ore 'n dag of wat later
op 'n straathoek begin suis.21.
Gelukkig het Uys in hierdie stadium reeds die Italiaanse skrywer Alberto Collini,
'n vlugteling van die Mussolini-regering, in die Barrio Chino leer ken. Collini het 'n
fyn vermoë ontwikkel om op grond van sy vermeende status as skrywer en met sy
innemende persoonlikheid geld, 'n peseta hier en 'n peseta daar, van die bedelaars
en
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Italianers in die Barrio Chino in die hande te kry en só 'n hele sindikaat te vorm. As
vlugteling uit sy Fascistiese vaderland het hy sy landgenote in Barcelona dit gedurig
op die hart gedruk hoe ewig dankbaar hulle moet wees dat hulle deur 'n gulle
voorsienigheid die geleentheid, taak en plig het om hom te help onderhou! Ook vir
Uys begunstig Collini nou op dié wyse. Collini is soms 'n hele dag besig om sy
verspreide pesetas in te samel, sodat hy en Uys dikwels nie voor agtuur die aand op
koste van die sindikaat of een van Collini se kennisse by 'n lekker aandete in een van
die restaurants aansit nie, maar die soms lange wag is darem meestal nie futiel nie.
Op Oujaarsaand 1933 geniet hulle 'n hele fees met brood, groente, sop, wyn en afval.22.
Geen wonder dat Uys met soveel welwillende hulp van bedelaars en uitgewekenes
in dié stadium van sy lewe tot die oortuiging kom dat die kommunisme die wêreld
se enigste hoop op redding is nie!23. En deur sy gesprekke met die lede van die
onderwêreld vorder hy fluks met sy kennis van Spaans. In 'n brief aan Bokkie aan
die begin van 1934 skryf hy: ‘Dis 'n taal vol musiek en klankbekoorlikheid. Die
gestadige ontdekking daarvan is 'n taalkundige awentuur honderd!’
Wat Uys tydens die maande in Barcelona veral opgeval het, is die sterk ontwikkelde
indiwidualisme van die Spanjaard. Terwyl 'n mens in ander Europese lande rye en
rye eenderse huise en mense sien wat almal eenders lyk, is die huise in 'n Spaanse
stad dikwels almal verskillend en die mense deur hul hoogmoed en waardigheid
almal uiteenlopend. Die gefolterde Christusfigure of martelaarsbeelde in die katedrale
en kerke is vir hom 'n aanduiding van die Spanjaard se obsessie met die dood, iets
wat verklaar waarom die bewoë en dramatiese skouspel van die stiergeveg steeds in
Spanje gewild bly.24.

II
Met die eerste betalings wat hy van die tydskrifte en koerante uit Suid-Afrika ontvang,
verbeter Uys se finansiële toestand aanmerklik, hoewel hy nooit in hierdie jare - en
ook later! - oor baie geld beskik het nie. Met die koms van die lente, in April 1934,25.
besluit hy om hom te vestig in die rustiger Valencia aan die suidelike kus van Spanje
- die Dagbreekkus, soos die Spanjaarde dit noem. Nieteenstaande sy halfmiljoen
inwoners was Valencia destyds in baie opsigte net 'n groot
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dorp.26. Hier woon hy in 'n eersteklas en netjiese losieshuis, met 'n groot ruim kamer
vol sonlig, en verdien hy sy ‘skrale lewensbroodjie’27. as hulpbokser vir 'n bekende
Spaanse vuisvegter. Saam met hom woon agt manstudente, aangename kêrels wat
in plaas van oor rugby oor die jongste stiergeveg praat! Die Valenciaanse meisies
met hul swart sluiers oor die kop en langs hul nek is vir hom besonder mooi.28. Aan
Arnold en Bokkie laat hy op 5 Mei 1934 weet hy vry ‘so ligweggies’ in sy leë
oomblikke met die huisbaas se oudste dogter, ‘'n prag van 'n meisie met gitswart oë
en hare, 'n bruin vel en rooi lippe wat selfs die mond van die Pous sou laat water’.
Haar pa is egter op sy hoede en sluip op ferweelvoete rond; as hy hulle betrap, sal
die gort gaar wees en hy klaar met kees! Hy skep egter moed toe hy verneem daar
is geen haelgeweer op die perseel nie!
Valencia met sy breë strate en ou geboue vol geskiedenis vind Uys gou 'n baie
bekoorlike stad, met 'n kunsmuseum waaroor hy in ekstase raak.29. Byna om elke
hoek en draai is daar 'n kerkie vol skilderstukke en brandende altaarlampe, tuine en
parke met hoë bloekombome en glinsterende populiere op die wal van die rivier.
Wat hy daar veral naas die hitte van die suide waardeer, is die byna subtropiese
plantegroei, die blomtuine, die eksotiese Moorse argitektuur van so baie geboue en
die lemoenboorde wat bedags vir hom ‘die ene vlam, die ene son’30. is. In vergelyking
met die gevaarlike vinnige verkeer en die diefstal van Barcelona vind hy Valencia
deur sy knusheid minder ‘nadruklik’.31. Deurdat die stad minder kosmopolities is as
die veel groter Barcelona, vind hy dat die gewone Spanjaard meer in die buitelander
belangstel, makliker met hom gesels en hom allerhande vrae in verband met sy land
van herkoms vra. Meer as in Barcelona maak hy hier kennis met die daaglikse lewe
van die mense en ervaar hy ook die ware impak van die siësta, die middagrus wat
elke Spanjaard jaloers beoefen:
'n Handelsreisiger, op reis tussen een dorp en 'n ander, sal omstreeks
twee-uur altyd sy motor in die koelte van een of ander hoë boom instuur,
hom daar op die naat van sy rug uitstrek, 'n groot bont sakdoek...oor sy
gesig gooi en dan indut om 'n uur of meer met sagte gesnork bye en
sonbesies te begelei. Amper al die winkels is tot vieruur en selfs tot halfvyf
gesluit. Daar word beweer dat die Spaanse eseltjie - hy is die lankmoedigste
van alle diere - met 'n norse uitdrukking in sy oë en 'n ontevrede
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gepiets van sy stert botweg weier om tussen twee- en vieruur enige arbeid
te verrig ...32.
Wat verder tot hom spreek, is die Spaanse vrou in haar eenvoud en die Spaanse
boer wat in sy waardigheid vir klein diensies nooit geld sal eis nie.
By die plaaslike universiteit skryf Uys nou in en maak hy, méér as met sy
sporadiese leeswerk tot sover, op 'n sistematiese wyse kennis met die Spaanse
letterkunde, wat 'n hele nuwe wêreld vir hom ontsluit. Aan sy ouers laat hy weet hy
lees die Spaanse ballades wat vroeër jare met begeleiding van die luit of die
tokkelkitaar op feeste en op stadspleine of in herberge voorgedra is en dat hulle met
hul eenvoud en musikaliteit tot hom spreek. In die biblioteek kom hy af op 'n taamlik
volledige oorsig van die Anglo-Boereoorlog in die offisiële Spaanse ensiklopedie.
Hy gaan voort met 'n passasie wat 'n aanduiding is van sy sterk gevoel vir die
Afrikaner en sy nasionale verlede in hierdie tyd:
Ek het dit van voor tot end deurgelees. En toe ek eindelik een sin lees
- nog meer dan sy voorgangers vol eerbied en bewondering vir die
Boerenasie - ek vergeet die juiste woorde maar hul was doodeenvoudig
en so reg uit die hart - skiet my gemoed skielik vol, en raak ek daar op my
eentjie in die hoek stil-weg aan die huil van 'n ontroerende volkstrots,
blydskap en treurigheid alles tegelyk. Gelukkig het die lig kort vantevore
doodgegaan, was ek besig om in die skemerdonker te lees, en kon geen
van die jong klompie wat daar aan die lag en gekskeer was my opmerk
nie.33.
Ook die geskiedenis van Valencia voer hom mee. Dit is die ou hoofstad van die
Moorse konings wat deur die roemryke ridderheld El Cid verslaan is. Later het Jaime
die Veroweraar die More hier finaal die see ingedrywe. Die ou stadspoorte staan
nog, ‘[b]ruingoud massiewe muurblokke uit die 14de eeu wat lyk of hul nog oor die
heil en veiligheid van die stad waak’.34.
Wanneer die universiteit ná 'n uitbarsting van skietery toegemaak word, vestig
Uys hom in 'n klein huisie in die vissersbuurt Malvarossa naby die hawe, 'n buurt
wat sy naam kry van die rooikleurige malvas wat daar groei. Hier kon hy sy
artikelskrywery in die rustiger
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omgewing van sy huisie voortsit, nie meer in poskantore en kroeë soos in Barcelona
nie. Hy versamel sy stof deur land en sand met die mense te praat. En deur die
gesprekke heen was hy voortdurend besig om 'n nuwe taal met 'n groot letterkunde
ryker te word en om terselfdertyd in 'n nuwe, ryker, voller mens te ontwikkel.35.
Een van die groot ontdekkings wat hy nou maak, is die werk van Federico García
Lorca, die groot Spaanse digter en dramaturg wat in 1898 gebore is en in 1936 tydens
die Spaanse Burgeroorlog 'n tragiese dood sou sterf. Lorca is 'n skrywer wat Krige
van die begin af meevoer en in wie hy 'n sielsgenoot en as 't ware sy eie psige36.
herken. Soos Krige was ook Lorca sterk bewus van die belangrike rol wat musiek
in sy poësie speel en kry sy sterk, polsende beelde hulle krag juis deur die klankbodem
van die vers. Daarby was Lorca soos Krige 'n romantikus wat naas sy oorgawe aan
die lewe fel bewus was van die slagskaduwee van die dood. Soos Hennie Aucamp
dit stel: ‘Dis of dié verganklikheidsbesef groter intensiteit aan hul belewing van die
oomblik gee, die sensualiteit daarvan verhoog. Die lewe, kan 'n mens sê, is vir hulle
'n stiergeveg, met sy kontraste en dramatiek, en sy ewige moontlikheid op 'n skielike
dood.’37.
Wat Krige veral in Lorca waardeer, is, soos hy dit later in sy opstel oor dié digter
in Vir die luit en die kitaar sal formuleer,
sy natuurlikheid en spontaneïteit, sy gevoelsdiepte, sy fundamentele
krag en eenvoud; sy voorliefde - selfs wanneer hy van sy ‘moeilikste’
verse skrywe - vir die tradisionele en populêre in die gewoontes, taal,
musiek en dans van sy volk en sy opheffing in sy kuns van daardie volkseie
of tipiese Spaanse tot iets ewigmensliks en universeels.38.
Krige vind in Lorca sy eie liefde vir Spanje en sy mense weerspieël, en daarby
ook 'n meelewing met die eenvoudige boeremense en verstotelinge waarvan Lorca
in sy sigeunerballades, Romancero gitano (1928), getuig. In sy werk vind die
Andalusië van sy jeug en die hele Spanje neerslag soos by geen ander Spaanse digter
voor hom nie, maar terselfdertyd slaag hy daarin om die lokale met die universele
en die indiwiduele met die algemeen menslike te verbind.39. Daarby vind 'n mens in
sy werk elemente van die ou Spaanse volksballades naas die avant-garde en die
surrealistiese. Die tradisioneel verhalende volksballades van vroeër smelt saam met
'n liriese komponent
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tot 'n volmaakte sintese. Die gevolg hiervan is dat sy ballades, soos Krige dit stel,
ewe veel deur 'n ongeletterde boer of arbeider as deur 'n kenner of fynproewer geniet
kan word.40.
Deur die kennismaking met Lorca se werk aangevuur, begin Krige nou van sy
verse vertaal. Dikwels word hy só meegevoer dat sy weergawes herskeppinge word,
nadigtings van die oorspronklike in die trant van die Spaanse digter. 'n Voorbeeld
hiervan is ‘Kitaar’. By Lorca lui ‘La guitarra’ as volg:
Empieza el llanto
de la guitarra.
Se rompen las copas
de la madrugada.
Empieza el llanto
de la guitarra.
Es inútil
callarla.
Es imposible
callarla.
Llora monótona
como llora el agua,
como llora el viento
sobre la nevada.
Es imposible
callarla.
Llora por cosas
lejanas.
Arena del Sur caliente
que pide camelias blancas.
Llora flecha sin blanco,
la tarde sin mañana
y el primer pájaro muerto
sobre la rama.
¡Oh guitarra!
Corazón malherido
por cinco espadas.41.

Letterlik vertaal lui dit as volg:
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Die klag van die kitaar
begin.
Die bokale van die dagbreek
word stukkend gestamp.
Die klag van die kitaar begin.
Vergeefs
om dit stil te maak.
Onmoontlik
om dit stil te maak.
Dit ween eentonig
soos die water ween
soos die wind ween
oor sneeuvelde.
Onmoontlik
om dit stil te maak.
Dit ween vir verre
dinge.
Warm suidelike sand
wat smag na wit katjiepierings.
Ween om die pyl sonder doelwit
aand sonder môre
en die eerste dooie voël
op die tak.
O, kitaar!
Hart dodelik verwond
deur vyf swaarde.

By Krige word dit, deur die byvoegings wat hier in kursief aangedui word, 'n veel
langer vers:
Nou begin die vingers
deur die snare vaar:
vyf donker treurendes
singende altegaar.
Nou begin die klag
van die kitaar.
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Die wynkelke breek
van die awendstond.
Hul purper druppels spat
flonkerend in die rond
en die dag bloei dood
soos uit 'n ope wond.
Die stilte van die skemeruur,
van elke blom en blaar,
die stilte van die eerste ster
en van die slapende snaar,
die stilte diep binne-in die stilte
en hulle roep mekaar.
Nou begin die klag
van die kitaar ...
Dis nutteloos
om hom stil te maak.
Dis onmoontlik
dat hy sy klag sal staak.
Hy ween eentonig
soos die reën
al maar ween
of die meeu,
soos die wind ween
oor die sneeu.
Hy ween om die hartseer
wat die teerste vesels raak.
Hy ween om die dood
wat oor alle dinge waak.
Nutteloos
om hom stil te maak!
Onmoontlik
dat hy sy klag sal staak!
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Hy ween om dinge
ver, ver weg:
die drome, sugte, fluisteringe
ongeseg
van die mens verlore
langs sy eensame weg.
Hy ween om dinge
ver, ver weg:
sand van die warm Suide
wat na die katjiepiering smag,
moerasse van die troebel Noorde
wat op die sonblom wag.
Hy ween om die pyl sonder kol,
boot sonder hawe, vrou sonder kind,
die middag sonder môre,
swerwer sonder vrind,
al die gebede, snikke, krete
wat wegwaai op die wind.
Kitaar, donker kitaar,
o smart van die aarde!
Hart wat deurboor word
deur vyf swaarde ...42.

In die jare wat kom, sal Krige veelvuldig uit Lorca se poësie en dramas vertaal en
talle kere met bewondering oor hom praat. Ook op sy eie skeppende werk sal Lorca
'n duidelike invloed hê.

III
In April 1934 gaan Uys 'n week lank na die Campbells, wat hulle ná 'n kort tydjie in
Valencia in Altea naby Alicante gevestig het. Hy vertrek, skryf hy op 27 April 1934
aan sy suster Mizzi, met 'n ‘sukkeltreintjie’ oor 'n wyduitgestrekte vlakte wat hom
aan dele van die Vrystaat laat dink -
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groen van die lemoenboorde van die een gesigseinder tot die ander, maar
ook van ryslande, van allerhande groente en vrugtelanderye...Dit was 'n
heerlike môre...Die son wat al hoër styg, al sterker, warmder glans...Orals
die plasies, die opstalle waarvan opspits in 'n driehoekvormige rietdak...of
somar bruingekleurde afdakkies. Plaaswoonhuise wat wit blaker in die
eerste helder lig...'n Haan wat kraai en 'n ander wat êrens verweg antwoord
gee. Die geblaf van honde wat lustig, wild-stertswaaiend in die oop veld
rondbaljaar...Hier en daar 'n eensaam neerdruipende wilger oor 'n dam of
waterpoel wat as die son hom vang en die wind hom effens roer lyk soos
'n groen...blink skitterende waterval wat langsaam en geluidloos na benede
suis. Naby elke woonhuis die plaasput waar 'n perd om en om draai,
gehalter aan die draai-boom, en die donker emmers sonder ophou van
onder opskiet, om dan stelselmatig om te kantel en hul glansend verskuimde
bronwater in die vore uit te stort....By elke stasie het ons gaan staan. Daar
het hul melkkanne op en af gelaai, groot hope koerante uit die
goederewaens op die plafon neergesmyt - balies vol wyn, enorm swaar
kiste van lemoene en ander vrugte. Alles wat uit die treintjie of in die
treintjie moes kom, was op 'n groot ruim skaal, veral die vet swaar
hewigsukkelende boeretannies wat ek gedurig die steil smal
kompartement-trappies moes op en af help. By elke haltjie was daar 'n
stasiejonker wat ‘die muur help ophou’ het, en geen tree uit sy gemaklike
leun-houding verskuif het nie, drie of vier hotelkêrels of ‘werwers’ wat
saam op die stasiebank aan die slaap sit, en by elke stasietjie het die drywer
uitgeklim, die stasiemeester op die skouers geklap, hewig die hand geskud,
en dan saam met hom in die gebou verdwyn, waarskynlik om daar 'n vroeë
doppie te steek. Maar die spoed van die trein het nooit haastiger geword
nie. Stadig het hy deur die lemoenboorde geskuif, stadig, ongehaas, af en
toe het hy lui gefluit, af en toe al stadiger teen 'n opdraentjie opgebeur met
'n wolk van wit rook uit sy swart skoorsteentjie en 'n pof-poffende
half-uitdagende geluid asof hy aan die hele lemoen-buurt wou wysmaak
dat selfs die agterste agteros kom ook in die kraal ...
In Altea huur Roy en Mary 'n boerehuisie waar hulle, soos vroeër in Martigues,
hulle volkome by die lewenstyl van die gewone klein-
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boere en plattelanders aansluit en 'n hegte verhouding opbou met dié mense wat hulle
by hul aankoms reeds met presente soos blomme, mandjies lemoene, olywe, artisjokke
en kanne water uit die helende fontein van die Heilige Anna oorval het. Omdat geen
water na die huis aangelê is nie, moes Roy en Mary dit elke dag by die fontein gaan
haal. Die pad na die huis was net breed genoeg vir die donkie wat saans deur die
voorkamer na die stal aan die agterkant gelei is. Die Campbells was dolgelukkig met
hierdie eenvoud en armoede van hulle daaglikse bestaan.43.
By die Campbells ontmoet Uys vir Emilia Eulalia, 'n Katalaanse meisie, effens
mank vanweë 'n ongeluk, met wie hy sy eerste ernstige liefdesverhouding begin.44.
Tydens die besoek gaan hulle almal saam piekniek hou in die berge; die kinders,
Mary en Emilia elkeen op 'n donkie en Uys en Roy te voet, ‘soos daardie heilige tog
deur die woestyn na Egipte’.45. Van die hoogte sien hulle palmbome, wit dorpies op
heuwels en ongelooflike, vrugbare valleie:
Boere ses voet hoog en wyd soos wolsakke ry op donkies 'n paar voet
hoog - so klein dat die kêrel sy knieë moet oplig - en dan draf die donkie
met hom weg so vinnig soos 'n mal vark. Die donkie se stal is vlak langs
die eetkamer, en die staldeur open op die eetkamer self. Die donkie stap
dus altyd in die eetkamer rond.46.
Een maal per maand, so hoor hy van Mary en skryf hy op 29-30 April 1934 aan
Bokkie,
word elke huisgesin deur al sy bure besoek. Hul dra dan 'n altaartjie met
die Heilige Maria in die middel, sit dit in 'n hoek van die eetkamer neer,
en begin dan almal sing en bid vir die geluk en die welvaart van die
huisgesin. Toe al die bure laas by die Campbells kom, was die twee
meisietjies, Roy en Mary natuurlik verruk. Hul bediende, 'n meisie van
14 jaar, gryp toe die gebedeboek en lei hierdie diensie voor. Dit het omtrent
15 minute geduur. Agter teen die muur het die groot swaar boere in hul
gitswart fluweelpakke gestaan. En nie lank nie terwyl daar nog gesing
word of Roy begin hewig ontroer en tot groot vreugde van al die waardige
vaders vrindelik-besorg, en met 'n groot beskeidenheid die bottel onder
hulle aangee ...
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Met 'n hele paar reise wat hy in hierdie tyd onderneem, leer Uys die Iberiese
skiereiland in sy volle glorie ken. Wanneer hy per trein of per bus reis, val die sterk
kontraste in die Spaanse landskap hom telkens op, met die stede ‘[w]it geblaker deur
die son, met tuine, parke, wit pragtige huise, koel patio's vol palmbome, klimop en
lowergroen in die middel van elke huis’.47. Granada, geboortestad van Lorca, het as
skoonste sieraad die Alhambra, ‘wat in sy boustyl 'n fynheid vol ligte grasie en
fleurigheid openbaar, 'n gevoeligheid wat alleen as lewenslustig beskou kan word,
en 'n dartel fantasie wat grens aan die buitensporige’.48. Terselfdertyd word 'n verfynde
sug na weelde en vertoon vir hom hier gepaar met 'n drang na eenvoud en 'n gewyde
soberheid wat aan die Moorse boukuns 'n besondere stempel gee.49. Uys leer
Washington Irving se klassieke Spaanse verblyfboek van 1832, Tales of the Alhambra,
nou ken. Hoewel daar uitsonderings is in van die maritieme provinsies, kon hy Irving
gelyk gee in sy beskrywing van Spanje as ‘a stern, melancholy country, with rugged
mountains and long sweeping plains destitute of trees and indescribably silent and
lonesome, partaking of the savage and solitary character of Africa’.50. Madrid, waar
sy broer François intussen die skilderkuns begin studeer het, is vir Uys een van die
groot stede van Spanje. Dit is in die eerste plek die stad van die Prado, waar die
skilderye van Velasquez, El Greco en Goya hang. Wanneer hy die museum met sy
ongelooflike skatte verlaat, sien hy in die Spanjaarde rondom hom die waardige
aristokratiese gestaltes van Velasquez, die somber, spits en asketiese gelaatstrekke
van El Greco se figure en die ‘kort vierkantige nors weerbarstige maar ook
humoristiese volkstipes’51. van Goya. Hy reis deur die verlatenheid van La Mancha
met sy baie olyfbome op die voetspoor van die Ridder met die Treurige Gesig. Uys
dink hier weer aan Irving, wat hom oor hierdie verlatenheid uitspreek: ‘There is
something...in the sternly simple features of the Spanish landscape that impresses
on the soul a feeling of sublimity. The immense plains of the Castiles and of La
Mancha, extending as far as the eye can reach, derive an interest from their very
nakedness and immensity, and have something of the solemn grandeur of the ocean.’52.
Hy verstaan waarom Spanje die dorste land van Europa genoem word en waarom
daar gesê word dat Afrika eintlik begin as jy deur die Pireneë is, die hoë bergreeks
wat Spanje van Frankryk skei. ‘Dis die ene heuwel, holte en duik op mekaar’, skryf
Uys wanneer hy die dorpie Tabernas besoek,53. ‘en die
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rante, grys en kaal soos skeermeslemme, het fantastiese vorms wat herinner aan
sommige van die grusame illustrasies van Gustave Doré vir Dante se Inferno!...Dis
of hierdie wêreld in die voordag van die skepping, na 'n geweldige stryd en strewe
na die lig, doodgebore is, asof dit te midde van die stuiptrekkings van sy geboorte
skielik vasgesteek het en so tot in alle ewigheid in sy eie wanstaltigheid verstar is.’
En wanneer hy met die nagtrein deur La Mancha ry, vang hy in 'n fragmentaries
oorgelewerde brief aan Bokkie iets van die essensie van die landskap en van Cervantes
se groot werk vas:
Daardie nag die Mancha - die Karoo van Spanje - wyd om ons - die somber
silhoeëtte van die windmeule teen die grys nageinders - wat draai en draai
soos eeue gelede hul om en om gedruis het om al die heldhaftigheid van
'n dwalende ridder te ontvlam, en hom voort te swiep in 'n skitterende
stormjaag, juigend, kloekmoedig op die ‘heierhordes van die duiwel’ af!
Die hele nag deur het ons die Mancha oorkruis - daar was 'n halwe maan,
die eindelose vlakte in teer skemerlig gebaai. Ure lank het ek daar deur
die venster getuur - en soms was dit werklik of ek die twee dolendes
gewaar, skimmig in die skemernag, maar tog duidelik omlyn of teen 'n
heuwelhang of in 'n valleitjie, die lang skrale met die edel somber voorhoof
op sy maer sukkelende ou knol, en agter die kort vette op sy draf-stappende
donkie...Nagskimme? Wie kan sê? Quijote en Sancho is ewige onsterflike
werklikhede. En nou is dit vir my meer as ooit tevore asof ek self hul op
hul ewige sweeftog ontmoet het.
In Desember 1934 trek Uys en François na Almería, 'n klein stadjie aan die
suidelike kus by die voorheuwels van die Sierra Nevada, die lang bergreeks wat langs
die kus loop en waarvan die spitse altyd met sneeu bedek is. Hulle neef, Lance Krige,
wat ook skilder, sluit hier 'n tyd lank by hulle aan en saam beleef hulle 'n tydperk
van plesier en kameraderie. Byna 'n maand lank woon hulle in een van Almería se
beste hotelle in 'n woonstel wat oor die Middellandse See uitkyk en waar hulle vir
hul losies en uitvoerige geregte elke dag net 'n halfkroon betaal. 'n Bietjie later woon
hulle vyf maande lank nog goedkoper in 'n groterige huis met ses kamers, 'n hoë
plafon, 'n voorstoep en 'n patio, minder as honderd tree van die Middellandse See.54.
Toe hulle teen die einde van die tweede maand nie hulle huurgeld van
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£1.10.0. kon bybring nie, sê die huisbaas: ‘Betaal maar volgende keer...of as een van
julle my jongste seun 'n paar lesse in Engels sal gee - hy ken die taal al taamlik slaan ons die maand oor...’55.
Al drie die Kriges absorbeer die tradisies van Andalusië en bestudeer sy verlede.
Terwyl Uys hom verdiep in die werk van Lorca en veral deur sy drama Mariana
Pineda en sy bundel Romancero gitano - albei republikeinse geloofsverklarings meegevoer word, verken die twee skilders die landskap met pen en palet.56. Uys vertel
hoe die Spanjaarde op François se skilderye reageer:
As François buite in die veld skilder, verlaat die ou bokwagter wat daar
tussen die klipkoppies agter sy bokke aandrentel, gewoonlik na 'n tydjie
sy kudde en kom hy die maestro groet. Na hy hom wyn uit sy fles en 'n
stuk growwe brood aangebied en hulle so 'n bietjie gesels het, neem hy
op 'n ordentlike afstand agter die skilder plek in...So staan hy daar,
steunende op sy staf, 'n uur of meer, roerloos, sonder om 'n woord te sê waak hy met vérsiende blik tegelyk oor sy bokke wat dóér teen die hang
wei en die skildery in wording hier vlak voor hom.
Eindelik, wanneer daar 'n roosrooi lig oor die berge begin vloei en die pers
skaduwees hulle al langer uitrek tussen die rante, kom hy nader, lê hy sy
hand op François se skouer en sê hy stil: Es muy bien, hijo, muy bien...(Dis
baie goed, seun, baie goed...) - en dof sy breë figuur weg agter sy
boktroppie aan in die skemering.57.
Vroeg in Maart 1935 geniet die Kriges die feesdae van Almería as al die kinders
hul pragtige klere en rokkies aantrek en in optogte stap, terwyl die mans en vroue in
die strate en op pleine dans en sing en wyn drink. Op 'n uitstappie na Valencia verdrink
Uys en Lance amper as 'n sterk stroom hulle die Middellandse See insleep.58.
'n Blye weersiens wag vir Uys as hy en François hulle moeder op 18 Maart 1935
by Gibraltar vir 'n reis deur etlike lande gaan ontmoet. Om haar lieflingseun weer ná
bykans vier jaar vas te hou, was vir Sannie Krige 'n wonderlike ondervinding, al kon
sy onmiddellik merk dat hy 'n paar armoedige jare agter die rug het. ‘Uys, jy was 'n
liewe seun, maar jy het darem baie agteruitgegaan’,59. was haar eerste woorde aan
hom. Aan haar vriende die Howe-Brownes skryf sy op 8 April 1935 dat Uys nog so
baie lag soos altyd, maar dat hy in sy uitkyk op
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dinge baie verander het. Ten spyte van sy armoede het hy vir homself 'n wonderlike
opvoeding gegee. Hy lees en studeer en skryf die hele tyd, verdiep hom in musiek,
skilderkuns en argitektuur. Maar, sê sy verder, hy kan nie voortgaan om op dié wyse
te lewe nie. Wat hy ná hulle gesamentlike reise ná haar terugkeer moet doen, is om
na Nederland te gaan waar hy regstreeks met die Nederlandse taal en letterkunde in
aanraking kan kom. Sy voeg by: ‘I have cried a lot when I see how neglected he has
been in these few years living without money....He has one suit which a friend gave
him....He is like a child. He is so amazed at the very ordinary nice things I have and
it tells a tale. I blame myself for not sending him money every month.’
Van Gibraltar reis Sannie en haar twee seuns na Algeciras en Cadiz, 'n juweel aan
die see, en van daar na Sevilla met sy groot katedraal en Granada met sy Alhambra.
In Madrid wys Uys haar die Prado. Ná 'n paar dae in Almería reis Uys en Sannie
deur Provence na Italië, waar hulle Florence besoek. Wanneer hulle in Parys aankom,
sluit François by hulle aan. Parys het vir Uys by die herbesoek iets van sy glans
verloor, al bring dit nog steeds die tinteling en die ligte opgewektheid van gees en
hart van sy eerste besoek terug.
Uys was nou voornemens om België en Nederland te besoek en kontak met
Nederlandse en Vlaamse skrywers te maak. Van Parys gaan hy, vergesel van Sannie
en François, na Brussel om 'n klompie van die Vlaamse skrywers aan wie A.A.M.
Stols hom per brief voorgestel het, te leer ken.60. Hy besoek Antwerpen, maar vind
die Vlaminge stug, swaar op die hand en swygsaam. Hy werk niks en dwaal net vir
kwaadgeld rond, maar besoek die voordragkunstenaar Modest Lauwerijs twee maal
per week. Lauwerijs, vir wie hy reeds tydens die Vlaming se besoek aan Stellenbosch
in die twintigerjare ontmoet het, wil weer op 'n voordragreis na Suid-Afrika gaan en
is ingenome met die gedigte wat Uys hom vir kommentaar voorlê. Antwerpen, sê
Uys in 'n brief van 29 Junie 1935 aan Bokkie, akkordeer nie met hom nie, al ontmoet
hy ook die skrywer Gerard Walschap en hou hy baie van Dood in het dorp wat Uys
van hom ontvang. Ook Gent is skilderagtig en simpatiek, maar vir Uys bestaan daar
nou net twee lande: Spanje en Suid-Afrika! In Nederland kom hy net tot by die
suidelike stad Maastricht, waar hy Stols ontmoet.
Intussen is Sannie terug na Suid-Afrika,61. terwyl François in Antwerpen agterbly
om verder te studeer. Onderweg terug na Almería bly Uys 'n week lank in Madrid.
Daar woon hy die Lope de Vega-fees
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ter ere van die groot Spaanse dramaturg uit die sewentiende eeu by en kry hy sy
eerste aanstuwing om self vir die toneel te skryf. Een van die groot
toneelondervindings van sy lewe was die opvoering van Lope de Vega se pragtige
sosiale drama Fuente ovejuna, wat deur Lorca by dié geleentheid met 'n
studentegeselskap in die Retiropark in Madrid opgevoer word.62. Omdat Krige te laat
vir 'n afspraak met Lorca opdaag, verbeur hy die enigste geleentheid wat hy ooit
gehad het om die beroemde digter en dramaturg te ontmoet!63. Ná die Lope de
Vega-fees gaan hy aan by die Campbells, wat hulle intussen in Toledo, die
swaardestad net suid van Madrid, gevestig het. Toledo, laat hy sy moeder op 20
Augustus 1935 weet, is 'n pragtige en heeltemal unieke plek. Teen skemeraand gaan
staan hy by die ou Romeinse brug oor die Taag:
Later toe die maan reeds oor die grou rande aan die opkom is, het ek in
die Taag geswem, teen die rooi walle van die heuwels aan...Op die ou brug
het ons iets onvergeetlik gesien: 'n tipies El Greco-hemel half vaal en
grysblou half donker met maanlig tussenin, helder, ongelooflik helder
weerkaats diep diep onder in die rivier.
Maar toenemend in hierdie laaste maande van Uys se verblyf in Spanje handel sy
briewe huis toe oor sy liefde vir Emilia, met wie hy in die huwelik wil tree en vir
wie hy in die maande tydens sy besoek aan die Lae Lande in Spanje moes agterlaat.
In briewe verwys hy na haar as ‘daardie liewe kind’, in alle opsigte 'n ‘sagsinnige
lieftallige mens’. Op 10 Julie 1935 skryf hy weer aan Bokkie dat hy met Emilia wil
trou; as daar geld genoeg is, dadelik, anders in die Kaap. ‘Emilia is een van die
gaafste, liefste, ordentlikste mense wat ek ken’, gaan hy voort, ‘en as daar ooit iets
mag skeel aan die geluk van ons huwelik, sal dit nie haar skuld wees nie.’ Op 24
Julie vra hy sy pa om sy passaat te betaal sodat die huwelik in Suid-Afrika kan
plaasvind. Uit 'n brief van 3 September aan Bokkie blyk dit dat hy ook daarna sy
doopsertifikaat by sy pa aangevra het, iets wat hy nodig het indien hy en Emilia in
Spanje trou. Aan Bokkie skryf hy:
Sy [Emilia] het al die pragtigste eienskappe van haar volk natuurlikheid, spontaneïteit, eenvoudigheid, gulhartigheid, dikwels 'n byna
goddelike kinderlikheid. Sy is lief, heeltemal huislik soos
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elke Spaanse vrou....Die eenvoudigste armste mense en alle kinders is gek
na haar - wat vir my die mooiste bewys is van haar karakter....Sy het 'n
diepte van teerheid en goeie gevoel - sê instinktief dinge oor die lewe, die
liefde, wat my nie selde nie verras, en soms verstom...
Wat hom in die besonder bekoor, is die wyse waarop sy dans, iets wat hom lank
sou bybly:
Sy dans - haar eie spontane Spaanse danse - met 'n algehele
onbewustheid van haarself, 'n opganing in die ritme en die kadans wat m.i.
alleen moontlik is in 'n goeie, baie natuurlike en hoogs gevoelige mens...Sy
het 'n sin vir ritme wat maak dat as ek met haar dans, ek alles, alles om
my, myself en al my kleinheid, skoon vergeet - en dat ek op daardie
oomblik my lewensvreugde miskien beter uitdruk met my voete as ek ooit
kan hoop om dit met my pen te doen.
In die toneelaanduiding vir die solitêre dans van die vreemde kind Soledad in sy
drama Die goue kring sou Uys iets van Emilia se dans vaslê:
In die linkerhoek van die toneel, voor Luis verby, het ook Soledad begin
dans; maar haar dans is...langsaam en ingetoë...Haar passies het iets netjies
en afgemeet asof sy hulle een vir een self uitdink; en die uitdrukking op
haar gesig is ernstig, byna plegtig, met diep daaronder, ten grondslag van
al dié erns, 'n skaars waarneembare trekkie weemoed.64.
Uys was sonder twyfel baie lief vir Emilia en sy vir hom. En tog kom dit nooit tot
trou tussen hulle nie. Het die aangevraagde doopsertifikaat nie betyds opgedaag nie?
Het Uys miskien op die nippertjie geaarsel om so 'n spesifiek Spaanse meisie, ingebed
in die kultuur en leefwyse van haar eie land, na Suid-Afrika te neem waar sy haar
lewe anders sou moes inrig? Het hy in sy geldlose toestand tog uiteindelik nie in dié
stadium van sy lewe kans gesien vir 'n huwelik nie? Of het Emilia self opgesien teen
die praktiese probleme wat vir haar voorlê in 'n huwelik met 'n romantikus se instelling
teenoor die lewe?
Hoe ook al, met Uys se vertrek uit Spanje eind 1935 loop sy en Emi-

J.C. Kannemeyer, Die goue seun. Die lewe en werk van Uys Krige

214
lia se paaie finaal uiteen. Dat dit 'n hartseer dag vir albei was en dat hulle die besluit
nie ligtelik geneem het nie, kan 'n mens geredelik aanvaar.65.

IV
Met sy onderrig aan die Campbell-dogters op 'n einde en met enige inkomste uit
rugby in Spanje nie in sig nie, moes Uys met sy aankoms in Barcelona ander weë
bedink om aan die lewe te bly. Die aangewese weg was om artikels oor sy Spaanse
ervarings aan alle moontlike tydskrifte en koerante in Suid-Afrika voor te lê en om
die moontlikhede vir publikasies in Nederland te verken. Tot in daardie stadium was
sy joernalistieke artikels hoofsaaklik in Engels en ‘kopwerk’, in teenstelling tot sy
poësie, wat vir hom werk van die hart was.66. Sluimerend in sy onderbewussyn was
egter die voorneme om, ná drie of vier artikels as proeflopies, sy Afrikaans ook op
die gebied van die prosa tot 'n kragtige en soepel medium uit te bou. In Provence het
sy uitgebreide studie van die Franse letterkunde - Villon, Corneille, Racine, Molière
en veral die groot moderne digters, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud en Apollinaire daartoe bygedra om sy eie taal aan hom te openbaar. In Barcelona het die blote
aanhoor van die Spaanse taal en die eerste vlugtige insae in die Spaanse letterkunde
iets in hom as jongman laat tril. 'n Tweede Romaanse taal, met al die eienskappe van
sierlikheid, soepelheid, grasie, elegansie en vernaamheid, het sy invloed by dié van
Frans kom voeg. Hy kon merk hoe die Spaans wat hy daagliks ervaar, ook nou
vonkies uit hom laat opslaan het.67.
Met sy leeswerk gaan hy daagliks voort. By Bokkie en ander lede van die familie
doen hy navraag omtrent die roman Dawid Booysen ‘deur 'n sekere Van Melle’, wat
in Die Huisgenoot deur 'n onbekende kritikus hemelhoog aangeprys is.68. Sy
kennismaking met dié roman lei tot 'n groot waardering vir Van Melle, wat aanvanklik
deur die kritiek misgekyk is, 'n waardering wat later tot 'n persoonlike vriendskap
en 'n bloemlesing uit dié skrywer se kortverhale sou uitgroei. In Die Huisgenoot, wat
Bokkie hom gereeld aanstuur, lees hy die verhale van Mikro, Franz en Grosskopf
met groot waardering en ‘vis’ hy ‘mandjiesvol woorde’69. wat hy later in sy eie
skeppende werk kan gebruik. En die Afrikaanse Bybelvertaling wat in 1933 verskyn,
is vir Uys 'n hele openbaring. Die boek Jesaja is in Afrikaans ‘'n don-
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derende Jehovah-stem wat wraak, vernietiging en rampspoed voorspel’. In 'n lesing
wat hy jare later oor ‘The living language: A few thoughts on Afrikaans’ hou, praat
hy oor die Bybelvertaling as een van die belangrikste gebeurtenisse in die
ontwikkelingsgeskiedenis van die taal. Hy spreek sy waardering in die besonder uit
vir daardie gedeeltes van die Ou Testament wat deur Totius vertaal is ‘and the
incalculable influence it must have exerted on two generations of our
Afrikaans-speaking people since that date’.70. Hy leer Rabelais in 'n Engelse vertaling
ken en vind dit 'n heerlike boek waardeur ‘'n frisgesonde luid-bulderende lag gaan,
geweldig soos 'n rukwind’ - die ‘meesterwerk van 'n man, 'n suiper, 'n vreter, 'n digter
en geleerde, 'n man, 'n lewensliefhebber en genieter tot in sy diepste derms’.71. Voltaire
se Candide is vir hom 'n meesterstuk, ‘die Franse genie op sy klaarste en suiwerste’.72.
In 'n brief van 23 Desember 1933 is hy bly om te hoor sy moeder geniet Don Quijote.
Hy self vind dit 'n ‘bergpiek’ in die wêreldletterkunde, lees dit nou in die
oorspronklike Spaans en is voornemens om dit in 'n suiwer ritmiese, kernagtige
Afrikaans te vertaal.73.
Maar voordat hy behoorlike artikels oor Spanje kon skryf, moes Uys eers die
invloede van sy leeswerk verteer en moes hy vir homself 'n prosastyl verower. Vir
die tipe werk wat hy wou skryf, was daar haas geen voorlopers in Afrikaans nie.
Prosaskrywers wat deur kritici hoog geroem is, was met die weelderige woordoordaad
vir hom nie navolgenswaardig nie. As 'n mens sy briewe aan Bokkie en sy ouers uit
dié tyd nagaan, is dit opvallend met hoeveel erns Uys hom in hierdie jare aan sy
roeping as skrywer, ook as prosaskrywer, wy. In 'n brief van 5 Desember 1933 uit
Barcelona aan ‘die hele familie’ voel hy dat hy nog skaars begin het en nie oor sy
bietjie werk behoort te praat nie. Hy weet daar lê 'n ontsaglike stuk arbeid voor hom,
'n lewenslange toewyding en afwagting. Dikwels twyfel hy aan sy talent, sy
moontlikhede en sy bevoegdheid om werklik iets goed en suiwer te lewer en vervloek
hy sy ‘slaphandigheid’, sy ‘verdomde luiheid en ewige uitstel-kompleks’. Dikwels
moet hy homself drie dae lank beveg, skel en slegsê voordat hy met 'n artikel kan
begin, en selfs dan vorder hy so stadig soos 'n slak. En dan gebeur dit nog dat Die
Burger van 'n tiental artikels wat hy lewer, net drie publiseer, met geen woord van
ontvangs of weiering nie en met 'n karige betaling vir dié wat wel gebruik word ‘die Afrikaanse buffelagtigheid en onbeskoftheid op sy ergste’.74. Ander dae is hy
weer dronk van se-
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kerheid, moed en hoop. Hy voel egter afgesterwe van sy land en sy taal, wat hy nou
glad nie meer hoor nie. Drie dae later kla hy weer teenoor Bokkie hoe swaar hy
Afrikaans skryf, hoe stram, stroef en onkernagtig alles wat hy op papier neerpen, vir
hom lyk. Sy sinne is so hortend en stampend soos die ‘kakbaliewaens’ wat saans,
toe hy 'n kind was, met liglanterns beweeg het, met hees geroep en 'n gekreun van
die onsigbare manne wat hulle treurige en ongewaardeerde nagtaak moes verrig. Dit
is juis na eenvoud en helderheid wat hy in sy prosa streef.
Wat hom in hierdie jare onderskraag, is die oortuiging dat hy, ten spyte van al sy
bedenkinge, tog as skrywer iets kan lewer. ‘As ek 'n talent het en nie 'n talentjie nie,’
skryf hy in Junie 1934 aan sy moeder in 'n gedeelte wat ‘Die beiteltjie’ van N.P. van
Wyk Louw vooruitloop, ‘gaan ek hom suiwer en reinig totdat hy skyn en skitter soos
'n blink geslypte diamant.’ Daarby kom die bewuswording van sy identiteit as
Afrikaner. Op 'n wilde stormnag in Valencia sien hy eensklaps die Afrikaanse taal
as 'n fluit, 'n viool, 'n tjello of 'n basviool wat slegs deur 'n enkele musikant bespeel
word, maar wat die moontlikheid het om soos 'n groot orkes met ten minste honderd
instrumentaliste saam te speel en net wag op 'n dirigent ‘om hulle almal in één groot
singende klankverband saam te snoer’.75. Hy ontwikkel 'n hartstogtelike liefde vir sy
taal, voel trots op die Afrikaner se heroïese verlede en begin, soos D.J. Opperman
dit stel, ‘aan die moontlikheid dink van...'n onafhanklike Afrikaanse kultuur en volk’76.
soos wat hy by die Franse en Spanjaarde leer ken het. In hierdie enigsins naïewe
geesdrif skryf hy ook dat 'n groot en ingrypende verandering onlangs in hom gekom
het:
Die openbaring het met 'n byna verblindende klaarte gekom: dat ek 'n
Afrikaner is. Afrikaner tot in my hart en siel, Afrikaner in die pragtigste,
reinste sin van die woord. Dit was asof ek jare lank in die donker rondgetas
het, en nou skielik speel, suiwergoud en stralend, die daglig om my. En
ek het my juigend gevoel, sterk soos nooit vantevore nie, sterk met al die
stoere krag van my ras, van my volk...En ek het God gedank vir Spanje
en die omwenteling wat hy in my teweeggebring het. My hele lewe het
plotseling 'n grondves gekry, 'n rigsnoer, 'n doel: om my nasie, my volk
nederig en met 'n diep vasgewortelde onuitputbare liefde te dien hardnekkig, tot die beste van my vermoë, en met
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die laaste greintjie van watter gawe ek ook mag hê. Trots op my ras, my
volk, sy pragtige geskiedenis; juis hierom voel ek my vandag fors en sterk
soos 'n leeu.
Uit hierdie vaste oortuiging en voorneme ontstaan Krige se spontane Afrikaanse
prosastyl. In 1934 en 1935 skryf hy 'n veertigtal artikels waarvan die meeste in Die
Huisgenoot en Die Burger verskyn. In sy stukke vir Die Huisgenoot gee hy sketse
van die talle karakters wat hy in die Barrio Chino in Barcelona leer ken. Hoewel hy
later sou toegee dat die karakters wat hy aan die woord stel, dikwels spreekbuise is
van wat hy oor Spanje te sê het en dat hy by 'n hersiening graag hulle monde sal wil
snoer, is baie aspekte van dié figure tog uit die lewe gegryp en voer hulle 'n mens
mee deur hulle sêgoed en allerlei geestighede. Wat die leser veral opval, is dat Krige,
soos Hennie Aucamp opmerk, geen skurke ken nie, hoogstens ‘beloved vagabonds’.77.
Verder wei hy uit oor die stede waar hy korter of langer periodes vertoef, oor die
heilige dae op die Rooms-Katolieke kalender, oor sy reise en reisgenote, oor sy
indrukke van Granada en die Alhambra en oor die ‘verstand-dronke Europa’. Ook
vir Die Burger skryf hy oor sy reise en indrukke van plekke wat hy besoek en mense
wat hy ervaar, maar staan ook stil by aktuele sake soos die sporadiese stakings, die
bomontploffings en die protesoptogte in Barcelona en Valencia en die aanlope tot
die Spaanse Burgeroorlog.
Met die skryf van hierdie artikels het Krige bewus geword van die moontlikhede
wat Afrikaans as prosamedium vir hom bied. Vir die eerste keer het hy ook, soos hy
dit later sou stel, ‘probeer...om in my eie taal 'n gepaste vorm in prosa te vind vir 'n
aantal gedagtes, indrukke en gewaarwordinge wat, so het dit my voorgekom, skaars
stof sou wees tot poësie’.78. Terwyl hy nog in Spanje was, het sy vader hom gereeld
die uitknipsels van die artikels gestuur en hom gedurig aangemoedig deur met 'n
blou magistraatspotlood in die boonste hoek frases by te skryf soos ‘Mooi so...skryf
meer in dié trant’, ‘Dis beter. Aanhouer wen...’, ‘Waarom twyfel jy? Daar's niks met
jou prosa verkeerd nie...’79.
Jare lank het hierdie artikels in 'n laai bly lê. Ná die Tweede Wêreldoorlog, ná
veel ervarings en bewoë belewenisse, kom Krige op aandrang van sy vader, M.S.B.
Kritzinger en C.J.S. Strydom van die Unie-Volkspers daartoe om van die stukke in
boekvorm uit te gee - nie die laaste keer dat hy só lank sou wag voordat werke van
hom hulle
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weg na 'n bundel vind nie. Hy kies 'n vyftiental wat betrekking het op sy verblyf in
Barcelona, Valencia en Almería - die drie hawestede. Met die oog op publikasie in
boekvorm hersien hy dié artikels, aanvanklik in sy huis in Norwood, Johannesburg,
later, in April en Mei 1947, by sy ouers in Kaapstad, waar hy in ongeveer ses weke
alles finaliseer - sy eerste prosawerk van betekenis. Met die hersiening slag hy veral
onder die talle byvoeglike naamwoorde. Om die gees van Spanje en die Spanjaard,
en daarmee die sentrale tema van die boek, aan te dui, noem hy die bundel Sol y
sombra. Hy dra dit op aan sy vader, Japie Krige. Die eerste druk verskyn in 1948 by
die Unie-Volkspers in 'n praguitgawe met tekeninge deur sy broer François. Ná die
verdwyning van die Unie-Volkspers neem J.L. van Schaik die uitgawe oor en hersien
Krige dit verder.
Uit die staanspoor het die kritici hulle oorwegend baie gunstig uitgespreek oor
hierdie versameling sketse en was dit deur die talle herdrukke oor verskeie dekades
en as keuse vir die voorgeskrewe lys op skool een van Krige se beste verkopers. In
'n artikel wat hy vir Ons Eie Boek skryf, wys Ernst van Heerden op die wyse waarop
die sketse rondom 'n indruk of idee opgebou is, meestal met die soeklig op een
karakter en dikwels deur die persone self aan die woord te stel. Wat hy waardeer, is
Krige se belesenheid, sy opmerkingsgawe, die invleg van 'n menigte interessante
besonderhede, die praatstyl naas prosa wat op baie plekke digterlik aandoen en die
‘onderdrukte weemoed, 'n soort huiwerende melancholie om die diepere betekenis
van die Spaanse tragedie’.80. In Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede
noem Rob Antonissen Sol y sombra een van die fraaiste produkte van Krige se
taalvirtuositeit en waardeer hy die sprankelende ‘geestigheid, liefde en wysheid van
die vry-swerwende wêreldburger, aandoenlikjongensagtige openhartigheid en
innigheid’ wat alles ‘lewe in hierdie ontmoetings met die mens en die menslike
landskappe en 'n beskawingsvorm’.81. In 'n oorsig oor die Afrikaanse prosa sê Elize
Botha Sol y sombra is ‘'n model vir die manier waarop reisverhale in die sestigerjare
weer sou geskryf word, en 'n bloeiperiode in dié genre sou bewerkstellig’.82. Sy spreek
haar waardering uit vir die ‘spontaneïteit en onbevangenheid’ van die sketse, wat
die indruk wek ‘asof hy hulle in die opwinding van 'n goeie gesprek neergeskryf
het’.83. Krige stel mense aan die woord en toon terselfdertyd sy toegeneentheid vir
die mense wat hy waarneem. ‘Dit is die lewende reisbeskrywing: die aandag nie net
vir die landskap, vir stadsbeelde
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en monumente nie, maar vir hierdie dinge as konteks van bepaalde lewensvorme, as
deel van 'n menselewe. So verdig die reisbeskrywing tot 'n perspektief op die lewens
van mense binne 'n wêrelddeel en word die reis deur Barcelona, Valencia, Almería,
saam met 'n reisgenoot wat met die volle inset van sy persoonlikheid, sy verbeelding
en sintuie die reis ervaar, tot 'n soort poëtiese belewenis’.84.
Uit die joernaliserende artikels wat hy noodgedwonge, weens ‘broodgebrek en 'n
plat pens’,85. in Spanje moes skryf om aan die lewe te bly, het Krige 'n besonderse
prosastyl ontwikkel wat plek-plek tot poësie verdig, sonder om in Malherbiaanse
mooiskrywery te ontaard. Met sy reis- en verblyfboek kon hy die voorloper word
van talle latere reisigers in die Afrikaanse prosa, veral in die sestigerjare. Wanneer
hy in 1966 sy reisboek Olé oor Spanje publiseer, sê André P. Brink dat hy sy eerste
blik op hierdie land deur die ‘ligryke oë’ van Uys Krige gekry het.86. Maar die grootste
erkenning en hulde vir die prosastyl wat Krige hier ontwikkel, kom in die inleiding
wat Jacques Malan, joernalis en later die knap redakteur van Trek, reeds in 1935 in
The Critic as inleiding tot Roy Campbell se artikel oor Uys Krige en Afrikaans skryf:
It is not often that one sustains the sense of having long awaited a piece
of writing which time, circumstances and a kindred desire in another's
being have conspired to produce at last. I had this sense about Uys Krige's
writing. The first time when about two years ago I unexpectedly browsed
upon a lovely fragment of poetry entitled Nagreën and the second time,
when on looking through the leader pages of an Afrikaans daily, I promptly
forgot the purpose of my search in my eagerness to gorge myself on the
prose ambrosia of a series of travel sketches which dulled the contents of
the columns which companioned it into drab death. It was a prose full of
winged neologisms and supple rhythms. Here was a writer who could
write urbanely, humorously, hedonistically, extravagantly, sagaciously.
In short a writer who sounded not one new note in Afrikaans but a whole
new symphony.87.
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V
Terwyl Krige besig was om die kultuur en literatuur van Frankryk en Spanje in hom
op te neem, was daar in Johannesburg en Kaapstad jonger skrywers aan die werk
wat binne 'n paar jaar 'n hele vernuwing in die Afrikaanse poësie sou bring. In
Johannesburg kom 'n groep skrywers onder C.M. van den Heever, professor aan die
Witwatersrandse Universiteit, as leidende figuur dikwels bymekaar om gedagtes te
wissel. Hieruit groei die Afrikaanse Skrywerskring, wat in 1934 gestig word met die
doel om skrywers met mekaar in kontak te bring, literêre probleme te bespreek, die
verspreiding van die Afrikaanse boek plaaslik en in die buiteland te bevorder, gereelde
oorsigte oor die groei van die Afrikaanse letterkunde te publiseer, van tyd tot tyd die
beste boeke aan te wys en in 'n adviserende hoedanigheid by die voorskryf van boeke
op te tree. Kunstenaars wat met die Skrywerskring gemoeid is, sluit T.J. Haarhoff,
S. Ignatius Mocke, Eitemal, J. van Melle en P. de V. Pienaar in, terwyl Van den
Heever as voorsitter optree.
In Kaapstad was die byeenkomste van jonger skrywers en intellektuele meer
spontaan en loop dit nie op die stigting van 'n formele vereniging uit nie. Aanvanklik
kom W.E.G. Louw, Hettie Smit en Fred le Roux bymekaar om oor die literatuur te
praat, terwyl N.P. van Wyk Louw, Boerneef, J. du P. Scholtz, I.D. du Plessis en Abr.
H. Jonker later by hierdie vriendekring aansluit en lewendig oor die kuns, politiek
en letterkunde gesels. Dikwels ontmoet hulle mekaar by die ondernemende
Nederlander Gerrit Bakker se boekwinkel in Kerkstraat om van die nuwe bundels
van Roland Holst, Bloem, Donker, Gossaert en Nijhoff te koop en saam te gaan
koffie drink, terwyl hulle baie keer op Vrydagaande byeenkom in die Tamboerskloofse
huis van Charlie Weich, onder die skuilnaam Emol musiekkritikus van Die Burger,
om na plaatopnames te luister. In 1935 werk 'n hele paar van die suidelike groep mee
aan 'n boekeweek wat moet dien as ‘'n wapenskou, monstering van kragte, die nagaan
van ons letterkundige besit’ ten einde ‘die volk onmiddellik met sy letterkunde in
aanraking...[te] bring’.88. Hieruit ontstaan die behoefte om self werk uit te gee wat
op literêre meriete gepubliseer word, en nie, soos sommige uitgewers wou hê, slegs
aan die eis van voorskryfbaarheid op skool voldoen nie. Wanneer Krige reeds terug
is in Suid-Afrika, sou die Vereniging vir die Vrye Boek tot stand kom om in hierdie
behoefte te voorsien.
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In Mei 1934 verskyn W.E.G. Louw se eerste bundel, Die ryke dwaas, gevolg deur
Alleenspraak van N.P. van Wyk Louw vroeg in 1935. In hierdie poësie - waarvan
die vroegste voorbeelde eenvoudige liedjies en balladeske verse is, later gevolg deur
'n intens persoonlike poësie oor die binnelewe van die indiwidu en sy geding met
God - word die leser getref deur 'n veel groter professionaliteit in vergelyking met
baie van die poësie van voor 1930. Die Louw-broers, C.M. van den Heever in sy
bundel Deining (1932), I.D. du Plessis in Stryd (1935) en die noordelike Elisabeth
Eybers, wie se eerste verse in tydskrifte begin verskyn, sien die poësie as 'n bewuste
taak en wil 'n vers skep waarin elke woord en beeld suiwer en artistiek bevredigend
is. Dikwels is daar by hulle, veral by die Louws, sprake van die sterk
roepingsbewustheid van die digter wat alleen en afgesonderd van die massa sy
eensame werk moet voortsit. Iets hiervan vind 'n mens in ‘Digters’ van W.E.G. Louw:
Toe ons vlamwit van God
gekom het, kon ons sing;
maar deur ons harte blink
kom die bleek daglig dring,
en is ons lied versmoor
in die gekkegelag van haat
in die markplek en op straat.89.

'n Sleutelvers vir die vroeë Dertig is A.W.E. O'Shaughnessy se ‘Ode’, waarvan die
eerste strofe met die volgende reëls begin:
We are the music-makers,
And we are the dreamers of dreams,
Wandering by lone sea-breakers,
And sitting by desolate streams.90.

By Van Wyk Louw word dit in ‘Ons is die geeste wat dwaal’:
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Ons is die geeste wat dwaal,
wat g'n rus het,
soos blare wat waai op die wind
waar hy lus het;
tussen mense wat nie bemin
of gehaat het,
maar ons, met ons drome alleen,
verlaat het,
want geeneen wat die droom in ons oë
gelees het,
sal rus of ooit wéér wees
soos hy gewees het.91.

In Krige se poësie is daar in hierdie jare - en ook later - nooit 'n geding met God nie
en ook nooit sprake van die digter as 'n soort profeet of 'n begenadigde nie. Hy was
wars van die siening van die digter as 'n soort vereensaamde heroïese figuur met 'n
‘hoë taak’ of ‘roeping’ en het gemeen, soos hy dit veel later sou formuleer, dat so 'n
voorstelling vir die demokratiese twintigste eeu te ‘ouderwets’92. is. Teenoor die
belydenisvers van die Louws reik die ek in Krige se poësie uit na die wêreld rondom
hom, na mense of dinge wat dikwels die draers van sy romantiese verlange word of
na plekke wat hy met 'n intense aardse vreugde kan waarneem. Teenoor die oorwegend
Germaanse gerigtheid van sy tydgenote vind die Mediterreense wêreld en gees
neerslag in sy werk. Dit bring ook by hom 'n tegniese ontginning waaraan die ander
Dertigers in hulle beginjare nie in dieselfde mate meedoen nie.
Tog is daar, hoe teenstrydig dit met sy latere uitsprake ook mag klink, iets van die
profeet in enkele verse van Krige uit hierdie jare aanwesig. Sy bestudering van die
Franse en Spaanse digters, veral die wyse waarop hulle hulself uitdruk, lei hom tot
'n ontdekking van al die moontlikhede wat sy eie taal hom bied.93. In sy verrukking
oor die poësie wat hy leer ken en wat hy self wil skryf, kon hy hom onbewustelik
vereenselwig met die hoë eise wat die Louws aan hulself stel en kon hy iets aanvoel
van die grootse taak van die digter. Wanneer W.E.G. Louw Die ryke dwaas aan hom
stuur, is hy dan ook in 'n brief van 4 September 1934 baie entoesiasties daaroor. ‘Hy
het dit erns met die poësie - ek het groot vertroue in hom’, skryf hy aan Bokkie. ‘Daar
is veel verdiensteliks in sy werk.’
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Juis in hierdie tyd werk Krige aan 'n lang gedig in verskillende afdelings waarin hy
'n hele vasteland met 'n magtige rivier en stralende sterrebeelde, bevolk deur swerwers
en sieners, wou opbou.94. Van hierdie lang vers, wat duidelik as 'n epos gekonsipieer
is, het net enkele fragmente bewaar gebly, want op 24 Desember 1934 laat hy Bokkie
weet hy het 'n hele koffer van hom met artikels, vertalings, kortverhale en dele van
die onvoltooide lang gedig op die Spaanse trein agtergelaat. In sy bundel Rooidag
van 1940 sal hy ‘Die rivier’ (waarmee hy nog vóór November 1933 in Frankryk
begin het)95., ‘Die swerwers’ en ‘Die sterre’ uit hierdie epos opneem.96. Uit dié ‘epiese’
verse is dit duidelik dat Krige hier in die ban van Vondel verkeer en in die dekoratiewe
styl met die volgehoue paarrym van die sewentiende-eeuse Nederlander skryf. Hierdie
‘Vondel’-verse van Krige is, selfs in die herskrewe vorm in Gedigte 1927-1940, van
die swakste werk in sy totale oeuvre: die paarrym lei tot geforseerdhede, die
woordvolgorde druis dikwels in teen die normale Afrikaanse sintaksis, die
Nederlandse aansluitings lei baie keer tot vreemde argaïsmes en die ouderwetse
digterlike vryhede by 'n digter uit die dertigerjare val vreemd op die oor.
Tog beteken dit nie dat 'n mens dié verse ongelees moet laat nie, want juis in
fragmente formuleer Krige hier sy kunsopvattinge en sy ‘nasionale’ taak op 'n wyse
wat 'n merkwaardige ooreenkoms toon met dié wat veral Van Wyk Louw 'n bietjie
later - maar dan helderder - sal verwoord. Iets van O'Shaughnessy se ‘music-makers’
hoor 'n mens in ‘Die swerwers’ van Krige, waarin die taak van die digter feitlik
religieus geformuleer word:
Sangers en sieners...hul wat in die skulp se oor
die stem van God, sy derde luid verordening hoor;
in dié vae spoeling van ver seë, dof rumoer
voel hoe die vroegste vesels van die lewe roer [.]97.

Hierdie sangers en sieners is mense
wat steeds gehoor moes gee aan die bevel
van ver verskiete en kimme, glansend-hel;
aan die gebod van daerade wat wyd straal
deur goudportale [.]98.
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Die rivier wat hy aanskou, is vir hom beeld van die wye ‘geestestilte’ wat die mens
en kunstenaar, gewy aan 'n ‘edele taak’, vir homself moet verower sodat hy oor dít
wat kras en klein en tydelik is, breed heen...[kan] skou
tot daardie waarhede en skoonheid wat die toekoms hou;
wat suiwer en eg is in homself, sy volk se siel, inwendig
tot klaar begrip en lewende gestalte te bestendig;
so al wat eerlik is, menswaardig, uit die hede te behou,
wat ook sy eie tyd mag hê, belangeloos en waar en trou
- daarop onwrikbaar soos 'n skoon wit stad sy kuns te bou,
gebore uit hoop, geloof, na stilte en smart en stryd en strewe,
sy volk te dien as tolk, besieling, so te erf die lewe...99.

'n Mens dink hier aan Van Wyk Louw wat 'n paar jaar later sal praat van die ‘enkele
woord’ wat vir die kunstenaar 'n onverbiddelike wet is
en trou alleen aan die hoogste wat ons ken,
meer as aan vriend of broer, dat ons die Edele
en Kosbare veilig deur die skare dra.100.

Maar afgesien van hierdie enkele versreëls waarin Krige, ten spyte van sy latere
afkeer van die digter as profeet, 'n duidelike verwantskap met die hoë Dertiger-ideale
toon en vir homself 'n nasionale taak as kunstenaar formuleer, het hy tydens sy jare
in Spanje ook 'n aktiewe deelname aan die hele beweging van Dertig. Wanneer sy
gedigte in Helikon van Desember 1933 gepubliseer word, laat weet die uitgewer
A.A.M. Stols hom dat hy graag meer werk van jong Suid-Afrikaanse digters in 'n
spesiale uitgawe van sy tydskrif sal wil publiseer en vra hy Krige om as 'n soort
Suid-Afrikaanse redakteur op te tree. Aanvanklik is die reaksie op sy ‘wekroep’ nie
baie gunstig nie, al beloof W.E.G. Louw sy samewerking en ontvang hy verse van
Mocke en I.D. du Plessis. Willem C.W. Kamp - volgens Krige in 'n brief van
September 1934 aan Bokkie ‘geen ware digter nie’ - stuur drie kort gediggies in en
vra hoe dit met die besoldiging lyk! Op 'n verdere omsendbrief is die antwoord
gunstiger. Naas Mocke, Du Plessis en W.E.G. Louw kan hy nou 'n keuse maak uit
al die belangrikste jongeres se reeds gepubliseerde werk en enkele nuwe voor-
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leggings: T.J. Haarhoff, C.M. van den Heever, Eitemal, N.P. van Wyk Louw en
Elisabeth Eybers. Krige besluit ook om van sy eie verse uit Kentering op te neem.
Omdat hy M.S.B. Kritzinger en die ander negatiewe kommentators op sy debuut 'n
streep wou trek en - soos die Hollanders sê - in hulle ‘blote billen’101. wou laat staan,
skep hy weer, soos vroeër met die naam Mattheus Joubert, 'n alter ego vir twee
fragmente uit sy ‘Rivier’-epos. Hierdie keer kies hy die naam Arnoldus Retief, wat
die vaderlandse, konvensionele segment van sy psige weerspieël: die voornaam van
'n oom en 'n broer en die familienaam van die vrou van Piet Retief, die
Voortrekkerleier en -held, met wie hy ook 'n familieverband het.
Met so baie digters wat geesdriftig meewerk, besluit Stols om nie 'n nommer van
Helikon aan die gekeurde verse te wy nie, maar om dit as 'n afsonderlike bloemlesing
en by wyse van 'n bekendstelling van die nuwe Afrikaanse poësie in Nederland te
publiseer. Op 29 November 1934 skryf Krige aan Stols dat hy die gedagte van 'n
bloemlesing baie waardeer en dat hy by die Afrikaanse digters biografiese
besonderhede en verdere bundels aangevra het. Op 8 Februarie 1935 laat weet hy
Stols: ‘Die bloemlesinkie is reeds voltallig, saamgestel, voorsien van biografiese
besonderhede en voorwoord.’102. Hy wag alleen nog op sy eie gedigte uit Suid-Afrika,
aangesien hy sy eie kopie in Spanje verloor het. ‘Ek het verskeie baie verdienstelike
verse ontvang - en ek hoop ek sal u nie teleurstel nie, nòg met hierdie lang
onvermydelike oponthoud, nòg met die letterkundige gehalte van die versameling
self.’ Op 10 Maart stuur hy die teks van die ‘lang vertraagde bloemlesing’ en op 13
Maart verduidelik hy die algemene strekking van sy inleiding:
My inleidende teks is van indirekte aard. Veral omdat die jongste
Afrikaanse poësie in so 'n toestand van groei is, die verskeie digters in
soveel verskillende rigtings 'n pad soek, het ek dit wyser geag om die
nuutste Afrikaanse poësie as verskynsel op indirekte wyse aan u publiek
voor te stel. Ek het verder van die standpunt uitgegaan: dat die digters se
werk self op duidelikste, mees ondubbelsinnige manier moontlik van die
eintlike waarde en draagkrag van daardie poësie getuig...
Hy het verder 'n bladsy van Haarhoff se vertalings uit die Grieks in die bloemlesing
opgeneem, ‘as sprekende bewys van Afrikaans as
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geskikte volmondige medium vir letterkunde!’ In Mei 1935 laat hy Stols weet dat
daar in Suid-Afrika deeglike reklame vir die bloemlesing sal wees en dat
vooraanstaande joernaliste hulle hulp en bystand beloof het.
Wanneer Krige op 1 Augustus 1935 Stols in Maastricht ontmoet, besluit hulle om
nie Krige se inleiding te gebruik nie, maar eerder 'n vooraanstaande Nederlandse
literator in dié verband te nader. Marsman en Menno ter Braak word oorweeg, maar
Krige gee voorkeur aan Dirk Coster, omdat hy in Suid-Afrika op grond van sy Nieuwe
geluiden groter bekendheid geniet. Op 15 Oktober 1935 kan hy Bokkie laat weet dat
Coster ingestem het om die inleiding te skryf.
Omdat Krige telkens verse byvoeg en Coster maar net nie met sy inleiding kan
klaarkry nie, stuur Stols die proewe eers op 22 September 1936 aan Krige. Afrikaanse
versameling, soos die bloemlesing uiteindelik heet, verskyn dan in Maart 1937, ná
Krige se terugkeer in Suid-Afrika. Teen dié tyd het die grappie met Arnoldus Retief
doodgeloop en onthul Krige sy pseudoniem in die naskrif tot die bundel. In sy
inleiding lê Coster in sy onkunde wat Afrikaans en die Afrikaanse literêre tradisie
betref, die aksente dikwels verkeerd, onderskat hy N.P. van Wyk Louw en oorskat
hy I.D. du Plessis, en gee hy voorkeur aan verse waarin die nasionale, die heroïese
en die spesifiek Afrikaanse as motiewe figureer. In 'n ‘boodskap’ wat hy vir die
Jaarboek van die Afrikaanse Skrywerskring lewer maar wat te laat vir publikasie
ontvang word,103. besing hy die lof van dié literatuur uit Suid-Afrika waarin iets van
die eindelose Afrikaanse landskap en die blou lug verwoord word. Daarom spreek
Du Plessis se versreëls so sterk tot hom:
Neem alles van my weg; maar o,
Gee my die grootse gees van die Karroo.104.

En daarom verwag hy, in 'n gedeelte waarin Paul Kruger se laaste boodskap aan die
Transvaalse volk in die woordklank meedein, van die Afrikaanse poësie 'n uitbouing
en behoud van die lokale en die eiendomlike:
Jongeren van Zuid-Afrika: behoudt uw karakter. Neem van dat Europa,
wat edelmoedig, wat machtig, wat heerlijk is....Maar pas op de intellectuele
waanzin, die pijpt en lokt. Mogelijk is
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het Uw taak, wat edelmoedigheid, eenvoud en heroïsme terug te geven
aan ons Europeërs die...deze dingen zijn gaan missen....
Gij zonen der Boeren, der dapperen, eenvoudigen en eindelijk vernederden
in 1900, kunt hier een taak verrichten, wellicht...
Ten spyte van Coster se enigsins misleidende inleiding het Krige met sy Afrikaanse
versameling 'n behoorlike bloemlesing saamgestel uit die allerbeste poësie wat daar
indertyd van die jongeres aanwesig was. Terugskouend kan 'n mens vandag sê dat
hy miskien te veel verse van Haarhoff, Eitemal en Mocke opgeneem het. Aan die
ander kant laat die bundel reg geskied aan die destyds beskikbare werk van Van Wyk
Louw, W.E.G. Louw, Elisabeth Eybers en Krige self. Afrikaanse versameling was
'n waardige ekwivalent vir Coster se Nieuwe geluiden en, soos Opperman dit stel,
‘die eerste kragvertoon van die Dertigers’.105.

VI
Naas die bloemlesing waarmee hy besig was en die artikels wat hy noodgedwonge
moes skryf, was Krige in sy Spaanse jare ook hard aan die werk aan sy eie verse. Hy
was van mening dat hy nou genoeg vir 'n eerste bundel gereed gehad het. Die gedigte
wat hy finaal persklaar maak en in vyf afdelings verdeel, skryf hy oor in 'n groot
pragboek met 'n leerband wat hy in 1933 in Florence gekoop het, 'n stad wat vir sy
mooi leerwerk beroemd is. Die grootste deel van dié lywige manuskrip, wat Krige
Eerste gedigte noem,106. was reeds aan Bokkie bekend. In die brief wat die toesending
van die bundel in Februarie 1934 begelei, sê Uys hy stuur dit as verjaardagpresent
aan sy broer. Die inhoud sal Bokkie herinner
aan 'n broederskap, 'n kameraadskap, 'n ware volslae wedersydse vrindskap
wat in ons kinderdae begin het, ons hele jeug deur geduur het, om in ons
jonkmansdae bekragtig, versterk en op 'n onwankelbare fondament gegrond
te word - 'n vrindskap wat vir my 'n kosbare besitting is en wat, ek is seker,
deur die jare heen hom sal bestendig, en al bestendigend, hom sal verryk,
verdiep en verinnig.
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Sommige van die verse, gaan hy voort, sal vir Bokkie herinneringe bring aan
gebeurtenisse en voorvalle wat hulle saam beleef het. Die bundel is volgens hom al
te swaargeestig en bedruk; hy hoop sy sang kry in die toekoms 'n vreugdevoller
klank. Soms twyfel hy aan sy talent: ‘Blaai ek die bundel deur, kan ek 'n besef van
onvervulling, 'n diep gevoel van teleurstelling en ontevredenheid nie weerstaan nie.’
En, met 'n insig wat die leser onmiddellik mee sal akkoord gaan as hy na die fragmente
uit die ‘Rivier’-epos kyk, wonder Krige of al sy lees van Nederlands nie 'n slegte
invloed op hom uitgeoefen het en sy taal onnatuurlik, swaar-op-die-hand, verdraaid
en soms selfs gedrogtelik laat word het nie. Hy vra:
In my doelbewuste poging om my taal te verryk, dit aan te vul met
nuut-gemunte woorde of Nederlandse of koppelwoorde en samestellings,
het ek in my doel geslaag, of kom dit stroef, onnatuurlik verwronge voor
- kortom, het ek...my taal...verryk [of] dit slegs geweld aangedoen? Sy
pittigheid, kernagtigheid - een van sy grootste en kenmerkendste eienskappe
- sy eenvoudigheid en helderheid oor die kop gesien, miskien - nee, erger,
ontsenu en verkrag?
In 'n brief van 8 Desember 1933 formuleer hy, met 'n toewyding aan die taal van
sy liefde en in die idioom van sy nuut verworwe nasionalisme, reeds hoe hy sy taak
as digter sien:
Een ding besef ek: op die skrywer (om iets werklik duursaam tot die
Dietse letterkunde by te dra) rus hierdie allereerste verpligting, nl. om die
groot sterkte en verdienste van hierdie fris jong taal, naamlik sy
eenvoudigheid en idiomatiese kleur en verskeidenheid, volkome tot sy reg
te laat kom. Selfs die krag daarvan te verhoog, die uitdrukkingsmiddel te
slyp en te skerp. En so deur tot die taal by te voeg - uit sy eie
taalverbeelding en die deftig en klankryke Nederlands - mag 'n Afrikaanse
en werklike talentvolle skrywer en digter pragtige werk verrig, die Dietse
letterkunde met iets afsonderliks en eie, verfrissend en kerngesond
verryk...En hy behoort ras-eg te bly, Afrikaans, Afrikaans tot in sy murg
en been, Afrikaans in die pragtige ruim sin van die woord - nie 'n
ontwortelde vlak kosmopoliet nie, 'n na-aper van uitgediende Europese
kunsvorms nie...
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En wat my mismoedig maak is juis hierdie huidige onbevoegdheid van
my om 'n helder en vlot vloeiende Afrikaans te skrywe. Dis of die tale wat
ek ken my in die war bring, my heldersiendheid vertroebel, my die tong
verlam, en my taal laat hakkel. Vondel het na die bandiete geluister, vir
ure met dokwerkers en boere gesels om so hul taal te leer ken. Vir 2½ jaar
praat ek nie meer my eie taal nie, is ek heeltemal afgesonderd van my
volk, het die oor on-touwys geraak - een van die dae moet ek terugkeer
na S.A. om weer tussen my mense te wees, my ore te spits, alles vol wonder
en met oop oë en ore in te neem. God, daar is 'n groot werk om te doen.
Ryk akkerlande onontgin, om die silwer-blink ploegskaar deur te stoot dat
die rooi-bruin klonte grond aan alle kante omkrul en neertuimel.
Hoewel Uys die gedigte as geskenk aan Bokkie stuur, is dit duidelik dat hy daaraan
dink hulle behoort nou in boekvorm te kom. Deurdat van sy verse reeds in die
Nederlandse Helikon verskyn het, lê hy die manuskrip aan A.A.M. Stols voor. Stols
was bereid en selfs geesdriftig om by wyse van bekendstelling in Nederland en
Vlaandere 'n bloemlesing uit die nuwere Afrikaanse poësie te publiseer, maar hy was
lugtig om so 'n lywige bundel van 'n enkele Afrikaanse digter in sy fondslys op te
neem, veral omdat hy onseker was oor die verkope in die Lae Lande en omdat hy
by gebrek aan kontakte in Suid-Afrika probleme met die bemarking voorsien het.
Hy wys dus publikasie af.
Met die ontvangs van die leergebonde manuskrip lê Bokkie dit met die oog op
publikasie voor aan die uitgewer J.L. van Schaik, wat M.S.B. Kritzinger van die
Universiteit van Pretoria vra om 'n keurdersverslag daaroor te skryf.107. Kritzinger
oordeel egter negatief oor die bundel en kan nie publikasie aanbeveel nie. In 'n brief
aan Bokkie van 10 Junie 1934 reageer Uys teenoor Bokkie op dié verslag van die
vir hom anonieme ‘letterkundige vooraanstaande’.108. Hy vind dit 'n hopeloos
saamgeflanste mengelmoes van prul- en peuterbeskouings. Die benaming ‘poésie
parlante’ wat in die verslag gebruik word, kom volgens Krige nie uit Frans nie, maar
van die jong ‘na-aper Hollandse en Vlaamse digters met rietskrale talentjies’.
Kritzinger beweer Krige staan onder die invloed van die Nuut-Franse Skool en 'n
Duitse groep wat nie nader gespesifieer word nie. Indien daar twee digters is wat
hom beïnvloed het, skryf hy aan sy broer, is dit Baude-
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laire en Rimbaud, eersgenoemde presies eenhonderd en veertien jaar gelede gebore
en dus nie meer so ‘nuut’ nie. Van latere Franse invloede weet hy nie en Duits ken
hy te sleg om beïnvloed te word. Kritzinger het beswaar teen Krige se gebruik van
die algemene spreektaal, maar dit was juis Krige se bedoeling om sy taal te vernuwe
en 'n fris klank daaraan te gee. Hy maak ‘Treursang vir Van der Merwe’ af as
‘hortende prosa’ en betreur ‘die onreëlmatigheid’ van die versreël. In sy verslag, sê
Uys in 'n verdere brief van September 1934, verwys Kritzinger na ‘Tram-ode’ as
‘Tramp-ode’, 'n verskrywing wat Uys - juis in daardie stadium weer met die
boemelaars van Barcelona deurmekaar - 'n halfuur lank laat lag het. Volgens
Kritzinger is al die plekname, wat juis die ‘drosteragtige kleur’ gee, die grootste fout
van die gedig. In vergelyking met hierdie ongunstige en ongevoelige reaksie is sy
vriend en ouddosent J.L.M. Franken juis getref deur die drie of vier verse wat
Kritzinger maar nie kon ‘kleinkry’109. nie. Sy negatiewe reaksie kom neer op 'n geskil
oor welvoeglikheid en betaamlikheid, met ander woorde 'n godsdienstige verskil
tussen hom en Kritzinger - ‘en met die poësie het die hele saak so min te doen as
soesaaitjies met Egiptiese hiërogliewe...’ Uys het ‘Nagreën’ en ‘Tram-ode’ aan 'n
jong Hollander in 'n kafee in Barcelona voorgelees en daar was trane ‘in sy oë toe
ek klaar was - en daardie Hollander verkoop kaas en eiers! Die volgende aand het
hy my baie eerbiedig versoek om tog weer die gedigte aan hom en sy Hollandse
vriendin...voor te lees.’ En 'n ou Hollandse matroos het in Barcelona só van 'n paar
van sy verse gehou dat hy Uys gedurig agtervolg en hom lastig geval het om meer.
‘Hy wou hul vir sy nôiens en familiebetrekkinge stuur.’
Nog voordat hy egter sy verse aan Bokkie pos en nog voordat hy die negatiewe
reaksie van Van Schaik ontvang, toon Uys die leergebonde bundel aan Roy Campbell,
wat die boek deurblaai, van die verse lees en hoe langer hoe meer begeesterd raak.
In sy brief van Februarie 1934 skryf Uys oor Roy se reaksie:
Ek het nog nooit aan hom van my gedigte voorgelees nie, deels omdat
hy maar min Afrikaans ken, deels uit 'n soort skugter skaamte en
nederigheidsgevoel. Ek het skielik vasgebyt en begin lees en tegelykertyd
vertaal. En toe ek by die perd-gedeelte kom (Snel is ons lewe...soos op
die blink skild van 'n vors...), het Roy somar opgewonde geraak. Sy
blougroen katoë het be-
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gin fonkel, sy hele gesig opgelewe. Ek wis ek had hom in die holte van
my hand, en ek het moedig en voortvarend voortgestoot. Toe ek by die
Storm kom, gryp hy my vas in 'n ysterklem. ‘Wag, dis 'n plegtigheid
hierdie. Ek gaan 'n half bottel rooi wyn haal.’ En toe het hy die kamer
uitgestruikel, tussen die bedde deur - hy stap mos soos 'n halwe matroos
- en met die doopbottel teruggekom. Simpele strofes, veral die deel waar
ek my beminde besing, het op hom 'n geweldige indruk gemaak. God, het
hy gesê, pragtig! Sy oë het begin vogtig word. (Roy is wat die poësie en
die meeste dinge betref 'n vreeslike ontvlambare vent.) Die klas [wat Uys
vir die dogters kom gee het] was totaal vergeet. Roy het Annatjie en
Thérèse tot hom geroep. ‘Kyk hier’, het hy gesê - jul moet nooit weer
Uysie se been trek of met hom gekskeer as hy so hard probeer om 'n bietjie
kennis in jul kop te ja nie. Want hy is 'n baie goeie digter, hoor jul.’ Die
twee het hewig onder die indruk kop geknik, Annatjie baie ondeund met
'n skelm glimlaggie om die mondhoeke. Daardie kwatryne omtrent die
Nag ook het by Roy luid weerklank gevind. ‘Kyk jy moet dadelik hierdie
bundel publiseer kry. Jy kan nie bly rondneuk onbekend hier in Barcelona
nie. Jy hoort 'n publieke figuur te word in ons land. Jy en ek gaan woon
bo-op Tafelberg, en dan kom ons elke aand af om 'n doppie te steek.... Ek
skrywe na Leipoldt en Preller, desnoods ook aan Gen. Smuts...Dit moet
publiseer word. Dis hoog tyd. Ons wag vir 'n nuwe digter...’ [Mary het
ook bygekom en Roy het die verse geesdriftig aangeprys.] Hoeveel van
al hierdie waardering tot die stemming, die opgewondenheid van die
oomblik hoort toegeskrywe te word, weet ek eintlik nie. Die opgetoënheid
om die poësie het in ons opgelaai soos 'n brand in kreupelhout.
In sy geesdrif bied Campbell aan om by wyse van bekendstelling oor Krige te
skryf. Hierdie stuk, wat in 1935 in The Critic verskyn, handel wel meer oor die
Afrikaanse taal as oor Krige, maar, komende van 'n digter met die internasionale
status van Campbell, was dit van groot belang, sowel vir die digterlike deurbraak
van Krige self as vir die hele digkuns en ‘beweging’ van Dertig, wat toe reeds byna
ongemerk in Kaapstad en Johannesburg in wording was. In sy inleiding tot Campbell
se artikel sê Jacques Malan: ‘What...[Roy Campbell] has to say about...[Afrikaans]
as a literary medium is by all odds
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the most penetrating and profound thing that has been said about it by anyone
anywhere.’110.
Campbell begin sy artikel met 'n uitweiding oor die herkoms van Krige, maar gaan
dan gou oor tot 'n karakterisering van die Afrikaanse taal:
Uys Krige is a fortunate man. He inherits the blood of heroes - an Uys
on mother's side. On his father's side he inherits the blood of a great athlete.
As if this were not enough, he is a poet and a scholar: already a graduate
in the University of experience with three-quarters of his life and work
before him: and this work in a comparatively unexplored medium, the
Afrikaans language, which is today as full of adventure for the bold and
daring as ever any language in history, and unique among contemporary
tongues for youth and freshness. Coarse and healthy as a young colt, it is
just now in such a state as was the English language when Marlowe first
snaffled its jaws with thunder.111.
Hy gaan voort met sy karakterisering van hierdie ‘young colt’:
It is a language of necessity, a human language, produced swiftly by
the immediate and the intense experience of a fighting and working people.
It has the sinewy simplicity and beauty of tools, the lean bleakness of arms
- an elegance which far surpasses that of intentional or conscious ornament:
just as a plain Roman aqueduct or bridge, built for mere utility, surpasses
the elaborate structure, say of Durban Town Hall with its hundred paunchy
cement cupids carrying (if I remember rigthly) bunches of bananas and
pineapples. That quality, I mean, which makes Van Gogh's rustic chair
worth a million Venuses by Leighton or Ophelias by Millais.112.
Die taal van die rustige en gemaksugtige burgers van die sewentiende-eeuse
Amsterdam was volgens Campbell nie geskik vir die praktiese, emosionele of
religieuse behoeftes van die Voortrekkers nie. Hulle taal moes 'n intenser en navranter
lewe uitdruk:
Greater economy of line was required. Words that were hammers of
iron rims to sturdy wheels: words that were the cruiser-
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prows of ploughshares cutting the white baked clay with crimson wakes:
words that were commands, curses, and exultations. Words that were guns
and triggers, words that asked no sanction of professors but exploded
spontaneously into life as they were needed: amputating unnecessary limbs
from the mother language.113.
Noudat die tydperk van strydbaarheid verby is, kan die taal homself rig tot die
intellek en die verbeelding en homself geestelik vul:
It is in this fortunate pre-classical stage that language has always been
most delightful to adventurous poets - most fragrant, elastic, sinewy, and
exciting.... To a man like Krige, burning with love and enthusiasm for
such a language - what an adventurous time awaits him!114.
Moed en vuur en waaghalsigheid is vir hom kenmerke van Krige:
Few living people who are writing today have led freer lives than Krige.
Without any conscious aiming at the rôle, or any other stimulus than a
modest desire to learn, a passion with him, here is the wandering scholar
par excellence, the modern troubadour, sure of a welcome anywhere he
goes and in whatever country...His university for the present is Europe at
large, and here he digests languages and literatures, taking in intellectual
fuel and power by his ears and eyes. Free to follow as his own whim the
counsel of any stream that takes his fancy, or to make any stone a pillow
for his Jacob's dream.115.
Die moderne poësie ly volgens Campbell omdat dit in universiteite vasgekluister
is en omdat die digters poësie-oor-poësie skryf. Krige het die Londense en Paryse
Bohemers, wat nie meer aan die lewende spreektaal gebonde is nie, vermy en hom
in die gewone woord verdiep, woorde wat vir 'n digter waardevoller is as ‘a thousand
ornamental ones which have been over-handled by decorators’.116. En hy keer weer
terug na sy persoonlike kennismaking met die Afrikaanse digter:
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Krige turned up on my doorstep one day without my ever having heard
of him. There was no mistaking the broad Cape accent and the athlete that
was in him. Brown, square, with keen eyes and flaxen hair, there was no
mistaking the budding Springbok and the son of the great Japie. Tiring of
University, he had ventured a course of Europe itself. Ready for all work,
his splendid athletic prowess had served him everywhere to keep going.
A prodigious swimmer and one of the best rugby players in Europe, he
found little difficulty in keeping alive. A Spartan temperament had
equipped him for any work, and he travelled from job to job; at one time
we see him even as a ‘plongeur’, another as a swimming instructor, another
as a tutor, humorously putting up with any circumstances or blows of
misfortune. His fine rug-by-playing has made him so popular in France
and Spain that he has found it easy to get jobs, and the very little that
suffices him for sustenance on his spiritual pilgrimage....Like all good
poets, he is independent of Times and the Zeitgeist....Krige is first and
foremost a humanist. He looks at life from the only possible creative angle:
his wisdom is that of the only indestructible part of humanity, the tiller of
the earth, though it is sophisticated with all that is worthwhile in city life
and backed by scholarship and wide reading. In his poems (as in few others
of today!) you are in touch with a man - not a stereotyped machine: one
who has lived delighting in the physical world of sounds, colours and
lights: and through them expresses the experience of his mind, imaginative
and realistic[.]117.
Uys stuur die teks van Campbell se artikel aan Bokkie met die versoek om dit
saam met sy manuskrip aan T.J. Haarhoff, professor in klassieke tale aan die
Universiteit van die Witwatersrand, voor te lê. Toe hy in 1930 as twintigjarige
verslaggewer by The Rand Daily Mail in Johannesburg werksaam was, het hy kennis
gemaak met Haarhoff, wat dadelik in sy skryfwerk belanggestel en alles in sy vermoë
gedoen het om hom aan te moedig. Terwyl hy in die somer van 1934 in Valencia
woon, ontvang Krige uit die bloute 'n briefie waarin Haarhoff sy waardering uitspreek
vir die vertaling van Villon se ‘Ballade des dames du temps jadis’ (‘Ballade van die
dames van weleer’) wat 'n rukkie tevore op die voorlaaste bladsy van Die Huisgenoot
net voor die ‘Korsies-en-Pastei’-bladsy verskyn het. Met uitsondering van
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Bokkie se briewe was dit die eerste brief wat hy ooit ontvang het om 'n Afrikaanse
gedig van hom aan te prys.118. Dit is dus geen wonder dat Uys nou, met die probleme
wat hy by Van Schaik ondervind, Bokkie vra om by Haarhoff om hulp aan te klop
nie.
Gewapen met Campbell se gloeiende getuigskrif vir sy broer se verse lê Bokkie
die manuskrip aan T.J. Haarhoff voor. In sy eerste reaksie van 25 November 1934
sê Haarhoff dat hy Krige se gedigte geweldig geniet en sommige van hulle aan sy
kollega in Afrikaans en Nederlands, C.M. van den Heever, voorgelees het. Haarhoff
waardeer die beskrywende verse en meen dat Krige die beste waarnemer onder die
jonger digters is. ‘Jou gedagte en ondervinding, jou Wanderlust en oormoed, jou
gevoel van die kortstondigheid van die lewe - dit is my alles baie simpatiek.’ Hy
meen egter die Afrikaanse publiek is nog nie ryp vir Krige se ‘meer “moderne”
stukke’ nie en wil aanbeveel dat hy eers die kort ‘stukke’ uit afdelings III en IV
publiseer. Wat hom in die besonder ‘aangetrek’ het, was ‘Dagbreek’, ‘Nag’ en baie
van die kwatryne. Hy hou ook van ‘Lesingliedjie’ en die Villon-ballade, maar vind
‘Lied aan Kalomien’ te lank. ‘Ballade van monsieur Lapeyre’ is vir hom goed en
‘skerp geteken’, maar hy is bevrees dit sal soos ‘Tram-ode’ nie gewaardeer word
nie, 'n uitspraak wat Haarhoff nie nader substansieer nie. Hy maak ook die
verstommende opmerking dat daar vir hom in strofe 3 'n teenstrydigheid is: Lapeyre
slaap ‘soos een, verlore, wat nooit weer sal ontwaak’, en tog ‘snork’ hy!
In dié stadium verkeer Haarhoff nog onder die indruk dat Stols die bundel sou
publiseer. Hy moes egter gou deur Bokkie of Uys self inligting ontvang het dat Stols
nie vir 'n publikasie in Nederland kans sien nie en dat ook Van Schaik op grond van
sy keurdersverslag die bundel afgekeur het. In 'n brief van 5 Desember 1934119. skryf
Haarhoff dat hy Krige se gedigte aan die Johannesburgse tak van die Skrywerskring
(gestig om ‘die stommiteite van die Akademie en die Stellenbosch-kritici ens. enigsins
[te] probeer teenwerk’) voorgelees het. Hulle was ingenome daarmee - in so 'n mate
dat S. Ignatius Mocke spesiaal die volgende aand oorgekom het om oor die gedigte
te gesels. Haarhoff vind daarin ‘'n rykdom van skoonheid en talle afsonderlike
juweeltjies’, maar die kring-lede voel enkeles ‘is enigsins lank uitgerek en sommige
'n bietjie swaar van konsonante. Dan is daar van die meer modernes waarmee ons
(ter wille van ons goeie liewe publiek) stadig sal moet gaan. Maar almal stem saam
dat ons
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'n eersteklas bundeltjie uit die 5 seksies kan opstel....Nou sal jy waarskynlik vies
voel oor die vermetelheid van mense wat jou bundel gaan verbrokkel: maar ek voel
eerlik dat dit die enigste kans vir onmiddellike publikasie bied. Laat my weet wat jy
dink. Hoe sal dit wees as ons Roy Campbell se opstel oor jou vertaal (wat egter
jammer sal wees) en voorin afdruk?’ Haarhoff meen Van den Heever sal die Nasionale
Pers kan ompraat om 'n uitgawe van die bundel te onderneem; hy ‘lees’ vir hulle.
As 'n mens hierdie brief noukeurig bekyk, kan jy die onbeholpenheid in die hele
kampanje vir Krige nie mislees nie. Dat sommige (watter?) verse te lank uitgerek en
te ‘swaar van konsonante’ sou wees, is uitsprake wat in hulle ongekwalifiseerde
vaagheid vir Krige niksseggend moes gewees het. 'n Mens vermoed dat onder die
‘moderne’ gedigte wat op onbegrip by die leserspubliek sal stuit, ook ‘Tram-ode’
tel, 'n gedig waaroor Haarhoff, ten spyte van sy waardering, op grond van 'n
vermeende reaksie van die publiek bedenkinge gehad het.120. Het hy miskien Kritzinger
gelyk gegee in sy probleme met die baie plekname? En om selfs maar te dink dat
Campbell se drif en hartstog in 'n meesterlike Engels in 'n Afrikaanse vertaling as
inleiding gaan werk, is 'n gedagte só vergesog en giganties dat jy eintlik nie raad
daarmee het nie.
Gelukkig was daar by Haarhoff ook heelwat goeie wil by die voorbereiding van
'n keuse uit Krige se poësie en die bekendstelling van sy werk. In The Star van 15
Augustus 1934 skryf hy 'n kort stukkie oor Krige se poësie, opgevolg deur 'n verdere
artikel in Ons Vaderland van 11 Januarie 1935. Hy besorg Campbell se artikel by
Jacques Malan, wat dit saam met 'n gloeiende inleiding in The Critic van Januarie
1935 opneem. Haarhoff maak dan met die hulp van Van den Heever 'n keuse uit die
manuskrip van Eerste gedigte, maar laat van die kwatryne en verse soos ‘Treursang
vir Van der Merwe’ en ‘Ballade van monsieur Lapeyre’ weg. As 'n mens bedink dat
daar in Eerste gedigte ook reeds ander goeie verse beskikbaar was en dat die
uitmuntende ‘Romanza’ êrens onder paperasse gelê het, is dit duidelik dat die
samestellers Krige met 'n kundiger en ruimer keuse met 'n sterker bundel kon laat
debuteer het. Hulle bewys Krige egter 'n uiters belangrike diens deur 'n hele lang
stuk uit ‘Tram-ode’ weg te laat en daarmee die teks aansienlik te verbeter.121. Daar
bestaan geen dokumentêre bewys dat Van den Heever die manuskrip aan die Nasionale
Pers voorgelê het nie en die bundel verskyn uiteindelik dan tog by
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Van Schaik, waarskynlik op grond van Haarhoff en Van den Heever se aanbevelings
en Campbell se sterk pleidooi. Kort ná publikasie skryf Van den Heever beskouinge
oor die bundel in Ons Tydskrif van Mei 1935 en in The Rand Daily Mail van 1 Junie
1935. Met die oordruk van Haarhoff se betreklik yl en gemeenplasige artikel in Ons
Vaderland - téén die uitdruklike wens van Krige122. - as inleiding tot die bundel en
met die publikasie van Campbell se stuk in The Critic het dit die skertsende reaksie
van S. Ignatius Mocke ontlok dat hierdie trits paranimfe Krige in die Afrikaanse
letterkunde ‘ingeabba’ het!123. In Spanje, ver verwyderd van al die doenighede om
sy werk gepubliseer te kry, verneem Uys van tyd tot tyd van Bokkie hoe sake vorder.
Hy is in Antwerpen by die katedraal naby die Grote Markt wanneer die eerste
eksemplaar van sy debuut met 'n netjiese ligbruin band met 'n gebroke ontwerp in
donkerder bruin hom bereik. Hy haal die boek uit die pakkie en in vervoering blaai
hy deur die bundel en ruik hy aan die bladsye. Hy was toe vyf en twintig jaar oud en
hy was lus vir die lewe en lus vir skryf. Al die invloede wat hy in hom geabsorbeer
en hopelik verteer het, moes nou in sy werk tot uiting kom.124. En heimlik hoop hy
dat C.M. van den Heever Gerrit Dekker, die knap literator van Potchefstroom wat
in die keurkommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns
dien, kan oorreed om Kentering vir die Hertzogprys vir Poësie in aanmerking te laat
kom. ‘God, as ek dit maar kon losslaan!’ roep hy uit in 'n brief aan Bokkie.125.
Met die titel Kentering, wat Krige aan sy eerste bundel gee, het hy, volgens
Opperman, ‘moontlik aan twee betekenisse gedink, naamlik die oorgang na die nuwe,
maar ook nog die kanteling, dobbering...[en] onsekerheid’126. oor sy eie talent wat 'n
mens in sy briewe aan Bokkie en sy ouers aantref. Dit is onwaarskynlik dat die titel,
soos F.I.J.van Rensburg beweer, op die kentering van Dertig in die Afrikaanse poësie
kan slaan,127. aangesien daar ten tyde van Krige se afwerking van die bundel naas 'n
aanloop in C.M. van den Heever se Deining en Die ryke dwaas van W.E.G. Louw
van 'n herkenbare koersverlegging in die Afrikaanse poësie nog nouliks sprake was
en 'n digter in elk geval nie só histories bewus kán skryf nie. Dit is eerder 'n
aanduiding, soos Van Rensburg dan ook verder sê, van 'n persoonlike kentering
deurdat Krige se aanraking met Frankryk ‘'n duidelike verandering in sy ervaring,
instelling en tegniek teweeggebring’128. het. 'n Mens is ook geneig om soos Opperman
van 'n ‘oorgang na
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die nuwe’ te praat, want die bundel bevat heelparty verse uit die Stellenbosse jare
en die Spaanse impuls vind nog glad nie neerslag in die verse nie. Die deurbraak van
die nuwe sal by Krige eers vollediger met sy bundel Rooidag van 1940 kom. Kentering
is derhalwe nie 'n goeie titel nie.
Met die uiteenlopende verse wat by verskillende tradisies aansluit, was die
kommentaar op Kentering nie onverdeeld gunstig nie. In sy bespreking in Die
Huisgenoot van 18 Oktober 1935 sê S. Ignatius Mocke byvoorbeeld dat 'n gedig soos
‘Nagreën’ onoortuigend aandoen weens die gebrek aan spankrag en die oorlading
van die woord en dat baie verse aan 'n ‘hinderlike “woorde-teveel”’ lei en 'n te
bewus-beredeneerde indruk maak. Dit is gebreke wat F.E.J. Malherbe ook in sy
bespreking in Die Burger van 24 Junie 1935 vermeld: geforseerde bewoording,
retoriese wendinge, wydlopigheid, redenering in plaas van beelding. Tog waardeer
hy die kleurryke, klankryke en liriese in die verse en die wyse waarop Krige sy
Afrikaans in die skool van Romaanse ritme en woordlenigheid vertroetel en verfyn
het. Die negatiefste, onbillikste en ongevoeligste resensie was dié van D.F. Malherbe
in Die Volksblad van 11 Januarie 1936. Malherbe verwys na Haarhoff, wat in sy
inleiding sê geen ‘Afrikaanse digter het soos Krige die weemoed van die swerwende
Afrikaner in die buiteland weergegee nie’. Malherbe meen dit mag waar wees, maar
dan wil hy, by alle waardering van die skrywer se jeugdige romantiek en vaardigheid,
byvoeg ‘dat as dit die vrug moet wees van jarelange omswerwing in die vreemde,
dan sou ons die Afrikaanse aspirantdigters ernstig aanraai om tuis te bly en hul kragte
te gee aan die dringende eise van ons kultuurnood.’ Hy meen Krige se werk hou wel
belofte in, maar - en hiermee sinspeel hy ook snedig op Die ryke dwaas van W.E.G.
Louw en N.P. van Wyk Louw se Alleenspraak, wat intussen verskyn het Wat sou dit wees dat jonger skrywers van Afrikaanse verse op generlei
wyse geroer word deur die skudding wat die nasionale gemoed van die
Afrikaner op die oomblik beheers nie? In die teenswoordige tydsgewrig
groots van besieling en opoffering sou die jeug wat hom geroepe voel om
na die lier te gryp geen kragtiger tone kan vind as sentimentele getimtam
van verbeelde liefdeswee of snare aangestem op eie persoonlike sielesmart
en -worsteling nie? Besinging van die natuur as sodanig of van per-
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soonlike leed en worsteling is 'n floue taak wanneer die storm in
Suid-Afrika, wanneer die stormbranding magtig aanstu in tienduisend
gemoedere en noodroepe weerklink, wanneer die angel van vernedering
en verarmoeding diep moete brand op die gehawende siel van die
Afrikanerdom...In so 'n tyd van bitter kamp om die behoud van
kultuurwaardes en kultuurgoedere gaan daar geen geluid op uit die ganse
skaar van breed aangekondigde jonger sangers nie, geen geluid van
ywerende belangstelling in die sielenood van hul nasie nie...
Afgesien daarvan dat hierdie tipe kritiek en vraagstelling, suiwer literêr gesien,
totaal ongeldig is en deur latere werk van die twee Louws en Krige self geloënstraf
sou word, sou Malherbe se reaksie op sy verse by Krige later nog 'n amusante
kommentaar en nawerking uitlok.
Die feit is dat Krige met Kentering, ten spyte van vaal kolle, in baie opsigte vir
die Afrikaanse poësie iets nuuts bring. Dit geld nie alleen vir die problematiek van
dood, verganklikheid en die vae onbestemde onrus van die bloed as motiewe waarop
W.E.G. Louw wys nie,129. maar ook op die verbinding van die vrye vers met 'n meer
tradisionele tipe gedig en die wyse waarop hy by Franse digterlike tradisies aansluit
en iets van die Mediterreense wêreld in sy poësie reeds neerslag vind. ‘In sy beste
verse’, skryf Opperman, ‘het ons die skerp omlynde beeld uit die alledaagse lewe...,
ook het ons oor die algemeen 'n idioom en segging nader aan die spreektaal en
spreekritmes...By Krige is...[die vrye vers] rukkerig, het ons telkens 'n kort inset vir
'n versnelde golfslag wat volg. In dié jare bereik die kwatryn by hom 'n hoogtepunt
in vertalings, nadigtings en oorspronklike verse.’130. Die hoogtepunt van die bundel
en een van Krige se belangrikste bydraes tot die Afrikaanse poësie is ‘Tram-ode’, 'n
gedig wat ook deur latere geslagte hoog gewaardeer is. In sy Blokboek oor Treknet
sê Ernst Lindenberg ‘die gedig is één volgehoue poging tot ontvlugting na die
romantiese, verafgeleë plekke. Met die Aldarin kry die digter se gevoelens koers,
eers na die Verre Ooste, dan na plekke van herinnering oor die hele aardbol.’131. Die
gedig word ook 'n verwoording van ‘verlange na die vaderland en 'n verlore, ongerepte
jeug’.132. Gedurig is daar ‘sprake van verlore of onbereikbare dinge; en tog skep die
gedig op paradoksale wyse 'n indruk van lewensgenieting’.133.
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VII
Teen die aand van 28 November 1935 vertrek Uys met 'n klein stoombootjie vanaf
Cadiz aan die suidpunt van Spanje na die Kanariese Eilande, waar hy die skip na
Kaapstad haal.134. Op 13 Desember kom hy, ná vier en 'n half jaar in Europa, aan in
Kaapstad, bykans ses maande voordat die Spaanse Burgeroorlog sou uitbreek. Terwyl
Frankryk hom die vreugde van die lewe bygebring het en hy uitgebreid 'n grotendeels
onbekende literatuur kon leer ken, het Spanje met sy afwisseling van son en skaduwee,
vreugde en somberheid, tot sy hart gespreek en deel van sy hele wese geword. In die
Iberiese landskap met sy kuste en plato's het hy iets van die Kaapse strande en die
Karoo teruggevind en die dramatiese en bloedige geskiedenis van Spanje, wat so
gou in 'n weersinwekkende episode herhaal sou word, het hom gefassineer. In
Barcelona ontdek hy homself as prosaskrywer, in Madrid as dramaturg, en uit sy
ontmoeting met vissers, boemelaars en die gewone kleinboere groei sy opvatting oor
die broederskap van mense en sy afkeer van alle tirannie. Terwyl hy in Frankryk
meegevoer is deur die werk van Villon, Baudelaire en die latere Franse digters, is
dit in Spanje veral die werk van Lorca wat by hom 'n aanklank vind en waarvoor hy
'n lewenslange bewondering sou hê.
Maar nou was Uys op pad terug na Suid-Afrika. Gewapen met die ryk kultuurskatte
en literatuur van Europa was hy gereed om in sy eie werk iets van hierdie wêrelde
terug te gee.135.
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25. Om geld in die hande te kry, speel Uys in 1932, wanneer hy in Sanarysur-Mer in die Franse
Provence woon, rugby vir Toulon, Frankryk se kampioenspan. Hier is hy met die bal links aan die
beweeg.

26. In koerante uit dié tyd word Krige - dikwels verkeerd gespel as Kridge - bestempel as ‘le brillant
centre et attaquant’ wanneer hy vir die rugbyklub van Marseille speel. Le Petit Provençal publiseer
hierdie aksiefoto van hom (tweede van regs voor).

27. Die jeugdige Krige in Suid-Frankryk in die vroeë dertigerjare van die twintigste eeu. (Foto: Eulalia
Krige.)
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28. Uys as ‘Professeur de Natation et de Culture Physique’ op die strand by Nice, waar hy swemlesse
aanbied. (Foto: Eulalia Krige.)
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29. Uys tussen sy swemstudente in Nice. (Foto: Eulalia Krige.)

30. Saam met sy vriend André Nissolle aan wie Uys ‘Tram-ode’, sy eerste groot gedig, opdra. (Foto:
Eulalia Krige.)
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31. Charles Baudelaire, ‘die vader van die moderne poësie’, van wie se werk Krige in sy jare in
Provence 'n grondige studie maak. (Moderne encyclopedie der wereldliteratuur, I, Hilversum, Paul
Brand / C. de Boer, 1963.)

32. Roy en Mary Campbell met wie Krige in Oktober 1932 kennis maak en met wie hy gou 'n hegte
vriendskap opbou. (Peter Alexander, Roy Campbell, Kaapstad, David Philip, 1982.)
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33. 'n Geestige voorstelling van Campbell en Krige op die fiets onderweg na 'n kroeg in Martigues
om te gaan bras. Krige beskryf dié epiese tog in ‘Eerste ontmoeting met Roy Campbell’ in sy bundel
Sout van die aarde. (The Cape Argus, 27.8.1960.)

34. Figuerolles, die huis van die Campbells in Martigues, waar Krige in 1933 inwoon en wat hy in
1983 saam met Pierre Marais herbesoek. (Sol y sombra, video oor die lewe van Uys Krige deur Pierre
Marais, 1985.)
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35. In die Comedor Popular, die goedkoop eetplek wat Uys in 1934 tydens sy verblyf in Barcelona
dikwels besoek en waar hy kopstukke met al die swerwers en boemelaars gesels. Dit is een van die
tekeninge wat sy broer François vir die uitgawe van Sol y sombra, Uys se bundel Spaanse sketse,
maak.

36. Federico Garcia Lorca, die groot Spaanse digter wat Krige meevoer en in wie hy 'n sielsgenoot
en as 't ware sy eie psige herken. (Moderne encyclopedie der wereldliteratuur, III, Hilversum, Paul
Brand/C. de Boer, 1965.)
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37. 'n Voorstelling van Cervantes se Don Quijote, die Ridder met die Droewige Gelaat. Wanneer
Krige in die nag deur La Mancha - die Karoo van Spanje - reis, verbeel hy hom dat hy Quijote en
Sancho op hul ewige swerftog ontmoet.
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38. Uys saam met Emilia Eulalia, sy Spaanse nooi. (Foto: Eulalia Krige.)

39. Die leergebonde eksemplaar van Eerste gedigte wat Uys aan Bokkie skenk en waaruit T.J. Haarhoff
en C.M. van den Heever die debuutbundel Kentering saamstel. (Nasionale Biblioteek, Kaapstad.)
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40. Krige is in Antwerpen op die Grote Markt naby die Katedraal wanneer hy die pakkie met die
eerste eksemplaar van Kentering met sy netjiese ligbruin band en gebroke ontwerp in donkerder bruin
oopmaak. (Foto: Wium van Zyl.)

41. Wanneer Krige na Suid-Afrika terugkeer, vorm hy deel van die groep digters en intellektuele wat
weldra as die Dertigers bekend sal staan. Hier verskyn (van links na regs agter) Krige, Boerneef,
W.E.G. Louw, I.D. du Plessis en (sittende voor regs) N.P. van Wyk Louw saam met die Nederlandse
digter Jan Greshoff (voor links) wat hom in 1939 in Kaapstad vestig. Die foto dateer uit 1963.
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42. Die stiervegter Ignacio Sanchéz Mejías in die arena. Oor hom skryf Lorca sy grootse ‘Llanto’ wat
deur Krige in 1937 as ‘Klaaglied vir Ignacio Sanchéz Mejías’ vertaal word. (Ernest Hemingway,
Death in the afternoon, Londen, Arrow Books, 1994.)

43. Enkele van Krige se publikasies uit die dertiger- en veertigerjare.
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44. Uys Krige as jong joernalis in Johannesburg ná sy terugkeer na Suid-Afrika aan die einde van
1935. (Foto: Suzanne Fox.)
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45. Lydia Lindeque, die aktrise met wie Krige in 1937 in die huwelik tree. (Foto: Eulalia Krige.)

Eindnoten:
1. Rooidag, Pretoria, J.L. van Schaik, 1940, p. 53. Hierdie reëls verval met die hersiening in
Gedigte 1927-1940.
2. Oor die uur van aankoms bestaan daar 'n teenstrydigheid tussen wat Krige in Sol y sombra en
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p. 32 van Sol y sombra (derde hersiene druk, Pretoria, J.L. van Schaik, 1956) beweer Krige dat
hy om nege-uur die aand met die Marseille-sneltrein in Barcelona aankom. Op p. 35 van Ver
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Woes stamp die trem weer...
Die hart moes sy liriek laat vaar,
sy soet spontane sang het gou verstom,
O bleek, doodsbleek die dag waar
aan geen einde kom!
Droef pols die hart, en dof en swaar,
soos stomm'lend met'n dodemars,
gedemp, die drom...
O moeë mars van name deur my gees
van stede, dorpe, plase: plekke waar
ek eens gewees het;
waar ek verlang het om nog eenmaal
te wees,
lank voor ek ooit die skending van
'n droom begin te vrees het.
Dus rook ek maar my sigaret
tot by sy stompie klaar. Dit het
nòg smaak nòg geur.
Die skemer het dieselfde kleur
as daardie skimmeltintjie wat
hy 24 uur gelede had.
(Drie stuiwers kos die tremrit na die stad.
Al langs die see slinger die vaalgrys pad!)
En môre is die skemer net soos nou:
aandasuur met 'n tikkie grou,
oormôre miskien rooi-groen in plaas van blou.
O lank die dag, en traag
om end te kry en uit te skei
soos 'n ou plaat afgesaag
waaroor die naald eentonig in dieselfde groefie gly...
En wie het eens gesê die skemer is so vol van vree,
so heilig en so stil, die dag se aandgebee?
Dis 'n trem wat knars en 'n krulkopkind wat skreeu...
Maar kom daar stilte, hoor! die branding
van die Middellandse See
in sy immer druisende aanranding
teen die rotse, dra die weerklank van my wee.
O somber sieke hart! O wee!
Die kondukteur's vererg, wil my geen kaartjie gee.
Hy het geen kleingeld vir my banknoot nie.
Tjank hierdie kind die dag se threnodie?
Blou soos 'n bergkloof slaap die see by Napoli
en sluimerdroom nog blouer om die eiland van Capri...
En blou, staalblou
word Simonsberg gegrif
teen die eerste flou
glim van die daeraad by Mostertsdrif.
Hierop volg die reël ‘O drome, o verlange’. Ná die reël ‘Morsdood die lewe daar, soos elders,
tries net soos 'n kerkbasaar’ het Haarhoff en Van den Heever nog 'n stuk uitgelaat (die
‘water-bokkapater’-rym laat dink aan F.W. Reitz se ‘Klaas Gezwind’, terwyl ‘die vlooie hou
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nagmaal’ en ‘die luise word astrant’ Leipoldtreste is, 'n aanduiding van die impak wat dié digter
se poësie op Krige gehad het!):
Gewis, die siel
word ewegoed verniel
op Tristan da Cunha as in ou Seviel.
En ek weet die vlooie hou nagmaal
saans in die vaal stilte by Kamassie-Kraal.
Drome erken steeds hul gemis,
die weedom van hul heugenis,
by Onrusrivier, in Heliópolis.
En ek hoor die luise word astrant
in die blou woestynnag by Samarkand.
Die ewig-ontevrede hart
soek immer nog sy deel van smart,
bly steeds die reisiger, die vreemdeling, alleen, apart.
En ek meen by Put-Sonder-Water
vrek selfs van eensaamheid 'n bokkapater.
Troosteloosheid word hoe later al hoe kwater...
En die Aldarin's 'n silhoeët gitswart soos ink
geëts teen die ver ligdeurstraalde blink
kajuitvenster van die son wat sink
weg in die see. Die dag
is soos Gods wil volbrag.
Snel kom die nag...

122.

123.

124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.

Hierop volg die reël: ‘Ek voel die Tyd soos 'n gewas wat aanhou vreet.’ - Teks uit M.S.B.
Kritzinger, red., Ons jongste letterkunde: Letterkundige leesboek II, Pretoria, J.L. van Schaik,
1940, pp. 193-196.
In 'n brief van 3.4.1935 vra Uys sy broer Bokkie om Haarhoff te versoek om die inleiding tot
sy bundel te laat vaar. Hy meen 'n bundel gedigte behoort nie 'n inleiding te hê nie en behoort
selfstandig te staan. Daarby is die bundel reeds aansienlik verkort en gewysig. So 'n inleiding
is dan skaars die moeite werd en buitendien ook te aanprysend. - Die oorgelewerde dokumentasie
werp geen lig op die vraag hoekom daar nie aan dié versoek gehoor gegee is nie.
Uys Krige gebruik die woord ‘ingeabba’ self met verwysing na Mocke in sy artikel oor Haarhoff
in Die Burger van 14.9.1970. Opperman noem dit ook op p. 284 van Digters van Dertig, maar
dan sonder die kwalifikasie van ‘skertsend’ en sonder vermelding van Mocke as die ‘vader’
van die uitspraak.
‘Krige in gesprek met Johan van Jaarsveld’, Sentrale Klankargief, SAUK, 26.6.1978 en
6.12.1979.
4.9.1934.
Opperman, op.cit., p. 285.
F.I.J. van Rensburg, Uys Krige, Monografieë uit die Afrikaanse letterkunde nommer 4, Kaapstad,
Nasou, 1963, p. 9.
Ibid.
W.E.G. Louw, ‘Die Afrikaanse poësie ná 1900’ in C.M. van den Heever en P. de V. Pienaar,
reds., Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner, III, Kaapstad, Nasionale Boekhandel, 1950, p. 327.
Digters van Dertig, p. 285.
Ernst Lindenberg, Blokboek oor Treknet, Kaapstad/Pretoria, Academica, 1979, p. 26.
Ibid.
Ibid.
Besonderhede uit ‘Treffende verse uit die wêreldletterkunde’, 'n ongedateerde radioteks,
225.RR.5 (4). In dié teks sê Krige dat hy in Desember 1935 vertrek. Dit word weerspreek deur
sy brief aan A.A.M. Stols van 20.11.1935. 'n Mens is geneig om te aanvaar dat dié brief, só ná
aan sy vertrekdatum geskryf, die korrekte inligting verskaf.
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135. In sy outobiografiese Light on a dark horse (1951) maak Roy Campbell 'n uitspraak oor Uys
Krige wat deur heelparty kommentators, sonder dat hulle die agtergrond in ag neem, as kritiek
op Krige en 'n breuk in hulle vriendskap geïnterpreteer is. Campbell skryf: ‘Uys was a good
poet and a good boy, but as an incurable Calvinist he could never understand Spain or Provence.
Protestants go to these countries for spiritual fresh air, yet with the trained opportunism which
is their chief raison d'etre, they ascribe the attraction, which is really that of the Church and
the people who have not been amputated from the Church by force of tyrants like Henry VIII,
or crooks like Calvin and Luther - to the climate or the landscape, or to anything else save in
the culture and civilization which hold them so spellbound. They always consort with the
malcontents also. They have not the courage to disown what is wrong in themselves. They
would sooner join with atheists and diabolists, as they did in the Spanish War, than with anything
straightforwardly European or Roman, though they will hang around a place like Spain for
whatever by-products of the Catholic faith they can pick up buckshee, without any responsibilities
- the courtesy, hospitality, and nobility of the people.’ (Collected works III, p. 390.) As 'n mens
hierdie passasie lees, moet jy onthou dat Campbell in die dertigerjare oorgegaan het na die
Rooms-Katolisisme en dat hy - in teenstelling tot Krige - tydens die Spaanse Burgeroorlog aan
die kant van Franco was. Dikwels is die bekeerde Katoliek, soos alle bekeerlinge, 'n heethoof
wat graag heeldag en aldag vir sy kerk wil getuig en proseliete wil wen! Die feit dat Campbell
pro-Franco en dus ook die kerk was en Krige aan die kant van die republikeine, die sogenaamde
ateïste en die kommuniste, kleur hier sy oordeel. Campbell se biograaf, Peter Alexander, maak
trouens die uitspraak: ‘[Campbell] was a political simpleton.’ (Roy Campbell, p. 178.) In elk
geval is dit belaglik om te beweer dat Krige op grond van sy sogenaamde Calvinistiese jeug
geen begrip vir Spanje sou hê nie. Krige kon wel Campbell se kritiek teen die nodige agtergrond
sien en dit het in hulle vriendskap geen breuk gebring nie.
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IV
Suid-Afrika en die Tweede Wêreldoorlog
(1935-1946)
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Hoofstuk VIII
‘Steeds aan my gees, my siel, my hart verwant’
I
Die feit dat Uys Krige nie juis veel geld tot sy beskikking gehad het nie, het hom
verplig om vier en 'n half jaar in Europa te bly. Sy vader sou seker geredelik die
nodige fondse vir sy passaat kon verskaf het, maar dit sou ingedruis het teen Uys se
gevoel vir vryheid en onafhanklikheid. Vir sy bestaan moes hy dus naas sy
joernalistieke artikels allerlei peuterwerkies verrig om aan die lewe te bly, maar in
ruil daarvoor het die Mediterreense lande en die inlewing in hul kultuur hom oneindig
veel geskenk. Dit was sy ervaring dat 'n gemiddelde Suid-Afrikaner soos hy
ontvankliker was as 'n Europeër, wat met al die museums hierdie dinge by sy voordeur
gehad het. Om só die kultuur en literatuur van Frankryk en Spanje deur hom te laat
stroom,1. was vir hom 'n opwindende ervaring. Veral Spanje het deur sy aanraking
met die mense in hul eenvoud en egtheid tot sy diepste wese gespreek.
Terug in sy eie land maak Uys nou kennis met 'n Suid-Afrika wat sedert sy vertrek
in 1931 polities aanmerklik verander het. J.B.M. Hertzog, sedert 1924 premier, kon
op politieke gebied sy strewe na staatkundige selfstandigheid vir Suid-Afrika verder
voer toe die land in 1931 met die Statuut van Westminster soewereine onafhanklikheid
binne die Statebond verkry het. Ongelukkig was Suid-Afrika saam met die res van
die wêreld aan die begin van die dertigerjare die slagoffer van 'n ekonomiese depressie,
plaaslik vererger deur 'n langdurige, knellende droogte. Daarby was die kloof tussen
Afrikaansen Engelstalige blankes in die land groter as ooit en het Hertzog met die
werkloosheid en finansiële nood by baie mense 'n politieke krisis in die gesig gestaar.
Die onrustige klimaat onder sy aanhangers en die gevaar van 'n verkiesingsnederlaag
êrens in die toekoms lei hom daartoe om in 1934 nader na die Engelstalige deel van
die bevolking te beweeg en 'n samesmelting met die Suid-Afrikaanse Party van die
opposisieleier, J.C. Smuts, te soek. Die Verenigde Party, wat met Hertzog as premier
en Smuts as adjunk op dié wyse ontstaan, was egter 'n oorwinning vir Smuts se
holistiese filosofie, terwyl prinsipiële
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sake - soos die reg van Suid-Afrika om sy neutraliteit teenoor Brittanje in geval van
'n oorlog te handhaaf - op die agtergrond geskuif is. Teen hierdie samesmelting verset
D.F. Malan se ‘Gesuiwerde’ Nasionale Party hom en word met 'n klein aantal setels
die belangrikste opposisie.
Wanneer hy in Spanje van die nuwe politieke bedeling hoor, is Uys, wat in dié
jare hartstogtelik maar enigsins naïef nasionaal voel, baie bly dat nie een van sy
mense tuis - ten spyte van die familieband met Smuts - ‘gesmelt’ het nie. Smuts,
skryf hy aan sy ouers op 23 Oktober 1934 in 'n brief waarin sy heftige anti-Britse
gesindheid vreemd klink vir 'n Uys Krige wat enkele jare later totaal anders oor dié
sake sal dink, ‘has done it again, just swallowed Hertzog & Co up, as he himself was
so completely swallowed up by the preying monster that is the British Empire’. Só
sterk voel hy wanneer hy Smuts se foto in die koerant sien, dat hy sy afkeer
spottend-honend verwoord:
Our Jannie, ‘die dapper, opregte Boer, krygsman en held, ridder en
filosoof’ as the little golden-haired herald to the British Empire, blowing
up its [his? - JCK] bugle upon the crumbling walls. The charming angelic
picture makes me sick, and I feel like giving up ‘the guts’.
Maar met sy terugkeer en die weersiens van Tafelberg en Kaapstad het Uys aan
hierdie ontwikkelinge nie eens gedink nie. Daar was by hom net een en al vreugde
om sy land weer te kon sien en in die blouwit suiderstrande te swem. In Kaapstad
gaan hy tien dae lank tuis by David Gamble, 'n baie gawe en interessante Ier en
joernalis by The Cape Argus. Verder lê hy besoek af by Markus Viljoen van Die
Huisgenoot en ontmoet in 'n kort tydjie, soos hy aan Bokkie skryf,2. ‘die hele
intelligentsia van die Kaap’. Ten huise van die roman- en kortverhaalskrywer Abraham
H. Jonker leer ken hy N.P. van Wyk Louw en W.E.G. Louw, twee van die
medewerkers aan sy Afrikaanse versameling. W.E.G. Louw was op die punt om na
Nederland te vertrek, waar hy met sy doktorale studie in Amsterdam sou begin,
terwyl Van Wyk Louw as lektor in die filosofie van die opvoedkunde aan die
Universiteit van Kaapstad verbonde was. In hom het Uys dadelik 'n aangename
gespreksgenoot gevind, iemand wat diep oor die rigting van die Afrikaanse letterkunde
nagedink het en daar oortuig van was dat die kuns wat 'n volk voortbring, ‘nie alleen
met die
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kwaliteit van die lewe binne daardie volk te doen het nie, maar nog dieper, met die
bestaansreg van die volk self’.3. Een skemeraand daag Uys op by Fransie Malherbe
se huis in Rowanstraat, Mostertsdrif, Stellenbosch, nie ver van die huis in Van der
Stelstraat waar hy 'n heerlike jeug gehad het nie. Fransie is intussen benoem tot
professor in Nederlandse letterkunde aan die Universiteit van Stellenbosch. Daar lê
hulle in Fransie se studeerkamer weg aan 'n bottel brandewyn. By Die Burger doen
Uys navraag of daar nie 'n betrekking vir hom is nie. Uit Phil Weber se reaksie lei
'n mens egter af dat daar onder die joernaliste twyfel was of Uys op die lange duur
met die daaglikse sleur en verpligtinge van 'n koerant genoeë sou neem. Weber dink
eerder aan die moontlikheid van vryskutwerk vir sy jeugvriend en hy raai Uys aan
om liewers by sy ouers in die Vrystaat te gaan woon, daar te sit en skryf ‘en so
speel-speel [sy] £25 per maand los [te] slaan’!
Van Kaapstad reis Uys per trein na die Vrystaat. Hy gaan tuis by sy ouers op
Ladybrand, waar sy vader intussen as magistraat aangestel is en waar Sannie op groot
en bedrywige skaal die gevangenes in die uitgestrekte en pragtige tuin van die
residensie laat werskaf. Dit is die eerste keer dat hy Ladybrand met sy mielielande
naby die Caledonrivier sien en die Vrystaatse landskap so van naderby ervaar. Vir
hom, sou hy enkele jare later in sy artikelreeks Na die Maluti's skryf, is die Vrystaat
'n pragtige sintese...van alles wat ek die mooiste bevind in die
Suid-Afrikaanse landskap. Dit het al daardie teerheid, sagtheid en intimiteit
wat so eie is aan die Kaap. Om jou hiervan te oortuig, moet mens net so
teen sonsondergang op Platberg bokant Ladybrand staan en sien hoe die
sonlig die wye wêreld onder jou traag, byna asof hy onwillig is, verlaat,
terwyl in die verte die kontoere van die Maluti-berge al sagter en perser
word, die skaduwees uit die bergklowe kruip en hulle gelyktydig
langsamerhand uitskuiwe oor die vlaktes, by die voorpunt van elke bult
of rant verby. En waar daar heuwelreeks op heuwelreeks lê, myle en myle
aaneen, vervloei die lyne van een goue tafelbergkop in dié van die ander
en is die landskap om jou heen so 'n gedurige stille spel van lig en
skaduwee, kleur en lyn wat al hoe teerder van toon word en nie afneem
nie voordat die son al lank verdwyn het en die eerste sterre begin skyn ...4.
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In die tyd op Ladybrand lees hy Van Wyk Louw se Alleenspraak, wat hom só
beïndruk dat hy nog 'n vyf- of sestal verse as byvoeging tot Afrikaanse versameling
aan Stols stuur.5. Hy hou ook van C.M. van den Heever se Simson en ander verhale.
Was die einde nie swak en antiklimaksagtig nie, skryf hy aan Bokkie, kon die
titelverhaal iets pragtigs gewees het. ‘Wending’ is vir hom die beste verhaal in die
bundel. Rou rieme van Mikro vind hy teleurstellend, buiten die eerste vertelling. E.B.
Grosskopf se Afrikaans in sy Swart slang-bundel was 'n verrassing - lenig, lewendig,
pittig, spontaan en eenvoudig. Eugène Marais se gedigte beïndruk hom nie, maar hy
vind mooi dinge by Visser - net ‘daardie ewige hinderlike stampritme’ bederf vir 'n
mens met fyn ore feitlik alles. Hy is beïndruk met die Afrikaans wat Bokkie in briewe
aan hom skryf en hy por sy broer, wat teen hierdie tyd reeds as vlieënier by die
Suid-Afrikaanse Lugmag werksaam was, om Antoine de Saint Exupéry se Vol de
nuit - die klassieke Franse verhaal oor 'n vliegtuig en 'n vlieënier - in Afrikaans te
vertaal. Self skryf Uys sy kortverhaal ‘Die doodkis’ in 'n dag of twee kant en klaar,
terwyl hy vóór sy vertrek na die Vrystaat 'n paar dae lank op Onrust in die huis van
ouma Dominee bly. Hy stuur dit aan De Stem, Dirk Coster se tydskrif, waar dit in
die goeie geselskap van Timmermans en Streuvels gepubliseer word. In De Stem
verskyn ook ‘Die wekroep’, wat hy in Afrikaanse versameling opneem, en ‘Romanza’,
wat hy reeds in Frankryk voltooi het, terwyl ‘Afspraak’ in De Gids verskyn. Daarmee
bou Uys, ná sy medewerking aan Stols se Helikon, kontak op met nog twee prominente
Nederlandse literêre tydskrifte. Markus Viljoen publiseer sy verhaal ‘Die uitkoms’
in Die Huisgenoot, maar weier uit vrees vir aanstoot sy ‘boereballade’ waarin hy
met Hertzog en Smuts die spot dryf en wat hy later onder die titel ‘Keuse’ publiseer.
Verder laat weet hy Bokkie in Maart 1936 dat hy van sy ou verse hersien en besig
is om 'n hele klompie van hulle aansienlik te verbeter. En hy voeg by: ‘As ek eers
aan die skrywe is deesdae loop dit soos 'n perd, 5 000 woorde per dag.’
Blykbaar het Uys weer Die Burger om 'n betrekking genader, maar die koerant
was net bereid om hom - soos vir enige jong Stellenbosse B.A.'tjie - £17.10.0 te
betaal!6. Intussen het Die Vaderland in Pretoria, die koerant waarvan Harm Oost en
Gustav S. Preller as redakteurs gedien het en wat nou onder leiding van Willem van
Heerden die Verenigde Party-orgaan in die noorde was, Uys genader om 'n betrekking
en hom 'n aanbod van 'n aanvangsalaris van £20 gemaak. ‘Toe
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skrywe ek Van Heerden 'n tamaai brief’, vertel hy Bokkie, ‘waarin ek op die groot
tamboer hammer en op ruim 'n twintigtal van my eie trompette blaas. En ek vra,
nederig, vir £28 per maand. Hul antwoord, baie vriendelik en byna selfverskonend,
van ja!’ Nou is hy jammer hy was nie visioenêr genoeg om £75 te vra nie!7. In elk
geval is dit vir hom 'n aangename vooruitsig om op 1 Mei 1936 in Pretoria te begin
te werk, 'n stad wat oorwegend Afrikaans is en waar Bokkie ook woon.
Met sy aankoms by Die Vaderland se kantore in Pretoria word Uys as
tydskrifredakteur van die koerant aangewys met die opdrag om ook te help met die
algemene beplanning van Die Brandwag, wat in 1937 as 'n literêre bylaag van Die
Vaderland geloods sou word. Binne 'n kort tydjie verkry hy nie alleen die
medewerking van reeds gevestigde noordelike skrywers soos C.M. van den Heever
en J.R.L. van Bruggen nie, maar publiseer hy werk van suidelike skrywers soos N.P.
van Wyk Louw en I.D. du Plessis en digters wat nog nie bekendheid verwerf het nie.
Dit is sy strewe, so laat Uys Van Wyk Louw in sy brief van 12 Junie 1936 weet, om
skrywers van orals te betrek, die ‘verfoeilike provinsialisme’ te weer en niks met die
‘sieklike verskynsel’ en ‘benepenheid’ van literêre ‘dampkringe’ te make te hê nie.
Uys se oproep aan skrywers in alle oorde lewer aanvanklik die gewenste resultaat,
al het W.E.G. Louw bedenkinge oor die samewerking met 'n Sap-koerant. So verskyn
in Die Vaderland van 26 Junie 1936 die later klassiek geworde ‘Maria’ van Elisabeth
Eybers, wat dieselfde jaar met Belydenis in die skemering sou debuteer. Later sou
Van Wyk Louw se belangrike ‘Ballade van die nagtelike ure’ in Die Brandwag
gepubliseer word. In briewe aan W.E.G. Louw sê Van Wyk Louw dit lyk vir hom
of Die Vaderland meer as Die Burger in hulle literêre strewe belangstel. Vir Die
Brandwag lewer Van Wyk Louw 'n hele paar artikels wat hy later in Lojale verset
sal opneem, onder meer ‘Die ewige trek’, wat in die Voortrekkeruitgawe verskyn.
Terwyl hy in Pretoria woon, maak Uys kennis met 'n hele paar skrywers en literêre
figure. Onder andere besoek hy Gustav Preller en sy vrou op hulle plaas, Pelindaba,
net buite Pretoria. Met sy intense belangstelling in sy eie familiegeskiedenis is Uys
verras om te hoor dat mev. Preller die kleindogter is van Debora Retief en die
agterkleindogter van die groot Voortrekkerheld Piet Retief en dat hulle dus in
werklikheid familie van mekaar is. Wanneer hy haar verder oor die familiegeskiedenis
uitvra, kom hy agter dat hulle albei aan die vroulike kant 'n Franse Gardiol-voorsaat
uit Provence het en hy wonder
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of die mev. Gardiol by wie hy in 1931 in Sanary-sur-Mer geloseer het, nie dalk ook
familie van hom is nie!8.
Lank bly Uys nie in Pretoria nie, want die hele redaksie van Die Vaderland was
op die punt om na Johannesburg te verhuis. Op 1 Junie 1936 laat weet hy dr. Franken
op Stellenbosch dat hulle in hul nuwe kantore ingetrek het en dat dit ‘so koud soos
'n kerker’ is. Hy vra sy kollegas of hy naas die gebruiklike tafel en stoel ook 'n sofa
of rusbank in sy kantoor kan kry. Toe die redakteur vra waarom hy met so 'n vreemde
versoek kom, sê Uys: ‘Ek skryf mos op my maag’, 'n antwoord wat lank 'n grappie
onder sy koerantkollegas was.9. Dikwels het hy, al lêende, van sy kort verse kant en
klaar in sy kop gehad voordat hulle neergeskryf is. Artikels en verhale het hy met 'n
pen geskryf, omdat 'n potlood vir hom ‘geen houvas of slaankrag’10. op papier het
nie. Vir die finalisering van die kopie en die uitskryf daarvan het hy darem die tafel
nodig gehad!
Soos in 1930, toe hy die eerste keer in Johannesburg gewoon het, hou die ‘prosaïese
ou mynhope’ weer vir hom 'n besondere bekoring in:
'n Paar los wolke drywe stadig deur die hemel en in die yle môrelug het
al die verskillende mynhope die teerste, fynste nuanses en gradasies van
die stiller, sagtergestemde kleure soos grys, wit, blou en liggeel - soms
afsonderlik, dikwels met 'n samesmelting van almal saam - wat mens jou
kan voorstel. Dit is nie dikwels nie (en dan ook maar op sekere tye van
die dag) dat al die verskillende atmosferiese toestande nodig vir hierdie
wonderwerk van kleur en lig, saamwerk om dit te bewerkstellig.11.
In Johannesburg skaaf Krige verder aan heelparty van sy verse en skryf hy 'n paar
nuwes. Baie van sy Abu'l-Ala-kwatryne en ander vertalings verskyn nou in Die
Vaderland. Wanneer dr. Franken gunstig reageer op ‘Afspraak’, wat hy aan sy ou
leermeester opdra, is Krige diep dankbaar. 'n Digter se verse is sy eie lewensbloed,
sê hy in sy brief van 1 Julie 1936 aan Franken, en om dan te verneem daardie bloed
is rooi en gesond en suiwer, doen vir hom bepaald weldadig aan. As reaksie op D.F.
Malherbe, wat in sy bespreking van Kentering die jonger digters beskuldig het van
'n gebrek aan vaderlandsliefde en trots op die eie, ‘vernoem’12. Krige die
Bloemfonteinse hoogleraar en sy eie voorsaat Piet Lafras Uys in sy ‘Die rit van Jan
Lafras Malherbe’, al is 'n tikkie ironie in die gedig nie heeltemal afwesig nie!
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Krige wend hier die vraag-en-antwoord-tegniek en herhalings van die tradisionele
ballade aan. Deurdat die sprekende stem telkens intree en feitlik soos 'n klein Griekse
koortjie dramaties-profeties die moontlike afloop van die rit in die vooruitsig stel,
toon dit 'n ooreenkoms met Marais se ‘Mabalêl’ en van die ballades van I.D. du
Plessis. Dit is die nasionalistiese Uys Krige wat hier aan die woord is en wat in die
loop van sy vers die hele leed van die Anglo-Boereoorlog in enkele reëls saamvat:
die konsentrasiekampe, die dood van die kinders, die verskroeide aarde - alles verbind
met plaas- en natuurbeelde uit die lewe van die Boer. Krige bereik hier iets moois
met die woord- en klankherhalings en die dramatiserende vraagstellings, maar die
geheel word plek-plek ontsier deur stoplappe, hinderlike sinskonstruksies en
rymdwang.
In Junie 1936, wanneer hy op 'n dag, sat van die stadslewe en geestelik uitgeput,
uit sy kantoor kom, blaai hy deur 'n versameling ou anonieme Spaanse volksballades
uit die Middeleeue en word hy getref deur die onmiddellikheid en eenvoud van een
van die verse. Terwyl hy op die bed lê, probeer hy dit in Afrikaans verwerk, maar
dit wou nie vlot nie. Eers die volgende aand kom die gedig feitlik moeiteloos tot
gestalte. So ontstaan ‘Die blinde se geloof’, een van sy allerbeste gedigte, wat hy
aan sy suster Suzanne opdra - in vergelyking met die oorspronklike meer 'n vertolking
as 'n vertaling en meer as twee maal so lank.13. Wat 'n mens by die lees dadelik opval,
is hoe fyn Krige hier die klankmusiek van die vers inspan om die beskrywing aan te
vul. Die gedig begin met 'n sober mededeling van Maria se reis en word volkome
binne die realistiese sfeer gehou, al word iets bonatuurliks in die slotreël van die
eerste strofe gesuggereer met die lente wat in die kindjie se oë leef. Dit word verder
gevoer as die kind in strofe 2 klaarblyklik kan praat en Maria oor die kindermoorde
uitwei. Die gedig wek met die talle enjamberings en semanties ‘minderwaardige’
funksiewoorde in die eindposisie (waar, of, soos, wat, vir) die indruk van 'n
prosavertelling, hoewel die rym, oorwegend die drieslagrym wat in die voorlaaste
strofe tot die vierslag uitgroei, 'n sterk vormende en - deur die ruspunte - markerende
funksie het. Die dialoog met die blinde boer (‘'n kêrel met groot oë dood’) lei tot die
pragtige beeld van moeder en kind, 'n literêre ekwivalent vir die vertroulike omgang
met die heiliges en die klein plastiek wat 'n mens so dikwels in Middeleeuse
voorstellings van Maria en die Christus-kind aantref:
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Maria staan slank op haar tone,
haar houding skoon soos 'n gebed.
Sy reik 'n sneeuwit hand omhoog.
Haar seun rus op 'n gousblombed.
Sy buig...hy kry 'n groot lemoen,
die knapie lag en skop van pret.14.

Dan voltrek die wonder hom en word realisme en magie verbind in die boord wat
bloei met 'n oes ‘soos nooit aanskou sindsdien’ en in die blinde boer wat begin te
sien:
Hy duisel...of meteens die helder dag
deur al die duister in hom dring,
asof dié blanke lig, dié gloed
met silwer stemme in hom sing.15.

En ná die oorwegend realistiese uitbeelding kom die verheiliging, die bo-aardse van
die twee reisigers (gesuggereer deur die hoofletters), feitlik as 'n verklaring - maar
dan 'n verklaring in die gees van die Middeleeuse naïwiteit - van die wonder wat
hom voor ons oë afgespeel het:
Dit was die Heilige Maagd, die Kind
op hul ver tog na Betlehem.16.

Die slotkoeplet rym nie, maar ‘Betlehem’ reik klankmatig terug na ‘stem’, die enigste
eindwoord wat in die voorlaaste strofe geen rymmaat kry nie en daarom as rymsluiter
vir die hele gedig optree. Dit is net jammer dat Krige hier die feitelike onjuistheid
van ‘Betlehem’ in plaas van Egipte begaan!
In Johannesburg maak Uys kennis met C.M. van den Heever, S. Ignatius Mocke
en 'n paar ander van die noordelike skrywers. Hy het besondere waardering vir Van
den Heever: sy gees staan wawyd oop, hy is gul wat betref sy waardering van ander
mense se werk en hy is heeltemal belangeloos.17. Iemand wat hy nou leer ken en wat
deur sy beskeidenheid, sy edel inbors en sensitiwiteit sy bewondering afdwing, is
Jan van Melle, wat eers as volwassene uit Nederland geëmigreer het maar wat as
skrywer vir Uys dieper in die siel van 'n sekere soort Afrikaner gekyk het as enige
Suid-Afrikaans gebore skrywer
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voor hom. Hy was verstom om te sien dat die meeste kritici afsydig en ongevoelig
teenoor Van Melle se werk gestaan het en weinig waardering gehad het vir die
sierlose, byna naakte prosa wat 'n welkome korrektief was op die liriese styl van
skrywers soos Malherbe. P.C. Schoonees het byvoorbeeld gepraat van ‘die enerse
rikketik van... [die] klanklose sinne’, die ‘toonlose verteltrant’, die ‘kort, simpele
sinnetjies soos die van 'n kinderopstel’18. en die ‘aaneenskakeling van
gewoonte-sinnetjies wat met 'n eentonige “sê hy - sê sy” moeisaam voortsukkel’.19.
Om hierdie negatiewe kritiek teen te gaan, begin Uys en S. Ignatius Mocke in Die
Vaderland 'n kampanje om die werklike gehalte van Van Melle se werk uit te wys,
met 'n paar klappe na die literatore wat sy werk verontagsaam. Hulle probeer aantoon
dat wat die kritiek 'n gebrek aan styl by Van Melle noem, in werklikheid juis sy styl
is: die objektiewe waarnemer wat in sy uitbeelding van sy karakters nooit homself
aan hulle opdring nie, nooit sy persoonlike stem bokant dié van sy figure verhef nie,
maar hulle volkome vry laat om hul eie bestaan buite hom te lei, sodat die leser slegs
van hom as 'n alomteenwoordigheid bewus is. Die kampanje het egter weinig sukses,
al het Uys en Mocke verneem dat hul optrede vir 'n hele paar mense uiters irriterend
was.20. Eers veel later, ná die Tweede Wêreldoorlog, sou Uys sy kampanje verder
voer en met sy bloemlesing 'n Keur uit die verhale van J. van Melle (1949) 'n groot
diens aan dié skrywer bewys. Deur die sukses van dié boek is Van Melle se Bart Nel
herdruk en het dit groot lof van talle kritici as die beste Afrikaanse roman voor Sestig
ontvang. Krige se kampanje in belang van Van Melle was die eerste van talle
waardeverleggings waarmee hy onverskrokke teen die akademiese kritiek van sy tyd
ingegaan het.
Met dieselfde geesdrif sou hy 'n paar jaar later in Die Huisgenoot van 13 Mei 1938
die sober vertelstyl van Boerneef se Boplaas aanprys.21. Daarin sê Krige dat wat hom
so simpatiek teenoor Boplaas stem, ‘die pretensieloosheid, die eenvoud en
natuurlikheid’ van die sketse is. Hy bely sy renons in die pedanterie van groot woorde,
die opeenstapeling van byvoeglike naamwoorde, ‘die gedrogtelike heeltemal
onafrikaanse woordkoppelary en die sogenaamde deinende volsin wat in die dae toe
die werk van sekere skrywers vir ons as norm deur ons leermeesters aangewys is, in
ons prosa begin dein en dein en hom sindsdien al lankal in ons letterkunde heeltemal
doodgedein het ...’ En hy vat die waarde van Boplaas kernagtig saam: ‘Dis 'n loflied
op Boplaas, hierdie bundel sketse - 'n loflied wat nooit liries

J.C. Kannemeyer, Die goue seun. Die lewe en werk van Uys Krige

252
word, dus ook nooit op 'n hoë noot uitgegalm word nie, maar wat gesing word met
'n natuurlike stem, soms feitlik doodnugter, maar altyd spontaan en helder, nooit
banaal nie.’

II
Maar ook in Johannesburg bly Uys nie lank nie. Al het daar 'n betowering van die
mynhope teen die laatmiddaglig vir hom uitgegaan, was hy tog betreklik gou moeg
van Johannesburg se drukte en het hy uitgesien na Kaapstad met sy afwisseling van
see en berg. Juis in hierdie tyd het die Unie-Volkspers, wat met die Verenigde Party
verbonde was, besluit om 'n nuwe koerant in die suide op te rig. Die eerste uitgawe
van Die Suiderstem, wat so ontstaan, verskyn in Oktober 1936 onder die redakteurskap
van C.J.S. Strydom, wat kort daarna tot hoofbestuurder van die Unie-Volkspers
benoem is en opgevolg word deur Abraham H. Jonker. Wanneer Uys belangstelling
in 'n pos by Die Suiderstem toon, is Die Vaderland, hoewel met spyt, bereid om hom
vir hul suidelike vennoot af te staan.
Dit was vir Uys 'n vreugde om weer in Kaapstad te woon en by Die Suiderstem
se kantore in Burgstraat in die sentrum van die stad te werk, waar hy daagliks die
bruin mense met hulle pittige sêgoed, kwinkslae en inherente lewensblyheid kon
ervaar. Aanvanklik loseer hy teen die hang van Leeukop by René Gretz, 'n begaafde
jong Switserse beeldhouer wat 'n borsbeeld van hom maak wat die gelaatstrekke en
golwende hare van die goue seun pragtig vaslê. Vir sy koerant verkry Uys die
medewerking van prof. J.J. Smith om 'n reeks oor taalsake te behartig wat, in die lig
van die groot aansien van dié taalkenner, jare lank 'n belangrike weeklikse rubriek
sou bly. Ná Smith se dood verskyn dié artikels onder die titel Op ons taalakker in
boekvorm. Uys publiseer van Van Melle se kortverhale en sketse, E.B. Grosskopf
en Bosman de Villiers se stukke prosa, Franken se historiese artikels en van sy eie
skeppende werk. Sy broer Bokkie se vertaling van Saint Exupéry, wat groot byval
vind, publiseer hy as vervolgverhaal onder die titel Nagvlug. Die Afrikaanse
leserspubliek, so het hy gemeen, was nie meer net in spookstories of speurverhale
geïnteresseerd nie en het vir eers genoeg gehad aan die avontuurlike en patriotiese
rondom die Anglo-Boereoorlog wat dikwels die bladsye van Die Huisgenoot gevul
het. Hy was oortuig daarvan dat
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die publiek enigiets sal lees, mits dit aan een groot vereiste voldoen, naamlik dat dit
goed geskrywe moet wees. Met mening bou Uys nou die letterkundige en verwante
rubrieke van Die Suiderstem uit tot 'n afdeling van die koerant wat in die dertigerjare
dié van Die Burger ver oortref. Van Wyk Louw kom onder die indruk van Uys se
entoesiasme en resenseer 'n boek en 'n toneelopvoering vir hom. Hy vind Uys, so
skryf hy op 6 Mei 1937 aan W.E.G. Louw, 'n liewe kêrel, sonder enigiets van die
aanstellery wat sommige mense aan hom toeskryf. Daarom voel hy hy moet hom
ondersteun, ook omdat hy in Uys in hierdie stadium iemand vind wat warm voel vir
die Afrikanersaak, al kan hy die politieke rigting wat Die Suiderstem inslaan en die
twyfelagtige figuur van Jonker as redakteur nie veel nie. Juis in hierdie tyd word Uys
uitgenooi om lid te word van die Afrikaner-Broederbond. Wanneer hy egter ingelig
word oor die eed van geheimhouding wat hy moes aflê en - soos sy latere vriend
Jack Cope dit sou stel - ‘the somewhat medieval rites’ van die bond, besluit hy dit
is nie iets waaraan hy wil meedoen nie.22.
Met sy vestiging in die suide kom Uys nou veel meer as vroeër in aanraking met
die woelinge en struwelinge in die literêre wêreld, hoewel hy hom nie aan die soms
felle afkere en wrokke van sommige ander Dertigers skuldig maak nie. Hy maak ook
baie vriende onder Engelssprekende skrywers en intellektuele in Kaapstad en leer
kunstenaars soos Wolf Kibel en Lippy Lipshitz ken. Tog kan hy sy ongeduld met
blatante onnoselheid nie altyd wegsteek nie. Wanneer die manuskrip van Bokkie se
Nagvlug-vertaling deur E.C. Pienaar vir die Nasionale Pers afgekeur word, sê Uys
in 'n brief aan Bokkie van 5 September 1937 die verslag wemel van banaliteite en
weersprekings. Hy vind E.C. ‘Gods grootste esel’! Gelukkig word Nagvlug deur die
Unie-Volkspers vir publikasie aanvaar. In 'n resensie oor die vertaling waardeer
Elisabeth Eybers in Die Brandwag van 15 Desember 1939 ‘die seldsame liriese
waarde van die werk’. Elke ‘sinsnede is fyn afgewerk, sodat die geheel die indruk
wek van die nougesette volmaaktheid van 'n geslypte juweel’. In die brief aan Bokkie
kla hy oor Kritzinger se ‘gekonstipeerde’ bespreking van Afrikaanse versameling in
Die Volkstem van 28 Augustus 1937. Die ‘kritikaster Kritzinger’, sê hy, rep geen
woord oor die 150 bladsye verse in die bloemlesing nie, maar wy sy hele negatiewe
beskouing aan Uys se werk met 'n sameflansing van menings en sienswyses wat hy
uit 'n sestal resensies geplunder het. ‘Dis 'n ou laai van hom hierdie’, gaan Uys
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voort, ‘om mooi geduldig te wag tot andere hul mening uitgespreek het, om dan ter
veiliger tyd manhaftig en rondborstig met sy eie sienswyse voor die dag te kom.’
'n Boek wat in hierdie jare baie opspraak wek, is Sy kom met die sekelmaan, Hettie
Smit se belydenisroman en die eerste publikasie van die Vereniging vir die Vrye
Boek (VVB). Nog vóór publikasie sorg die roman vir 'n storm wanneer F.E.J.
Malherbe en Jonker deur die ander lede, veral onder aanvoering van Van Wyk Louw
en J. du P. Scholtz, as gevolg van literêre meningsverskille en persoonlike botsings
feitlik gedwing word om uit die bestuur van die VVB te bedank. In 'n brief van 24
Mei 1938 aan Bokkie rep Uys geen woord hieroor nie, maar spreek hy 'n besadigde
oordeel oor die boek uit. Hy sê hy het Sy kom met die sekelmaan geniet, maar het 'n
groot beswaar:
dat die vrou se liefde haar geen groter mens gemaak het nie, dat dit haar
geen enkel groot insiggewende of openbarende gedagte ingeboesem het
nie, dat dit haar nooit van haarself bevry het nie - dat haar ellende haar
maar slegs op 'n oppervlakkige en dikwels baie literêre manier nader aan
die baie groter en veelsydiger ellende van die mensdom gebring het. Dat
sy dikwels borduur op haar liefde ens. ens. Dit het ek van die staanspoor
gesê. Maar tog het haar taal my bekoor. Dit is amper altyd besonder suiwer
en sterk - met slegs hier en daar 'n tikkie van preciositeit. En ook sê sy
interessante en openbarende dinge binne die enge perke wat sy haarself
gestel het. Binne daardie perke beskou, is hierdie boek ongetwyfeld
merkwaardig. Maar dit sou betreurenswaardig wees as dit as meesterstuk
opgehemel en as voorbeeld vir ons jong letterkunde gestel word.
Die gewone werksmense - ‘en hulle is dikwels goeie kritici’ - maak so 'n boek
lakonies af as ‘sob-stuff’, en in so 'n reaksie steek daar vir hom heelwat waarheid.
‘Net na jou brief hier aangekom het,’ gaan hy voort in sy brief aan Bokkie, ‘het daar
iets hier onder in die settery gebeur wat my soos 'n dolk getref het ... en wat my vir
die soveelste maal hewig in opstand gebring het teen al hierdie ewige enge gepeuter
van die sg. kunstenaar met sy eie ou sielsverdrietjies en private gewaarwordinkies
wat niks anders as net 'n gruwelike armoede van siel en hart openbaar nie’.
'n Mens kan die vraag stel of die maatstaf dat die hooffiguur deur
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haar ervaring ‘geen groter mens’ word nie, 'n geldige kriterium by die vasstelling
van die intrinsieke gehalte van 'n kunswerk kan wees, al kan die omvang van die
problematiek en die gebrek aan verskeidenheid vir die leser 'n aanduiding wees of
hy met 'n groot of beperkte kunswerk te make het al dan nie. 'n Mens het verder ook
die gevoel dat Krige met sy formulering van die ‘baie groter en veelsydiger ellende
van die mensdom’ 'n sosiale funksie en maatskaplike relevansie op die literatuur wil
afdwing wat uiteindelik beperkend en voorskriftelik kan werk. Wat 'n mens egter
waardeer, is dat hy Hettie Smit se taal aanprys, al wys hy op die tikkie ‘preciositeit’
en die neiging tot verliteratuurdheid, 'n beswaar wat indertyd deur die kritiek nie
raakgesien is nie en vandag nog sy geldigheid behou. Hoe ook al, Krige se oordeel
oor Sy kom met die sekelmaan getuig van 'n genuanseerde oordeel wat 'n mens haas
tevergeefs by die akademiese kritiek uit dié jare soek.
In die tyd dat Krige as letterkundige redakteur van Die Suiderstem werksaam is,
verskyn E.C. Pienaar se bespreking van Van Wyk Louw se bundel Die halwe kring
in Die Burger van 11 Desember 1937. Dat Pienaar hoegenaamd gevra is om oor die
bundel te skryf, is toe te skryf aan die onbedagte optrede van 'n jong Piet Cillié, wat
as opgeleide in die natuurwetenskap met die behartiging van boekresensies belas is
maar onbekend was met die literêre strominge en spanninge. Die hele bespreking
van Pienaar getuig van totale onbegrip en onkunde. In Die Burger van 18 Desember
1937 antwoord Krige hierop. Hy sê hy kan hom nie ‘'n onbenulliger kritiek oor die
werk van 'n digter voorstel as dié van dr. E.C. Pienaar oor Van Wyk Louw se jongste
digbundel nie’. Hy self beskou Die halwe kring as ‘die suiwerste bundel poësie in
die Afrikaanse taal’.
Nog voordat Pienaar se resensie kon verskyn, vra Uys sy broer Bokkie in sy brief
van 5 September 1937 om in Pretoria 'n jong Hollander met die naam H.A. Mulder
te gaan opsoek. Mulder het hom in 1934 ter wille van sy gesondheid - hy was 'n
tuberkulose-lyer - in Suid-Afrika gevestig en was tydelike assistent in die kantoor
van die staatsvertaler in Pretoria. Uys het 'n lang brief van hom gehad en twee van
sy digbundels, wat hy onder die pseudoniem W. Hessels gepubliseer het, ontvang.
Uys vind hom 'n ‘eersteklas digter’ en Mulder se jongste bundel bevat vir hom
roerende verse. Mulder, gaan Uys voort, voel hom eensaam en verlate en het in
Pretoria niemand met wie hy oor die literatuur en die dinge wat hom na aan die hart
lê, kan praat
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nie. Die Huisgenoot het al sy voorgelegde artikels teruggestuur, maar Uys is van
plan om van sy verse in Die Suiderstem te publiseer.
Teen die tyd dat Pienaar se resensie in Die Burger verskyn, het Uys reeds 'n
bespreking van Die halwe kring van H.A. Mulder aangevra, wat hy in Die Suiderstem
van 14 Desember 1937 publiseer en wat Mulder later in sy bundel Opstelle oor poësie
(1939) opneem. In sy bespreking gee Mulder nie alleen blyke van fyn insig in die
poësie van Van Wyk Louw nie, maar sê hy ook dat Die halwe kring sy eie plek
inneem ‘aan die top van die Afrikaanse poësie’ én ‘in die ry van die groot bundels
Nederlandse liriek as hul gelyke’. Hy spreek sy waardering uit vir die ‘veelsydiger
en bewoëner menslikheid’ en vir die ‘strenger artistieke beheersing’ in vergelyking
met vroeëre bundels.
Met hierdie resensie debuteer Mulder as Afrikaanse kritikus en word hy deur Krige
uit die isolasie van 'n Pretoriase staatskantoor gehaal en in die sentrum van die
polsende literêre lewe van Dertig ingetrek. Binne die bestek van enkele jare sou
Mulder ontwikkel tot die fynste kommentator op die kuns van Dertig en as 't ware
die ‘begeleidende’ kritikus van digters soos Van Wyk Louw, W.E.G. Louw, Elisabeth
Eybers en Krige self word. In vergelyking met die meeste akademiese kritici wat in
die jare dertig werksaam was, toon Mulder 'n groter begrip en juister insig in die
poësie van Dertig. Deur sy groot belesenheid in die moderne Nederlandse literatuur
kon hy die Afrikaanse poësie in 'n Europese perspektief stel en 'n nuwe blik op die
letterkunde van sy tydgenote gee. Soos hy Van Melle se werk later in die inleiding
tot sy belangrike bloemlesing teen die gangbare negatiewe kritiek sou verdedig, stel
Krige met die uitnodiging aan Mulder die Afrikaanse literêre wêreld bekend aan 'n
kritikus wat met insig oor die nuwe tendense in die literatuur kon skryf.
Die negatiewe reaksie op Pienaar se resensie in Die Burger het nog 'n komiese
nadraai gehad. In sy bespreking het Pienaar onder meer gepraat van die ‘metafisiese
abstraksies wat die leser hoofpyn veroorsaak’. Dié uitlating ontlok van Krige in Die
Brandwag van 7 Oktober 1938 die reaksie dat as Pienaar ‘weer 'n digbundel wil
bestorm, hy dit moet doen gewapen met 'n flessie asperien’! Miskien was dié uitlating
die rede waarom Pienaar vir die res van sy lewe die poësie van Dertig en later sou
ignoreer en soos die graf daaroor sou swyg. Niemand onder die jongeres het dié
kritiese swye hartgrondig beween nie. Tog sê Krige in 'n brief van Oktober 1936 aan
Van Wyk Louw dat sy beswaar teen die akademiese kritici hulle gebrek aan
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kennis en aanvoeling is. Dat hy in hierdie verband verby die reaksie op spesifieke
persone 'n nasionale ideaal koester, word duidelik as hy sê: ‘Ek voel soms as ons nie
nou op hierdie tydstip al hierdie ou rommel verwyder nie, kan ons maar net so goed
tou opgooi wat betref die opheffing van ons volk se smaak en die bereiking vir onsself
en almal, van 'n eerlike juiste gesonde waardebepaling.’ Tog, sê hy, het hy niks teen
E.C. Pienaar persoonlik nie. Wanneer hy verneem Pienaar is baie siek, kwel dit hom
en hy vra hom af of sy heftige reaksie op Pienaar se resensie oor Die halwe kring
nie tot dié toestand kon bygedra het nie - 'n bevestiging van Van Wyk Louw se
waarneming in verband met Krige se ‘groot sagtheid’23. en sy onmiddellike spyt as
hy meen iemand is seergemaak.
Reeds in 1936 spreek Krige sy waardering uit vir Van Wyk Louw se artikels wat
van tyd tot tyd gepubliseer en waarvan die meeste later in Berigte te velde en Lojale
verset opgeneem word. Wanneer Lojale verset verskyn, skryf Krige in 'n kort brief
dat Van Wyk Louw vesting na vesting verower. ‘Hoewel daar op die oomblik miskien
maar net 'n paar van ons langs jou staan op al die koppies wat jy verower het’, skryf
hy, ‘is ek oortuig daarvan dat hulle vir goed verower is en dat daar nog duisende en,
later, almal sal volg deur die hinderlae en loopgrawe ... waarlangs jy gekom het.’ Hy
het groot waardering vir Van Wyk Louw se opstelle en hy bring dit in verband met
die nasionale ideaal wat in hierdie jare 'n raakpunt tussen hulle is. ‘Byna elke
paragraaf, elke sinsnede, elke reël van Lojale verset’, sê hy, ‘gee my nuwe hoop,
nuwe moed.... Dat ons volk, ons letterkunde nou in jou 'n gees voortgebring het wat
al dié dinge so duidelik en so helder kon stel, is vir my 'n groot vooruitgang. ... Daar
waai nuwe fris winde deur jou bundel. Uit elke bladsy daarvan spreek daar 'n gees
wat, vir my altans, heeltemal nuut is in ons letterkunde - en ek sou dit miskien 'n
universele gees wil noem.’ Ook die sober prosastyl val hom op: ‘Telkens weer bevat
jou bundel hele brokstukke prosa - en nie prosa in die sin van “mooi” taal, heeltemal
losstaande, dit wil sê versierkuns nie, maar in die sin van taal èn gedagte wat iets
finaals, onvermydeliks en onherroepliks het - soos daar nog nie in Afrikaans geskrywe
is nie.’ Hy sê dat hy met byna elke uitspraak in die opstelle dit ‘roerend eens’ met
Van Wyk Louw is; waar 'n sosiale vraagstuk aangeraak word, ‘is ek dit met jou
ontroerend eens’. As iemand kritiek lewer soos dié wat Van Wyk Louw in Lojale
verset doen, is hy volgens Krige nie 'n verraaier of vyand nie, ‘maar in die hoogste
mate
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lojaal aan homself & die volk waaraan hy nie anders kan as om te behoort nie.’
Tog is Krige ook bereid om op fatsoenlike wyse van Van Wyk Louw te verskil,
soos in sy reaksie in Die Brandwag van 17 Februarie 1939 na aanleiding van die
opstel ‘Die ewige trek’.
In ‘Die ewige trek’ sê Van Wyk Louw dat daar in die groei van alle jong volkere
van tyd tot tyd groot keerpunte kom wanneer belangrike keuses gemaak moet word.24.
Sulke keerpunte in die geskiedenis van die Afrikaner was byvoorbeeld in 1836 toe
die Afrikaners moes besluit of hulle gaan trek of nie, in 1899 toe hulle voor die keuse
gestaan het van oorlog maak teen Brittanje of vrede bewaar, en die derde 'n paar jaar
later toe hulle moes kies tussen Afrikaans en Nederlands. Dikwels, sê Van Wyk
Louw, bestaan daar in sulke gevalle 'n volkome ewewig vir die argumente wat vir
albei rigtings aangevoer kan word, 'n ewewig wat deur geen redelike oortuiging
verander kan word nie. 'n Keuse na watter kant toe is dan in sulke gevalle 'n
waagspel.25. Maar dikwels gebeur dit juis in sulke situasies dat die persoon met ‘'n
bietjie minder redelikheid en 'n bietjie meer geloof en fanatisme’26. sy saak só
oortuigend stel dat sy siening uiteindelik die oorhand kry.
Van Wyk Louw grondves dus sy hele betoog op die stelling dat dit die irrasionele,
die onredelike magte, was wat een deel van die volk voortgedryf het om die gevaarlike
pad in te slaan, terwyl 'n ander deel die veiliger pad gekies het. Krige meen dat Van
Wyk Louw aan die irrasionele wat in 'n volk leef, by implikasie 'n groter skeppende
krag as die redelike toeken. Volgens Van Wyk Louw was dit dan die irrasionele wat
iemand soos Piet Retief tot die trek gedryf het, terwyl iemand soos ds. W.A. Krige,
een van die grens-predikante, waarskynlik alles in sy vermoë gedoen het om die
Trekkers van hulle voorneme te laat afsien. Volgens Krige was dit egter juis die
toekomstige Trekkers wat die een redelike ding gedoen het wat hulle kon doen,
naamlik om in die lig van die voortdurende aanvalle op hulle lewens en besittings
te trek. Hoewel Retief bewus was van die gevare wat op hulle oorkant die Grootrivier
gewag het, kon ds. Krige nie een redelike argument voorlê waarom hulle moes bly
voortleef onder 'n koloniale regering wat klaarblyklik geen daadwerklike poging
aangewend het om hulle posisie teen die aanvalle te versterk nie. Daarom ook munt
Retief se beroemde manifes uit om die redelikheid daarvan en is dit 'n model van die
logika. Ook wat die keuse van oorlog of vrede
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in 1899 betref, meen Krige dat die nugter, saaklike en helder denkende staatsman
Paul Kruger waarskynlik lank moes nagedink het om uiteindelik tot sy besluit te
kom. Hy het besef
dat 'n volk wat nie veg as hy moet veg nie, in sy hart en siel vernietig
sal word selfs al vermy hy die oorlog. En hy het besef (met sy verstand
nog meer as met sy hart) dat 'n volk wat veg as hy moet veg, selfs al is dit
teen die grootste oormag waarteen 'n klein volkie nog ooit in die moderne
geskiedenis te staan gekom het - of miskien juis daarom - genoeg siel en
adel en diep verborge kragte in hom het om op die ou end te oorwin, al
word hy dan ook tydelik verpletter.
Die laaste voorbeeld wat Van Wyk Louw noem, is vir Krige die aanvegbaarste
van die drie. As teenvoeter vir 'n ‘onredelike’ Langenhoven sou 'n mens miskien die
‘redelike’ prof. A.A. Moorrees kon neem wat Nederlands bly verdedig het. Maar
juis die teenoorgestelde is die geval. Langenhoven het sy betoog in belang van
Afrikaans uiters redelik en logies verantwoord. Wat, vra Krige,
is onlogieser, onredeliker as juis om heeltemal 'n vreemde taal wat slegs
'n paar dosyn uit meer as 'n miljoen mense reg kan praat, tot die amptelike
taal en veral die kultuurtaal vir jou volk te verklaar? En wat is logieser,
redeliker as net om jou moedertaal, die taal wat almal ken, wat almal elke
dag van hul lewe praat en waarin al hul diepste, egste gevoelens en
gewaarwordings vertolk word, tot daardie rang te verhef?
Krige kom ten slotte tot die uitspraak dat Van Wyk Louw die indruk wek dat hy
meer waarde en belang heg aan die onredelike magte as die redelike in die mens.
Daarmee skat hy die rede gering en doen hy die mens in sy bestaansreg te kort.
Hoewel 'n mens miskien kan sê dat die ‘redelike’ oorwegings wat Krige aan Kruger
se toetrede tot die oorlog toeskryf, nie heeltemal oortuig nie en dat die Transvaalse
president op grond van Krige se motivering eweseer as 'n irrasionalis gesien kan
word wat teen alle ‘logiese’ beterwete in 'n ondergang tegemoetgaan, is sy siening
tog 'n boeiende alternatief vir dié wat Van Wyk Louw gee. In die geval van die keuse
ten gunste van die Groot Trek en van Afrikaans in plaas
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van Nederlands is sy betoog in die jaar 1939, toe hy dié reaksie op ‘Die ewige trek’
geskryf het, oortuigender. Of hierdie keuses inder-daad op redelike gronde gefundeer
was, is iets wat die toekoms sal moet leer. 'n Mens kan byvoorbeeld die standpunt
inneem dat die keuse vir Afrikaans in plaas van Nederlands in 1914 op redelike
gronde berus het, maar die vraag is of dit ten aansien van Engels op sy beurt nie 'n
irrasionele wilsbeslissing was nie. En indien Engels in die toekoms Afrikaans as
amptelike taal in so 'n mate ontkrag dat dit geen funksie meer in die onderwys en die
openbare lewe van Suid-Afrika het nie, is die vraag of die koersverlegging van 1914
nie 'n ‘waagspel’ was wat deur die geskiedenis agterhaal is nie.
Sowel vir Van Wyk Louw as vir Krige is die posisie van Afrikaans ten opsigte
van Engels egter vir hulle betoog nie ter sake nie. Wat 'n mens tref, is hoe besadig,
sterk en dikwels selfs oortuigend Krige hier teen 'n formidabele en wysgerig gevormde
denker soos Van Wyk Louw standpunt inneem. Dit is 'n artikel wat met sy logiese
gang iets van die dormante regsgeleerde, wat sy oorspronklike studierigting versaak
het, illustreer en wat 'n aspek van Krige se samestelling openbaar wat 'n mens te
gemaklik teen die agtergrond van sy romantiese poësie oor die hoof sien.

III
In die vier en 'n half jaar in Frankryk en Spanje het Uys talle sporadiese nooiens
gehad, maar slegs met die Katalaanse Emilia Eulalia, vir wie hy by Roy en Mary
Campbell ontmoet, ontwikkel dit tot 'n ernstige verhouding, só ernstig dat hy haar
skoonheid en deugde - haar natuurlikheid, spontaneïteit, eenvoud, gulhartigheid en
byna goddelike kinderlikheid - in briewe aan Bokkie besing. Hy gee selfs aan sy
ouers te kenne dat hy met haar wil trou en vra by sy vader 'n kopie van sy
doopsertifikaat vir die huwelik aan. Maar tog trou hulle nie. Wanneer hy Spanje
verlaat en terugkeer na Suid-Afrika, is die verhouding en vurige liefde finaal verby.
In al die jare in Europa rep hy in geen enkele bewaar geblewe brief aan sy familie
dat hy nog vóór sy vertrek uit Johannesburg in 1931 'n meisie ontmoet het tot wie
hy onmiddellik aangetrokke was nie. Hierdie meisie, Rachel Alida du Toit, gebore
op 15 Januarie 1916 op Petrusburg in die Oranje-Vrystaat, sou later onder die naam
Lydia
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Lindeque groot bekendheid verwerf as een van die voortreflikste dramatiese aktrises
wat ooit die Suid-Afrikaanse verhoog betree het.27. Met die geboorte van haar broer
en suster, 'n tweeling, sterf haar genetiese moeder. Sy word onder die sorg geplaas
van haar tant Alie, wat haar soos 'n moeder grootmaak en aan wie sy baie geheg was.
Tant Alie was getroud met 'n Lindeque wat in die distrik Bethlehem geboer het.
Wanneer hy sterf, gaan tant Alie as matrone na die skoolkoshuis op Ficksburg. Van
vroeg af was dit duidelik dat Lydia 'n natuurtalent op die verhoog was. Op vroeë
ouderdom sluit sy aan by die geselskap van Paul de Groot, die Nederlandse regisseur
wat in 1924 in Suid-Afrika aankom en 'n belangrike vernuwing in die Afrikaanse
toneel bring.
Lydia se eerste ontmoeting met Uys was in Desember 1930 toe sy saam met die
toneelspeler Siegfried Mynhardt in Johannesburg gaan vakansie hou het en Uys by
The Rand Daily Mail werksaam was. Siegie, soos hy deur sy vriende genoem is, se
oom Rico de Beer het in Bramley gewoon en was getroud met Elize Krige, 'n niggie
van Uys. Een oggend is hulle saam stad toe. Terwyl oom Rico op kantoor was, is
Siegie, Elize en Lydia na Uys, wat 'n woonstel in Rissikstraat met Skaap Theunissen
gedeel het. Dit was om en by nege-uur die oggend en Uys was nog in die bed. In die
woonstel was nog twee of drie jongmans wat oral rond op sofas en in beddens gelê
en slaap het. Die middag is Uys saam met die twee dames bioskoop toe om The jazz
singer te sien. Uys het Lydia 'n bietjie geskok met sy kleredrag. Hy het 'n hemp
sonder rug aangehad, met goedsmoeds 'n Stellenbosse kleurbaadjie daaroor. Hy was
baie geesdriftig en kon geweldig baie praat, veral oor boeke en gedigte. Toe hy hoor
sy is 'n aktrise, het hy haar sommer dadelik 'n toneelstuk belowe: 'n treurspel ‘in vyf
bedrywe, spesiaal vir jou geskrywe’, het hy uit die vuis gerym. Reeds met die eerste
ontmoeting het hy laat blyk hy is moeg van die prosaïese lewe in Johannesburg by
die koerant en dat hy van plan was om uit te spring en die wye, wonderlike wêreld
te gaan sien. In daardie Desember-weke het Lydia hom nog twee of drie maal gesien,
maar verder as dít het hulle kennismaking nie gekom nie.28.
Die tweede ontmoeting tussen hulle was toe Uys op 'n middag by Lydia se
pleegmoeder se kombuis instap. Uys was toe 'n paar maande tevore ná baie
omswerwinge terug uit Europa en werksaam by Die Vaderland, terwyl Lydia se
pleegmoeder intussen van Ficksburg na Pretoria verhuis het en by die Hoër
Meisieskool Pretoria in beheer
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van die koshuis was. In daardie stadium het Lydia deel gevorm van André Huguenet
se toneelgeselskap en het sy reeds 'n paar jaar vantevore 'n baie suksesvolle reis as
Annekie in Jochem van Bruggen se Ampie agter die rug gehad. In voorkoms was
Uys nou ouer, maar nog steeds, soos vroeër, 'n bietjie deur die wind. 'n Week later
was hy weer op besoek. Ná sy vertrek sit Lydia 'n ruk lank doodstil. Toe sê sy aan
haar ma: ‘Mam, ek is verlief op Uys.’ Tant Alie antwoord: ‘Toe maar, my kind, die
man is net so verlief op jou.’29. Uys se baie minnebriewe aan haar was vurig. ‘Selfs
die stukkie papier wat in die straat warrel, het betekenis vir my, noudat ek jou lief
het!’ skryf hy op 'n keer. Wanneer hy 'n naweek by haar kon deurbring terwyl sy
saam met die toneelgeselskap op toer was, het hy, wat nooit in sy lewe 'n motor sou
besit en ook nooit leer bestuur het nie, gesorg dat sy broer Bokkie hom neem. Met
haar verjaardag op 15 Januarie 1936 gee hy haar 'n eksemplaar van Kentering present,
gerig aan ‘Lydia ...of Lida ...of Leda’. Hy skryf:
Drie onvergeetlike weke van liefde het my so verwar dat ek nie meer
mooi weet watter van die drie haar naam is nie. - In elk geval sy was...en
is...'n godin!
Soos 'n soutwind uit die see deurtrek
sy my hele lewe, sy die vrygewige.
In my hart, steeds onversadig, wek
heilsaam sy my honger na die ewige
fles varsriekende wat sy geur uitasem
deur 'n koel alkoof waar slaap en drome wag.
Wit vergete wierooklamp wat wasem
heimelik deur die lang somernag...

En hy sluit af:
Met al my liefde, bewondering en dankbaarheid. - Uys.30.
Toe Uys eind 1936 Kaapstad toe is om by Die Suiderstem te gaan werk, het Lydia
haar toneelwerk voortgesit. Op 'n goeie oggend, op 27 Januarie 1937, 'n datum wat
Uys later self nie meer kon onthou nie,31. is hulle halsoorkop in Kaapstad getroud.
Net kort tevore het Lydia gespeel in 'n toneelstuk met die titel Die doodvonnis en
ten tyde
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van die troue was sy besig met Die gevaarlike huwelik! Uys het wel gewonder of
die titels van dié toneelstukke nie dalk 'n slegte voorteken was nie, maar hulle was
te verlief om hulle daaraan te steur! Die enigste persoon wat van hulle troue geweet
het, was Googoo Louwrens, 'n ou vriend van Uys, wat as getuie opgetree het. Ná die
huwelik is Lydia weer terug op toer. Omdat André Huguenet 'n nuuskierige agie met
'n groot mond was, het sy besluit om haar trouring aan 'n lang ketting om haar nek
te dra en niemand onder die spelers van haar huwelik te vertel nie. Op 'n Vrydagaand
kon sy haar verlange na Uys egter nie langer beteuel nie. Sy sê aan André dat sy vir
die naweek Kaap toe vertrek. Huguenet se reaksie was: ‘Julle mense dink julle is
met vakansie. Daar is honderde handbiljette wat moet geadresseer word.’ Lydia
antwoord: ‘Ek gaan Kaapstad toe om by Uys te wees. Ons is getroud, weet jy?’ André
word wit soos die lakens op sy bed. Hy kyk haar lank aan, klim uit sy bed, trek sy
kamerjas aan en met bewende hande skink hy vir hom 'n drankie in. ‘Ek is tot in die
diepste van my siel geskok. Ek het nog steeds gehoop dat jy en ek eendag sal trou.’32.
Lydia is weg Kaap toe. André moet die oggend baie besig gewees het om al wat
koerant is en die radio met die nuus te bel. Dit is uitgesaai en die volgende dag was
hulle foto's in die koerante - alles deur André georkestreer as reklame net voordat
hulle in Kaapstad sou optree. Uys was woedend. Hulle ouers het die nuus om eenuur
die dag oor die radio verneem. Van al die ouers was André se ma die geskokste!
Toe die speelvak van Die gevaarlike huwelik verby was, het Uys André per
telegram in kennis gestel dat Lydia nie verder sal speel nie. Lydia was baie ontsteld,
maar Uys was onwrikbaar. Sy het by hom in die enorme huis van René Gretz teen
die berg bokant Clifton ingetrek. René se groot sitkamer was vol naakbeelde. Toe
Lydia by geleentheid met griep in die bed was, kry Uys 'n vrou om die huiswerk te
doen. Sy wou eers nie inkom nie. ‘Here, mêdem, hoe kan ek dan hier werk waar daar
so 'n klomp kaal mense staan?’ Sy het die hele dag gemompel, gesê party van die
beelde is dan sonder koppe, en die volgende dag het sy nie weer opgedaag nie.33.
In hierdie tyd was Uys nog steeds aan Die Suiderstem verbonde. Hy het nou dikwels
praatjies op uitnodiging gehou oor die literatuur en sy indrukke van die probleme in
Spanje, en met sy aangebore akteursaanslag was hy gou bedrewe as openbare spreker.
Hy het 'n aantreklike staccato-manier van praat gehad en met die vertragings
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en versnellings in sy stem kon hy sy eie verse voortreflik vertolk. Daarby was hy 'n
aantreklike man, lenig, mooi gebou, seunsagtig met 'n innemende, sagte
persoonlikheid en 'n kinderlike eenvoud. By geleentheid in 1937 moes hy en professor
Andrew Murray van die Universiteit van Kaapstad op Stellenbosch op 'n debatsaand
die mosie verdedig dat Afrikaanstalige universiteite sonder siel is. Saam loods hulle
'n geweldige aanslag en wys op elke denkbare fout in universiteite soos Stellenbosch
en Pretoria. Toe daar gestem word, wen Uys en Murray loshande met meer as
agthonderd Stellenbosse studente wat met hulle akkoord gaan.34.
By die koerant gaan dit met Uys minder goed. In 'n brief van 5 September 1937
skryf hy aan Bokkie dat hy oorlaai is met werk en dat die daaglikse sleur vir hom te
veel word. In 'n teks wat hy in hierdie tyd vir die radio skryf, kla hy steen en been
oor die lang vervelige dae op kantoor en die heeldag se gesit op ‘daardie dooie
sementklip van 'n kantoorstoel’.35. Op 'n goeie dag, skryf hy aan Bokkie, het hy genoeg
gehad van dit alles, die hel in geraak en bedank. In plaas van vaste kantoorure elke
dag kon hy van 1 Oktober af as vryskut by die koerant werk en die drie letterkundige
bladsye per week vir 'n bedrag van £15 versorg. Lydia, in daardie stadium reeds ses
maande swanger, het hom met sy bedanking heelhartig gesteun, iets wat Uys bewonder
en later laat sê het: ‘Watter moed het sy tog nie gehad om so vierkant agter my te
staan nie! Vir my was dit maklik genoeg om my betrekking te laat vaar, maar vir
Lydia het dit gekom op 'n tydstip wat vir haar as verwagtende moeder bitter swaar
moes gewees het.’36.
Uys en Lydia se eerste kind, Maria-Eulalia - vernoem na Uys se ouma Krige en
na sy Spaanse nooi -, is op 25 Desember 1937 in die Del Herbe-kraaminrigting in
Welgemeendstraat, Kaapstad, gebore. Toe Uys en Lydia op Oukersaand daar aankom,
was die personeel se Kerspartytjie in volle gang en die verpleegsters lekker aangeklam.
Só jolig het dit daaraan toegegaan dat die matrone die volgende oggend in haar
uniform gehelp moes word! Die arts wat die bevalling behartig het, was Petronella
van Heerden, die eerste Afrikaanse vrou wat in Nederland as mediese dokter
gekwalifiseer het en later skryfster was van die fraai herinneringsketse Kerssnuitsels
en Die sestiende koppie.37. Uys en Lydia vra Van Wyk Louw om peetvader van Eulalia
te word, 'n aanduiding van hoe heg die twee digters se vriendskap in hierdie stadium
was.
In April 1938, toe Eulalia nog maar vier maande oud was, het Uys
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en Lydia by René Gretz uitgetrek en in Izapa, 'n houthuisie op Clifton se tweede
strand, gaan woon. Uys, wat in hierdie stadium reeds afvallig was van die kerklike
vormgodsdiens, het Eulalia sommer self in die ysige waters van die Atlantiese Oseaan
‘gedoop’. Daar het Lydia haar toneelherinneringe begin skryf, wat in 1941 as Trek
op die skerm verskyn het. Vir Uys was Clifton nie alleen die mooiste deel van
Kaapstad nie, maar ook die mees poëtiese, met die see - soos hy op 27 September
1940 aan Van Wyk Louw skryf - ‘'n simfonie, nes of daar gedurig êrens musiek
speel’.38.
Met die verveling van die kantoor en die saktyd van die koerant uit sy bestaan
weg, het Uys in Clifton die lewe saam met Lydia en Eulalia intens geniet. Wanneer
hy van die stad af terugkeer, kon hy die skaduwees oor Leeukop en die Twaalf
Apostels sien trek en was die blou waters van die see, waar hy nou iedere dag twee
maal kon swem, 'n hanetreetjie van sy voordeur af. Hy was in hierdie tyd druk aan
die skryf. Tussen die berg en die see ontstaan sy gedigte ‘Die seemeeu’ en ‘Die
antwoord’ waarin die vers sy effekte, soos vroeër in ‘Nagreën’, deur die herhalings
en die kort reël kry. Terwyl ‘Nagreën’ egter gedra word deur die klank en die
vergelykings, werk Krige hier meer met konstaterings van indrukke, toenemend
toegespits op die ‘styg en daal’ van die enkele seemeeu wat die draer van sy verlange
word. Met die karigste middele bou hy albei dié verse op uit die vrae en kwellinge
van die ewige romantikus. Tog het 'n mens die gevoel dat hy in ‘Die antwoord’ die
seemeeu - en daarmee ook die vers! - te lank laat sweef en draal. Dit is na aanleiding
van ‘Die antwoord’ dat H.A. Mulder betreklik vroeg op 'n gebrek by Krige wys,
naamlik dat hy dikwels nie weet waar en wanneer om op te hou nie. As die digter só
herhaal, sê Mulder, ‘dan voelen wij ons geneigd om gemarteld uit te roepen: houd
op! Inderdaad kan men in deze trant eindeloos voortdichten, men kan ook stukken
schrappen zonder hinder voor het geheel, het is poëzie bij de ellemaat. En daardoor
geen poëzie, maar een woordenwoestenij.’39. Ter verdediging kan 'n mens sê dat Krige
met die innerlike logika van ‘Die seemeeu’ beter slaag as met die te uitgerekte ‘Die
antwoord’ en dat hy reeds die moontlikhede van die vrye vers besef en uitbuit, hoewel
hy dit nog tastend doen. Later was hy terdeë bewus van die gevare van 'n te losse
prosodie en het hy W.H. Auden se kommentaar oor die posisie waarin die beoefenaar
van die vrye vers hom bevind, ter harte geneem en onderskryf:
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The poet who writes ‘free’ verse is like Robinson Crusoe on his desert
island: he must do all his cooking, laundry and darning for himself. In a
few exceptional cases, this manly independence produces something
original and impressive, but more often the result is squalor-dirty sheets
on the unmade bed and empty bottles on the unswept floor.40.
Aangevuur deur 'n vrou met toneel in haar bloed begin Uys nou daarin belangstel
om naas poësie en prosa ook vir die toneel te skryf. Aanvanklik skryf hy dialoë oor
sy reiservarings wat hy en Lydia vir die radio opneem. Hy vertaal Lorca se drama
Mariana Pineda en skryf reeds in November 1937 verder vir die radio 'n spel wat
hy Die gees van die water noem. Dit is 'n eenbedryf waarin hy iets besonders probeer
bereik deur die gesprek tussen die Berg, die Water en die Wind, maar 'n mens het
die gevoel die dialoog raak soms te bewustelik filosofies en dat die tema te veel
raakpunte met Multatuli se sprokie oor die Japanse klipkapper het. 'n Groot
vooruitgang hierop is die radiospel Die skaapwagters van Betlehem (oorspronklik:
Bethlehem), wat hy opdra aan ‘Maria-Eulalia op die dag van haar geboorte’. Dit is
'n eenbedryf wat by die Middeleeuse tradisie van die Kersspel aansluit en waarin die
Bybelse gegewe gedeeltelik, onder meer deur Afrikaanse idiome en die
verafrikaansing van die herders se name, na Suid-Afrikaanse omstandighede
getransponeer word. Die noue aansluiting by die Middeleeuse tradisie lei ook tot 'n
mooi verbinding van realisme en magie, en saam met die fyn stemminge, die
teenstellings tussen die figure en die geleidelike progressie tot die verskyning van
die ster aan die slot dra dit by tot die bekoring van die stuk.
Met die oog op die Voortrekkereeufees van 1938 besluit Uys op 'n drama van
groter omvang en met 'n historiese tema, waarin hy ook iets oor sy eie voorsate kon
verwerk. Omdat hy by die lees van Gustav Preller se Retief-biografie so getref is
deur die ontroerende brief wat Magdalena Retief op hoë ouderdom aan haar familie
in die Kolonie geskryf het, begin hy werk aan 'n drama rondom haar as hooffiguur.
Magdalena Retief, wat só ontstaan, word opgebou uit agt tonele en 'n epiloog en
strek oor 'n periode van meer as 'n halfeeu. Dit gee die lewensloop van die
hoofpersoon van haar sestiende tot sewentigste jaar. Hoewel die drama dus epies
opgebou word, verwerk hy van die belangrikste botsings in die Trek-geskiedenis,
telkens met belangrike grepe uit die wordingsgeskiedenis van die Afrikanervolk.
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Tog is dit, soos Mulder dit stel, eerder Krige se doel ‘om 'n intieme tafereel te ontwerp
van die Voortrekkerlewe’41. as om op die bekende geskiedenis te konsentreer. Sentraal
staan die hooffiguur, wat in haar intieme huislikheid en vrouwees voortdurend bedreig
word deur gebeure waaroor sy geen beheer het nie. En hoewel die epiese konsepsie
van die stuk meebring dat van die karakters dikwels by die aanvang van 'n nuwe
tafereel hinderlike inligting moet verstrek, is daar iets aangrypends in die wyse waarop
Krige die hoofkarakter se lewe stuksgewyse voor ons laat ontvou. Wat 'n mens van
die stuk bybly, is die hele atmosfeer, stemming en intieme lewe van die hoofkarakter.
Die drama word in 1938 deur die Unie-Volkspers gepubliseer, met 'n pragtige sober
bandontwerp en houtsneë deur Cecil Higgs.42. Deur die Krugersdorpse Munisipale
Vereniging vir Drama en Opera word dit met 'n eerste prys in hulle wedstryd vir
toneelstukke oor die Groot Trek bekroon.
Teen die middel van 1938, toe Uys pas klaar was met die skryf van Magdalena
Retief, vra Anna Richter-Visser hom om 'n eenbedryf vir 'n groepie Kaapstadse
amateurspelers te skryf vir opvoering op die aand van die Heldedagviering in Oktober
van daardie jaar. In Izapa spring hy aan die werk aan 'n stuk wat hy Die wit muur
noem. Dit speel af tydens die Anglo-Boereoorlog en handel oor 'n voorval waarin 'n
jong Boereseun deur 'n Britse offisier met die dood gedreig word indien hy nie sê
waar sy vader se kommando hom bevind nie. Met Anna as regisseuse was die
opvoering 'n groot sukses, al was die spreker van die aand, soos Uys aan Bokkie
skryf, ‘daardie ou brulpadda, E.C. Pienaar...o wyse ironie van die lot’!43. Nou kon hy
die eerste keer opgetoë sien hoe sy karakters, wat vroeër net skimme van sy
verbeelding was, op die toneel mense van vlees en bloed word en hoe die seun die
toneel aan die einde heeltemal oorheers.44. 'n Besondere ervaring vir Uys kort ná die
voltooiing van sy spel was sy ontmoeting met die werklike Japie Greyling, die model
vir sy kinderheld. Greyling het toe op 'n plaas in die Vrystaat gewoon, naby
Bethlehem, waar Uys se vader magistraat was. Greyling was glad nie geneë om oor
die voorval te praat nie, aangesien hy bang was dat dit ou wonde sou laat oopgaan
en verdeeldheid tussen Afrikaans- en Engelssprekende Suid-Afrikaners in die hand
sou werk. Toe Uys hom egter vertel hoe entoesiasties 'n paar van sy Engelssprekende
vriende op Die wit muur gereageer het en hom daarop wys dat die stuk reeds in Die
Huisgenoot van 14 Oktober 1938 gepubliseer is, was hy gerusgestel.45.
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In die loop van 1939 sou Uys nog twee eenbedrywe skryf: Die ongeskrewe stuk,
waarin hy die gehoor direk by die spel betrek en by Pirandello se Sei personaggi in
cerca d'autore (Ses karakters op soek na 'n skrywer) en Questa sera si recita a soggeto
(Vanaand improviseer ons) aansluit; en die blyspel Die arrestasie, wat hy vir die
Hugenoteviering aan die Universiteit van Kaapstad skryf. Dit is gegrond op 'n
vermaaklike voorval in die tyd van W.A. van der Stel se bewind aan die Kaap en
gebaseer op 'n artikel deur Uys se leermeester J.L.M. Franken in Die Huisgenoot
van 6 Julie 1928. In hierdie eenbedryf - die beste wat hy in die dertigerjare skryf word die situasiekomiek gaandeweg verdiep tot 'n nasionale bewuswording onder
die Vryburgers. Saam met Die wit muur en Die skaapwagters van Betlehem verskyn
dit in 1940 by die Unie-Volkspers in boekvorm.
Reeds in November 1938 verlaat die Kriges Clifton en vestig hulle in Transvaal.
Uys het baie van die see en berg gehou en was jammer om weg te gaan, maar Lydia
was bly toe sy die deur van hulle huis agter haar toetrek en met haar baba op die
heup vir oulaas die eenhonderd en dertig trappies na die buspad uitsukkel. In Pretoria
het Eulalia tydelik ingewoon by Lydia se pleegmoeder. Deur die groot Ossewatrek
dwarsdeur die land ter viering van die Voortrekkereeufees en die hoeksteenlegging
van die monument in Pretoria in 1938 word Uys so meegevoer dat hy net soos talle
konserwatiewe Afrikaners 'n baard kweek en in 'n ferweelpak vir die vieringe
rond-loop!46. Lydia moes die hoofrol speel in die Transvaalse produksie van
Magdalena Retief en sy en Uys is daarvoor na Krugersdorp. Dit was vir haar 'n
moeilike opdrag, want die gedurige verskuiwing van plek en die groeiende jare van
Magdalena het herhaalde grimerings en toneelveranderings vereis. Toe sy die middag
voor die première na die dekor kom kyk, moes sy ontdek die perskeboom met
lentebloeisels, wat volgens die teks die eerste tere bloei van die lewe moet voorstel,
sit vol groot pragtige ryp perskes. Ten einde raad het een van die spelers 'n kwas
gegryp en in 'n kits die perskes in die fraaiste bloeisels verander!47. Ten spyte van al
die probleme was die ongeveer dertig opvoerings aan die Rand en op die Transvaalse
platteland 'n geweldige sukses en het die stuk by die gehore groot byval gevind.
Intussen het Lydia 'n huis in Johannesburg gehuur waar hulle op Nuwejaarsdag
1939 kon intrek. Baie gou was daar naas hulle drie, die huishulp en Eulalia se
oppastertjie nog twee mense in die huis: Uys se broer François en sy neef Gideon
Uys. Uys moes almal twee maande
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lank met die opbrengs uit sy joernalistiek onderhou. Daarby, so vertel Lydia, het die
tweedehandse motortjie wat sy vir hulle aangeskaf het, net so maklik petrol weggesluk
as Eulalia pampoen! François het op 'n dag begin om Uys te teken en die skildery
byna voltooi. Toe Lydia weer opkyk, sit Eulalia voor die nog nat beskilderde doek
en met haar dik stomp vingertjies krap sy op en neer oor haar pa se gesig. Die hele
skildery was verinneweer, maar François was taamlik gelate oor die hele affêre.
Gerard de Leeuw, later 'n uitstekende beeldhouer, was 'n gereelde gas in hul huis.
Dikwels het hy, Uys en François by 'n klein Griekse restaurantjie in Orange Grove
iets gaan eet en sit en gesels, sonder om hulle oor die dag van môre te bekommer.48.
Soms was Lydia vies wanneer Gerard ontydig instap, want dan het sy geweet doen
Uys en François nie 'n steek werk nie.
Toe Lydia haar eerste tjek van £45 ontvang, het Uys gemeen hulle het nou 'n goeie
inkomste en kon hy, tot haar wrewel, 'n bietjie blaaskans kry. Saam met François,
die kunstenaars Walter Battiss en Terence McCaw en ook sy suster Mizzi, wat in
Bethlehem by hulle aansluit, reis hy in Mei 1939 na Basoetoland (vandag Lesotho),
waar hulle, saam met 'n Sotho-gids, teen die Maluti's opgaan. Oor hierdie reis doen
Uys verslag in 'n reeks artikels wat van 9 Junie tot 31 Oktober 1939 in Die Brandwag
verskyn. Dit sou eers in 1990 postuum met 'n voorwoord deur Hennie Aucamp in
boekvorm as Na die Maluti's gepubliseer word. Die hele boek is eintlik 'n soort
causerie, los praatjies na aanleiding van wat die vriende beleef en alles oor gesels.
So vertaal Battiss vir hulle voorbeelde uit die poësie van die Boesmans. Een van
hierdie verse, ‘Gebed aan die jong maan’ met die geprewelde inkantasie van die
eensame primitiewe mensie wat, verlate op die bergtop, die ganse donker nag
deurwaak, biddend tot sy god,49. gryp Uys só aan dat hy W.H. Bleek50. se vertaling
daarvan as basis vir 'n Afrikaanse verwerking gebruik:
Jong maan,
bleek maan,
wit maan,
swart maan
wat oor die afgrond gaan,
praat met my
van die donker dinge
hoër as die berg,
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dieper as die afgrond,
warm soos die wind,
koud soos die sneeu.
Jong maan,
stil maan,
praat met my
van die donker dinge!51.

Die gesprekke tussen die vriende word in die reisverslag afgewissel met fyn
waarnemings wat plek-plek impressionisties aandoen en aan Van Gogh laat dink,
soos die beskrywing van die sonneblom wat in die laaste lig van die dag ‘so stralend
intens’ is, amper asof ‘daar uit die donkerbruin pit van die blom 'n vlam oplaai, of
die breë bloeisels begin brand’.52. Soos Aucamp in sy inleiding opmerk, is daar soms
uitweidings wat 'n element van ‘afdwalings en veelwoordigheid’53. bevat. Soms raak
Krige se humor ook studentikoos, iets wat sy broer Arnold se kommentaar bevestig
dat grapmaak nie Uys se sterkste eienskap is nie en dat hy soms gewoon laf word!54.
Oor die algemeen skryf hy egter hier in teen die geykte Afrikaanse prosatradisie voor
hom. Dit word byvoorbeeld duidelik as 'n mens sy aanblik van Mont-aux-Sources
‘in al sy grootse eensaamheid, sy onverbiddelike afsydigheid en sy koue trotse
ongenaakbaarheid’55. vergelyk met Sangiro se beskrywing van Kilimandjaro in Op
safari. Met die panoramiese uitsig op die wêreld om hom wel daar by Uys 'n sterk
gevoel van verbondenheid op met die mense van sy volk wat, soos hy dit later sou
stel, ten spyte van alles ‘steeds aan my gees, my siel, my hart verwant’ is. En hy
hoop, met die onweerswolke van die Tweede Wêreldoorlog reeds in die lug, dat sy
mense ‘groot en ruim en sterk...[en] vry’56. sal wees soos die landskap wat hy om
hom waarneem.
Na die Maluti's is nie die enigste prosa wat Uys in hierdie jare skryf nie. Reeds in
1936 publiseer hy in Die Huisgenoot, De Stem en Jaarboek van die Afrikaanse
Skrywerskring 'n viertal verhale, waaronder ‘Die doodkis’, wat uitmunt deur die
voortreflike karakterisering en die ligte aanslag van die humor en ironie waarmee
die hooffiguur met sy eie tekortkominge en eienaardighede saamleef. In 1938 en
1939 skryf hy nog 'n drietal verhale, wat in Die Brandwag verskyn. Onder hulle is
die lang ‘La Miseria’, gebaseer op 'n gesprek wat Uys met Gilberto Bonegio, die
man van die radiopersoonlikheid Esmé Euvrard, op die trein tussen Pretoria en
Johannesburg gehad het en waarin die
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musikus hom die Portugese legende vertel het van Ellende, die armste vrou in die
omtrek, wat die mag kry om die kinders wat haar lemoene steel, aan die boom te laat
vassit. Wanneer die Dood haar op 'n dag kom haal, gebruik sy weer haar mag. Daarom,
so sluit die legende af, is die ellende en die armoede onsterflik. Hierdie gegewe sou
Uys later in sy drama Die goue kring weer gebruik en op 'n voortreflike wyse uitbou.
Saam met twee vertellings vir ‘kinders wat nog nie grootmense is nie, en vir
grootmense wat af en toe nog kinders is’, bundel Uys hierdie verhale in 1940 onder
die titel Die palmboom, sy eerste prosawerk in boekvorm en sy eerste boek ná
Kentering. By die verskyning van Die palmboom loof W.E.G. Louw in Die
Huisgenoot van 25 Oktober 1940 die verhale en sonder hy ‘Die doodkis’ en die
titelverhaal uit as die beste in die bundel. Later sou Rob Antonissen die ongekunstelde
verteltrant en die impressionistiese trekke in die styl waardeer wat help om die
atmosfeer te skep.57.
In Johannesburg bly die Kriges net die eerste vier maande van 1939. In Mei van
dié jaar gaan woon hulle op Kloofzicht, 'n klein plasie twaalf kilometer uit Pretoria,
in 'n grasdakhuis met twee verdiepings onder die bloekombome. Sowel die onderste
as die boonste verdieping het bestaan uit een vertrek, met onder 'n ontsaglike vuurherd,
balke teen die dak en die gang en kombuisie om die hoek. Met die skape agter die
huis was hulle in 'n pastorale omgewing en Uys word bekoor deur die een heuwel
op die ander en die lappe gras waartussen hulle woon. Die plasie was naby Waterkloof
se lughawe, waar Bokkie, in dié tyd reeds 'n ervare loods, dikwels met sy vliegtuig
geland het. Eulalia het dit geniet om elke dag ‘die blink vlerke’ te sien verbyvlieg,
sonder om te besef dat dié lughawe binne 'n paar maande met die Tweede
Wêreldoorlog 'n miernes van militêre bedrywighede sou wees. Iets van die geluk
van man, vrou en kind, hulle samesyn en die klein kamee van die laggende dogtertjie
vang Uys op in sy gedig ‘Waterkloof’, geskryf aan die einde van Augustus enkele
dae voor die uitbreek van die oorlog:
Pers gloei die eindelose heuwels
in die sterk voorjaarson.
Die Hoëveld vloei oor van lig
uit die hernude bron.
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Die lig is wit, spierwit...die dag
witter as 'n waskers.
Valleie en gelyktes, heuwels, laagtes
dié hele tafelland is pers.
Stilte ...en één strook sonlig wat
tot die verste einders strek.
Hier teen die hoogste heuwelrand
lê Lydia, Eulalia, ek.
Lydia swyg, staar in die blou
en ek lees Keats se briewe.
Eulalia kruip rond op vet beentjies.
Sy swaai hot om, dan met 'n oulike liewe
glimlag gaan sit sy op my boek.
Ek frons konsuis, sy lag, sy skater;
dis of 'n streep wit klippies plons
skielik in 'n poel helder water.58.

IV
Dat 'n groot en waarskynlik wêreldwye oorlog teen die einde van die dertigerjare in
Europa aan die kom was en dat dit nie meer gekeer sou kon word nie, was vir almal
duidelik wat maar enigsins iets van die internasionale politiek geweet het. In
vergelyking met baie ander Suid-Afrikaners het Uys Krige die voordeel gehad dat
hy die aanlope tot dié oorlog reeds met sy aankoms in Spanje aan die lyf kon ervaar.
Vóór die Republiek van 1931 was daar in Spanje 'n gedurige agitasie en stryd teen
die bewind van die Bourbon-monarg Alfonso XIII en die diktatuur van Miguel Primo
de Rivera, hoofsaaklik as gevolg van Primo se minagting vir die liberale en
professionele middelklas, die depressie van 1929 en die opheffing van die persvryheid.
Met sy vertrek het Primo geen basis vir 'n toekomstige regime gelaat nie. Die middelen laer klasse het niks van die monargie verwag nie, terwyl baie van die generaals
weer die koning sy aanvaarding van Primo se bedanking verkwalik het. Die
verkiesings van April 1931 het daarop

J.C. Kannemeyer, Die goue seun. Die lewe en werk van Uys Krige

273
gedui dat die kandidate ten gunste van die monargie grootliks verslaan en die
Republikeine aan die bewind gestel is, al was die nuwe regering 'n regering sonder
indrukwekkende leiers. Om 'n burgeroorlog te voorkom, abdikeer die koning en gaan
hy in ballingskap.
In November 1933, kort nadat Uys hom in die Barrio Chino in Barcelona vestig,
kom daar, ná die val en die abdikasie van die koning, met die nuwe verkiesings 'n
swaai na regs as die monargiste en die Katolieke met die nuwe vrouestemreg al hoe
meer die oorhand kry. Die linkse groeperinge - onder wie die sosialiste, anargiste,
vrydenkers en 'n klein groepie kommuniste - was nie van plan om daarin te berus
nie. Die geskiedenis van Spanje ná die verkiesing toon 'n geleidelike verval in chaos
en geweld, met brandstigting en roekelose moorde aan die orde van die dag. Daar
was verskillende politieke groeperinge, maar weer het nie een van die leiers oor die
vermoë en grootheid van gees beskik om 'n ramp te voorkom nie. ‘A great man’,
skryf Hugh Thomas in sy uitvoerige studie oor The Spanish Civil War, ‘possessed
of the habits of compromise, compassion and understanding might have softened the
sharpness of the quarrels which agitated the country. Such a man was not
forthcoming.’59.
Die herlewing van die Katalaanse nasionalisme was die eerste probleem waarmee
die nuwe regering te kampe gehad het. Op 13 Desember 1933 berig Uys aan sy ouers
dat die anargistiese rewolusie met mag en mening losgebars het en dat 'n twintigtal
mense met die skietery en bomgooiery gedood is. Bomme het 'n daaglikse verskynsel
in Barcelona geword en niemand skyn veel van 'n ontploffinkie notisie te neem nie.
'n Ander vorm van protes was dié van brandstigting. In 'n rapport wat hy vir Die
Burger opstel, skryf hy:
Ons ry op 'n tram êrens deur 'n stil voorstad. Skielik spring daar drie
mans op die stadig bewegende voertuig. Hulle is gemasker. Elkeen het 'n
rewolwer in sy hand. Met 'n beleefdheid wat ons ironies voorkom, word
ons gelas om uit die tram te klim. Ons doen dit. Dit is helder oordag - maar
die atracadores strooi petrol orals oor die tram en steek die boel aan die
brand. Al die passasiers staan op die sypad, aanskou die brandstapel. Die
drie gemaskerdes spring in 'n motor. Ons sien hoe swaai hulle die hoek
om, en een wuif nog met die hand.60.
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In Barcelona was daar nog verder 'n afskeidingsbeweging aan die gang, iets wat in
1934 uitloop op 'n coup d'état ten einde Barcelona tot hoofstad van 'n onafhanklike
Katalonië en 'n federale regering bevry van Madrid uit te roep. Hoewel die
regeringstroepe binne enkele ure die Katalaanse parlement gebombardeer het en die
vryheidsvegters moes kapituleer, was die vryheidsdrang steeds onwrikbaar in die
mense werksaam en het gevegte weer enkele dae later begin uitbreek. Wanneer Uys
in 1935 saam met sy broer François en sy neef Lance in Valencia woon, is daar orals
polisie te sien en die strate vol geweld en onluste. Hoewel hy sy ouers gerusstel dat
alles intussen in Valencia kalm is, vra hy Lance om te sorg dat hy op sy geboorteplaas,
Bontebokskloof, begrawe moet word indien enigiets met hom sou gebeur en dat die
opbrengs van sy postume werk vir die opleiding van sy kritici aangewend moes word!
Terwyl die konserwatiewe regering, wat in November 1933 aan die bewind gestel
is, die pogings tot hervorming van die vorige ongedaan gemaak het, woed die stakings,
ontsporing van treine, brandstigting en oproer onder studente voort. Van hierdie
onluste was die bewuste werk van Franco en ander senior generaals van die weermag
wat chaos in die land wou skep en met 'n komplot aan die gang was om die regering
oor te neem. Hierdie onluste word deur die leër onderdruk. Die verkiesing van
Februarie 1936, wanneer Uys reeds terug is in Suid-Afrika, lewer egter 'n oorwinning
op vir die Volksfront, wat hoofsaaklik uit sosialiste, teenstanders van die
Rooms-Katolieke Kerk en 'n klein minderheid verteenwoordigers van die
Kommunistiese Party bestaan het. Intussen het die verskillende Fascistiese groeperinge
hulle tot 'n geheel verenig. Teen Februarie 1936 het hulle nog kwalik 5 000 lede
gehad, maar die leiers het reeds belangrike kontakte met die Italiaanse diktator
Mussolini en met van die leidende generaals opgebou. Die gevolg is dat die Fascistiese
aanhang toeneem. Op 17 Julie 1936 breek die Spaanse Burgeroorlog formeel uit
wanneer die generaals Marokkaanse troepe na Spanje bring om 'n magsoorname te
verseker. Op 1 Oktober 1936 word Franco uitgeroep tot hoof van die Spaanse staat
met 'n voorlopige regering in Burgos, al het die stryd tóé maar pas begin en al sou
dit tot April 1939 duur voordat Franco die laaste berig van die oorlog kon opstel en
'n Fascistiese regering tot sy dood in 1975 die bewind sou voer.
Die opmars vanuit Marokko word versterk deur Italiaanse en veral Duitse vliegtuie,
terwyl Russiese wapentuig aankom om die posisie
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van die Volksfront te verstewig. Deur die bemoeienis van die Sowjetunie, Duitsland
en Italië ontwikkel die Spaanse Burgeroorlog tot 'n konflik op internasionale vlak.
Hoewel daar deur diplomatieke kanale onder leiding van die Britse premier, Neville
Chamberlain, 'n ooreenkoms van nie-inmenging en ‘appeasement’ bereik word, het
die deelnemende lande hulle eenvoudig nie aan die uitvoering daarvan gesteur nie.
Wanneer die opmars na Bilbao op 31 Maart 1937 begin, vernietig die Duitse en die
Italiaanse lugmag die onverdedigde stadjie Guerníca - 'n terreurbombardement
waarmee die toekomstige Spil-moondhede, as 'n proeflopie tot die Tweede
Wêreldoorlog, hulle mag en slaankrag wou toets. Die bombardement van talle ander
weerlose Spaanse dorpe en stede het voortgegaan. Tydens die Neurenbergverhoor
van 1946 het Hermann Goering gesê Franco het die hulp van die Duitse lugmag
aangevra, aangesien hy sy troepe nie uit Afrika kon kry nie en die vloot in
kommunistiese hande was. Goering het daarop Hitler aangespoor om die hulp toe te
staan, ten einde 'n kommunistiese regering in Spanje te keer en om die jong Duitse
Luftwaffe se krag en tegniese vermoë te toets.61. Later, in 1941, het Hitler selfs hieraan
toegevoeg dat indien hy nie sy vliegtuie na Spanje sou gestuur het nie, die kerk
vernietig sou gewees het! Van die verbanne priesters het 'n gebed verskyn, wat in
Engels vertaal as volg lui:
To You, O Mary, Queen of Peace, we always return, we the faithful
sons of Your best-loved Spain, now vilified, outraged, befouled by criminal
Bolshevism, deprived by Jewish Marxism, and scorned by savage
Communism. We pray You, tears in our eyes, to come to our help, to
accord final triumph to the glorious armies of the Liberator and
Reconqueror of Spain, the new Pelayo, the Caudillo! Viva Christ the
King!62.
Op die bombardement en vernietiging van die stadjie Guerníca sou die Spaanse
skilder Pablo Picasso later een van sy beroemdste skilderye baseer. In 1937 begin
kunstenaars, skrywers en geleerdes as gevolg van die regsonsekerhede en die
wreedhede aan albei kante van die gevegsfront die land te verlaat. Aan die
nasionalistiese kant word die verskillende faksies onder Franco saamgesnoer, veral
ten opsigte van hul standpunt teenoor die Spaanse Rooms-Katolieke Kerk. In 'n
gesamentlike brief van 1 Junie 1937 verklaar die Spaanse biskoppe dat die
nasionalistiese opstand 'n ‘regverdige oorlog’ is.
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Dit gee aan Franco en sy generaals 'n teologiese basis vir hulle optrede, want
toenemend en konsekwent kon hulle nou van hulle slagting praat as 'n cruzada, 'n
kruistog in diens van die vaderland en die kerk teen kommuniste en ateïste. Pous
Pius XI en sy opvolger, pous Pius XII, sanksioneer die oorlog en die Vatikaan erken
in Augustus 1937 die regering van Franco as die enigste regmatige Spaanse regering.
Baie stede was gou in nasionalistiese hande, maar die regering van die Volksfront
het dele van die land behou. Baie van die goewerneurs en die amptenare van die
burgerlike regering is geskiet en dikwels het die vroue en familie hulle lot gedeel.
Soms is die vroue verkrag en hul hare afgesny, klaarblyklik met die bedoeling om
vrees by die werkersklas in te boesem. Teenoor politieke vyande is meedoënloos
opgetree en die liggame van slagoffers is dikwels in die openbaar uitgestal.63. Al waar
die kerk amptelik op aangedring het, was dat dié wat tereggestel moes word, die
geleentheid moes hê om te bely en dat die laaste sakramente aan hulle bedien moes
word!64. Soms het van die teregstellers uit medelye die gedoemde van 'n stewige
voorraad wyn voorsien, sodat hy die dood in 'n staat van bedwelming kon binnegaan.
Sommige slagoffers is selfs gedwing om hulle eie grafte te grawe voordat hulle
binne-in die graf doodgeskiet is. Een man is aangesê om sy arms in die vorm van 'n
kruis te vou en, terwyl albei sy ledemate geamputeer word, uit te roep: ‘Viva, Christus
die Koning!’65. Onder die sterftes was ook dié van Federico García Lorca, die grootste
Spaanse digter van die dag. Sy dood het gewelddadig in Augustus 1936 in die vroeë
dae van die Spaanse Burgeroorlog tydens 'n Fascistiese opstand in Granada gekom.
Lorca was bewus daarvan dat sy liberale opvattinge hom by die regse beweging
onder verdenking geplaas het en het daarom van Madrid na die betreklike veiligheid
van sy ouerhuis in Granada gevlug. Wanneer hy by 'n digtervriend se huis skuil,
word hy gearresteer en in opdrag van een van Franco se generaals uit die stad geneem
en tereggestel.66. Die regverdiging van hierdie teregstellings was eenvoudig die staat
van oorlog waarin die land verkeer het. Aanvanklik was daar geen vorm van verhoor
nie; later is 'n militêre hof wel ingestel. Die meerderheid van die deelgenote was
fanaties daarvan oortuig dat die onsuiwer liberalisme, sosialisme, kommunisme en
anargie in Spanje uitgeroei moes word.
In Suid-Afrika het Uys die gebeure in Spanje met belangstelling, afsku en angstige
afwagting gevolg. Veral die feit dat die Fasciste
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die steun van die Vatikaan geniet het en hulle opstand teen die wettige en demokraties
verkose gesag in Spanje as 'n ‘heilige oorlog’ voorgestel en toegelaat het dat Duitse
en Italiaanse bomwerpers die weerlose burgerlike bevolking genadeloos met die
slagkreet ‘Lewe Christus die Koning!’ gebombardeer het,67. was iets wat hom tot in
sy diepste wese geskok het. Dit lei tot sy ‘Lied van die Fascistiese bomwerpers’, sy
grootste bydrae tot die Afrikaanse poësie en 'n gedig waarin hy die volle moontlikhede
van die vrye versvorm uitbuit. In Maart 1938 skryf hy aan Bokkie:
Ek het 'n gedig geskrywe - ek weet nie of ek dit 'n gedig kan noem nie
- maar dis een van die weinige werklik goeie dinge wat ek nog geskryf
het. Dis my eerste poging in twee jaar. Dis soos 'n kreet - hees en rou en
ontsettend - soos iets wat uit my losgeskeur het...So gou as dit heeltemal
klaar is, stuur ek dit jou...Dit gaan oor Spanje. Die titel is: Lied van Franco
se Bomwerpers...
Vir die hele duur van die gedig is die Fascistiese bomwerpers as dramatiese spreker
aan die woord, 'n tegniek wat saam met die talle herhalings en opstapelings vir 'n
kooreffek sorg en aan die geheel iets oratories gee. Van die begin af oorheers die
ironie. In regstreekse aansluiting by die walglike wyse waarop Franco en sy volgelinge
hulle stryd as 'n ‘heilige oorlog’ in diens van die kerk wou regverdig, vind die
sogenaamde nuwe Spanje in die gedig gestalte deur 'n ‘kruistog’ wat in die naam
van ‘Christus, die Koning’ gevoer word.68. In hierdie naam strooi die vliegtuie dan
hulle ‘wit vaandels’ af en werp hulle hul bomme op die weerlose bevolking, hier
ironies voorgestel as lewegewende ‘eiers’ wat ‘in die goue nes van Spanje’ gelê
word. Teenoor die opstapeling van werkwoorde - gons, dreun, waai, stroom en wapper
- wat die krampagtige en vernietigende aktiwiteit van die bomwerpers oordra, volg
die vergrotende adjektiewe waarmee hulle hul eie lof en glorie besing (mooier, witter,
vinniger), gevolg deur 'n verdere reeks werkwoorde (val, staan, skiet). Van die derde
versparagraaf af word die Christelike beelding van die inset voortgesit: die vlerke
van die bomwerpers is soos dié van engele, hulle sing 'n lied van liefde en hulle
prewel vroom gebede. Hierop volg die beeld van die rosekrans wat die hele
versparagraaf oorheers. Die swart krale wat die geestelikes aftel, is in werklikheid
die bomme wat
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na die stede, dorpe en plase afval, voorgestel as 'n redding wat vanuit die ‘veilige
heilige vesting’ van 'n katedraal of 'n abdy geloods word:
Want ons is die rosekrans
van die biskoppe en die hoëpriesters.
Ons glip deur hul gebenedyde vingers.
Geduldig ryg hulle ons uit,
tel hulle ons af
en langsaam
die een na die ander
deur die blou kalmte van die dag
val ons swart krale
af na die aarde
op die stede
en die dorpe
en die plase...
Want ons, ons is die redding,
ons is die skans, die setel,
die veilige heilige vesting
wit en hoog bo-op die berg se top.

In aansluiting by die inset van die gedig volg, in 'n dramatiese volgorde soos die
geluid toeneem in krag, 'n verdere reeks werkwoorde, nou in verband gebring met
die bomwerpers en die masjiengewere: druis (wat met die tweede reël van die
voorafgaande versparagraaf skakel), ronk, zoem, stotter en bulder. Dan roep die
‘stem van die nuwe Spanje’ iets van die bloedige verlede van Spanje en die ‘sewe
eeue van verdrukking’ onder die More in herinnering, die More wat nou in Franco
se opmars uit Marokko na die vasteland terugkeer om hulle vernietigingswerk voort
te sit. Toenemend, soos die gedig vorder, word die lied van die bomwerpers soos
hemelse musiek wat met ‘siters en skalmeie’ begelei word en wat weer uitstroom in
die refrein ‘Lewe Christus, die Koning!’ Ter wille van hierdie nuwe Spanje moet die
bomwerpers hulle uitdelging voortsit. Uit alle windrigtings, vanuit die suide oor die
see (Palma de Majorca) en vanuit die noorde (Burgos, waar die Franco-regering
gesetel is), vind die aanslag plaas, gesteun deur die ‘swerms’ vliegtuie uit Duitsland
in die noorde en Italië in die suidooste. Iets van die Spaanse lewe in die stede en
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op die plase oorheers die sesde versparagraaf waarin die verdelging nou, in aansluiting
by die flitse uit 'n agrariese lewe, voorgestel word as sekels wat die kaf van die koring
skei.69. Met skrynende ironie moet die bevolking hulle gesigte ophef na bo ‘van waar
jul hulp sal kom’, 'n toespeling op Psalm 121: ‘Ek kyk op na die berge: waarvandaan
sal daar hulp vir my kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak
het.’ Die bevolking wat só vernietig word, moet in die sewende versparagraaf vir
die bomwerpers bid (‘Ora pro nobis’)70. sodat hulle in die ‘heilige oorlog’ nie mag
faal nie, nou feitlik ingehamer deur 'n reeks ‘dat’-bysinne waarin die opstapelende
werkwoorde en selfstandige naamwoorde deur assonansies, alliterasies en binneryme
met mekaar verbind word:
Bid vir ons! Bid vir ons:
dat ons afstort op die stede
soos arende op hul prooi,
dat ons moed ons nie begewe nie,
dat ons spoed ons nie faal nie,
dat ons motore nie stok nie,
dat die afweergeskut ons nie tref nie,
dat die fabrieksfluite en -sirene
die kinders nie waarsku nie,
dat ons die vrouens oorval
voor hul die kelders bereik,
en dat ons die oop see haal
- waar die visse ons nie kan torpedeer nie voor die vliegmasjiene van die vyand
mag opstyg uit die stede
soos brommers uit 'n lyk;
dat ons dan mag terugkyk
hoe die dag daar breek
bo die goue dorpies
en die wit stede
in vlamme feller, woester
as dié van die rooidag.

En hierdie vernietiging moet almal en alles orals in Spanje tref:71. hospitale, skole,
klinieke, biblioteke en gestigte, die armes en analfabete wat ‘vir leie en griffels’ veg
en die demokrate, republikeine,
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anargiste, godloënaars, kommuniste (‘rooi gespuis’), die politieke vyande van Franco.
Uiteindelik sal hierdie misdeelde mense 'n stuk grond besit, maar dit is, in 'n verdere
uitbouing van die ironie, 'n blote graf ‘as julle gelukkig is’. Die gedig bereik sy
hoogtepunt in die gedeelte tussen hakies wat met die eerste oogopslag na 'n
parentetiese interpolasie lyk,72. maar wat in werklikheid die toppunt van die ironie
is: 'n verbete, paranoïese uitlewing van 'n godsdiens wat selfs die wreedste gruweldade
kan regverdig en Christus, by uitstek simbool van die lyding, kan inspan om hierdie
lydendes te ‘troos’:
(Daar hang 'n jonkman aan die Kruis,
Hy dra 'n doringkroon.
Sy oë is droewig,
droewer as die reën,
en Sy wonde bloei aanhoudend.
Altyd sonder ophou
drup-drup Sy warm bloed
af op die wêreld.
Wend julle na Hom.
Hy sal verstaan.
Hy sal vergewe...)

Dit is skrynend, 'n ironie op-en-top, dat juis die Fascistiese bomwerpers die weerlose
massa nóú, nádat hulle vir die hele duur van die gedig 'n militaristiese Christus
voorgehou het, op die lydende Christus met Sy attribute van deemoed en vergiffenis
wys. En dan breek die ware wese van die bomwerpers, met die funksionele opheffing
van die ironie in die vier slotreëls, deur as moordenaars en verdelgers, vernietigers
van 'n humane en demokratiese Spanje:
Sterf, toekoms! Sterf, hoop!
Sterf, liefde en medelye!
Sterf, Spanje!
Lewe Christus, die Koning!

Dié slotreëls is juis essensieel vir die bevredigende einde, 'n sluiting wat die werklike
identiteit van die ‘ons’ van die gedig aan die kaak stel.
In 1940 verskyn van Krige die bundel Rooidag. Daarin neem hy die
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verse uit sy Franse en Spaanse periodes op wat nie in Kentering verskyn nie en bundel
hy ook die verse wat sedert sy terugkeer na Suid-Afrika geskryf is. Omdat hy in Van
Schaik 'n blote ‘geldwolf’ sien ‘met soveel benul van poësie as 'n miskruier’,73. het
hy aanvanklik die plan om Rooidag aan die Vereniging vir die Vrye Boek voor te
lê. Hy is ontevrede, so skryf hy aan Van Wyk Louw, met die ‘heeltemal valse
romantiese rookskerm’ wat hy sedert die verskyning van Kentering om hom het en
wat hy ‘van harte laak’, al het hy daardeur aan ‘verkoop-krag’ gewen! Die gedigte
in sy tweede bundel wil hy nou publiseer sodat hy kan ‘rus’ kry, ‘anders kan ek met
niks nuuts begin nie’. Die nuwe bundel het volgens hom ‘'n baie voller en ryper
klank’ as Kentering en is ook ‘besonder veelsydig’. Dit ‘wissel af tussen die wrange
verse uit my lewe in Marseille wat vir Afrikaans nogal plek-plek “gewaagd” is en
verse van heeltemal nasionale en opstandige inslag wat later, in Spanje en ook hier,
ontstaan het’. Hy werk gedurig aan die bundel en wil hê ‘elke gedig moet heeltemal
selfstandig en afgerond wees...(en) op sy pote kan staan’. Ook uit 'n brief van Oktober
1936 spreek sy onvergenoegdheid met die ‘heeltemal opgeblaasde reputasie’ wat sy
debuut hom gegee het. Hy voel ‘dis hoog tyd dat ek met beter, suiwerder, sterker
werk te voorskyn kom om so tot 'n sekere mate die nasmaak van Kentering uit te
wis....Die gedigte is lankal kant en klaar - net hier en daar bevredig sekere reëls my
nie.’
Van die plan om Rooidag by die Vereniging vir die Vrye Boek te laat verskyn,
kom egter niks nie en die bundel word uiteindelik tog deur Van Schaik gepubliseer.
Onder die verse in Rooidag maak ‘Lied van die Fascistiese bomwerpers’ onmiddellik
'n groot indruk op kritici. In sy bespreking in Die Huisgenoot van 2 Mei 1941 sê
W.E.G. Louw die gedig is ‘beurtelings felle aanklag, beurtelings bitter ironie, en
deurgaans deurstu van 'n eienaardige beweeglike ritme’. Dit bevat vir hom ‘sommige
van die skerpste reëls wat Krige nog geskryf het’. Die beelde is ‘van 'n verrassende
en visioenêre oorspronklikheid’. En hy vra: ‘Is die val van bomme op weerlose stede
- daardie skrikbeeld van ons twintigste-eeuse beskawing - al ooit aangrypender
gesien?’ Later sal Rob Antonissen ‘Lied van die Fascistiese bomwerpers’ beskryf
as ‘die magtigste, bitterste maar ook ontroerendste sarkasme wat nog ooit in
Afrikaanse verse sy géselgestalte gekry het’.74. In sy Digters van Dertig vind D.J.
Opperman ‘Lied van die Fascistiese bomwerpers’ uniek tussen Campbell, Auden,
Day Lewis,
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Herbert Read en Cornford se verse oor die Spaanse Burgeroorlog. Hy skryf:
Die spot en toorn word bedwing, maar tussen bedwang en drif bly die
hele biblistiese loop van hierdie vrye vers wat telkens begin, homself
onderbreek en hervat in parallelismes en herhalings, om kragtiger uit te
stroom na die bitter refrein: ‘Lewe Christus, die Koning!’ so sterk dat dit
die argaïstiese en oratoriese, die beelde wat dreig om vals te word, en
teenstrydighede...alles in sy vaart saam met grootse sienings van
vliegmasjiene wat hulle eiers lê in die goue nes van Spanje, 'n rosekrans
uitryg op die stede, die sprinkaanplaag van God is - alles opneem en een
van die felste spotliedere in ons taal word.75.
Deur sy belangstelling in Spanje word Krige nou opnuut meegevoer deur die poësie
van Lorca, die groot geesgenoot vir wie hy nooit ontmoet het nie en wat nou as
slagoffer van die burgeroorlog voor 'n vuurpeloton van Franco se manne moes sterf.
Tekste van Lorca dien vir hom as vrye verwerkings in ‘Ballade van die waters van
die see’ en ‘Ballade van die bron’, terwyl hy met ‘Dood van Antonito’ en ‘Ballade
van die rooi vlag’ regstreekse vertalings van die Spaanse digter lewer. Maar sy
grootste hulde aan Lorca is sy stiptelik getroue weergawe van die aangrypende
‘Klaaglied vir Ignacio Sanchéz Mejías’. Lorca skryf dié gedig, soos Krige dit in Vir
die luit en die kitaar stel, ter ere van sy vriend, die groot stiervegter Sanchéz Mejías,
wat ná jare in Suid-Amerika na Spanje terugkeer, weer tot die arena toetree en in
1934 deur 'n stier gedood word. Marcelle Auclair sê by geleentheid dat Lorca sy
vriend Mejías bewonder het as die man ‘capable of making his life a duel, loyal but
crazy, with love and with death: a gigantic fiesta’.76. Dit was 'n bitter stukkie ironie
dat die bul teen wie Mejías geveg het, die naam Granadino - na Lorca se geboortestad
- moes hê. ‘It may have suggested to the superstitious Lorca’, sê Gibson in sy
biografie, ‘that in death, even as in life, his and Ignacio's destinies were inseparably
linked - as indeed would prove to be the case two summers later.’77.
Oor die verloop van die stiergeveg skryf Gibson:
After playing the bull conventionally in the first part of the fight, and
letting someone else place the banderillas or barbed darts in
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the second, Ignacio sat down on the ledge. There was a hush in the crowd.
All went well with the first charge. On the second, ‘Granadino’ came so
close that he slashed the bullfighter's trousers. Ignacio tried to get to his
feet but the animal turned suddenly and sank a horn deep into his thigh,
tossed him to the ground and gored him furiously. When they managed
to get the bull away, Sanchéz Mejías was lying in a pool of blood, and, as
he was carried to the infirmary, he left a thick red trail across the sand. It
was the blood that in his elegy Lorca would refuse to see, begging the
moon to come and cover it with its white, cool light. ‘I think I'm done for,’
Ignacio muttered to Alfredo Corrochano.78.
Mejías het gevra om per ambulans na Madrid geneem te word. Die ambulans wat
gestuur is, het egter masjienmoeilikheid ontwikkel en eers ná middernag aangekom.
In Madrid is die operasie op hom onmiddellik begin, maar weinig kon gedoen word,
aangesien gangreen reeds ingetree het. In sy agonie het Ignacio die bed met soveel
krag geskud dat dit in die kamer rondbeweeg het. Vandaar dat Lorca in sy elegie
praat van die bed as ‘'n doodkis met wiele’.79. Ignacio het 'n nag lank teen die dood
geveg en in 'n delirium oor bulle en olyfbome getier. As kind, so het Ignacio aan
vriende vertel, het hy in die maanlig stiervegtery geoefen; daar was geen toeskouers
nie, en wanneer hy 'n goeie pas uitgevoer het, het hy voorgegee dat die olywe, wat
in die ligte windjie roer, hom toegejuig het. Dit is 'n gegewe wat in die slotstrofe van
die slotgedig uit die siklus meespreek. Om agtuur die oggend van 13 Augustus 1934
het die dokters besef niks meer kan gedoen word nie: die gangreen wat Lorca in sy
gedig personifieer, het dramaties versprei. Om kwart voor tien is Ignacio oorlede.
Lorca het op 'n keer teenoor 'n vriend opgemerk dat die dood van Sanchéz Mejías
'n ‘leerskool’ was vir homself, en dekades lank sou hierdie groot gedig en trouens
baie ander verse van Lorca gelees word in die skaduwee van sy eie dood.80. Dit is iets
wat Krige ook in sy karakterisering van Lorca se gedig aanvoel:
Dis geensins 'n loflied op die stiergeveg nie. In sy wese het dit maar
min met die stiergeveg te doen. Dis 'n treursang op die dood van 'n vriend,
'n vriend wat kragtig en dapper gelewe en gesterwe het en wie se lewe 'n
eenheid was. Maar dis van so 'n geweldige poëtiese siening, van so 'n
visioenêre krag, dat dit
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Lorca se eie klaaglied word, die klaaglied vir miljoene mense wat ná Lorca
in die Burgeroorlog en die daaropvolgende Wêreldoorlog sou sterwe, 'n
klaaglied vir almal wat moedig lewe en sterwe hier op aarde.81.
Krige se vertaling van Lorca se gedig is van 'n indrukwekkende skoonheid. Oor
sy werk daaraan sê hy:
Ek het nie die minste moeite daarmee gehad nie. Dit was asof iemand
anders vir my die eerste, tweede en vierde gedigte geskrywe het. Binne 'n
halfuur was aldrie kant en klaar. Dit was ook die enigste skryfwerk wat
ek nog ooit gedoen het terwyl ek onder die invloed van drank was. Die
derde gedig, ‘Die liggaam voor ons’, het ek 'n paar maande later voltooi.82.
Op die vyfde plaat van sy reeks Klank en poësie sê Van Wyk Louw van die
slotgedeelte van die siklus: ‘Persoonlik sal ek nooit vergeet watter indruk hierdie
poësie jare gelede op my gemaak het toe Uys dit een warm middag op 'n bank in die
ou Kompanjiestuin vir my voorgelees het nie.’83. Hierdie slotgedeelte heet ‘Afwesige
siel’:
Die bul sal jou nie ken nie nòg die vyeboom,
nòg die perde nòg die miere van jou eie huis.
Die kind sal jou nie ken nie nòg die agtermiddag
want jy is dood vir altyd.
Die plat kant van die leiklip sal jou nie ken nie,
nog die swart symantel waarop jy verdelg is.
Selfs jou eie stomme herinnering sal jou nie ken nie
want jy is dood vir altyd.
Die herfs sal kom met al sy slakkies,
trosse van mis en saamgehurkte heuwels,
maar niemand sal jou in jou oë wil kyk nie
want jy is dood vir altyd.
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Want jy is dood vir altyd,
dood soos al die dooies van die Aarde,
soos al die dooies wat vergeet word
soos 'n klomp dooie brakke in 'n hoop.
Niemand sal jou ken nie. Nee. Maar ek besing jou.
Ek besing vir later jou gestalte en jou grasie.
Die verhewe volwassenheid van jou begrip.
Jou honger na die dood en die smaak van sy mond.
En die treurigheid ten grondslag van jou manhaftige vreugde.
Ons sal lank moet wag vir die geboorte, as hy ooit gebore word,
van 'n Andalusiër so helder, so ryk aan avonture.
Ek besing jou swier en jou kortdaatheid met woorde wat kreun
en ek herinner my 'n droewe wind deur die olywe.84.

Jare later vertel Jan Rabie85. hoe hy en 'n paar ander Suid-Afrikaners saam met Uys
op 14 Julie 1953, die nasionale feesdag van die Franse wanneer vuurwerk aan die
naghemel en oor die Seine wemel, met orkeste en duisende mense in elke straat, op
'n kafeeterras op die Boulevard St Michel, waar dit op die Pont St Michel uitmond,
gesit het. By hulle was Franse, Spanjaarde en twee jong Angel-Saksers wat hard
probeer het om 'n Kubaanse skoonheid te beïndruk. Almal, sonder om Afrikaans
enigsins te ken, luister verruk hoe Uys sy Afrikaanse vertaling van die ‘Klaaglied’
saam met 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.’
Teen die agtergrond van die Spaanse Burgeroorlog skryf Krige in 1939 sy eenbedryf
Fuente sagrada (Heilige fontein), kort tablo's van eenvoudige boeretipes in die
laatsomer van 1936 iewers noord van Valencia. Soos in ‘Lied van die Fascistiese
bomwerpers’ spreek die verskrikking van die oorlog, maar nou sonder ironie, uit die
woorde van die Ou Vrou:
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Hulle't afgekom...laag gevlieg oor die plaashuise...met hul
masjiengewere oopgetrek op die boere waar hulle vlug deur die lande...Daar
lê lyke in die boorde en wingerde. Vanmôre vroeg, in die eerste koeltetjie,
het die maaiers uitgegaan. Nou's die gerwe rooi van hul bloed.86.
Oor die gebombardeerde sterwende dorpies wat deur die Fascistiese vliegtuie
uitgewis is, skryf die Venezolaanse digter Jacinto Fombona-Pachano verse wat vir
Krige so aangrypend is dat hy later van hulle vertaal:
Ek het hulle liefgehad hierdie dorpies wat nou tuimel uit die mikrofoon,
voor wie ek so dikwels gaan staan het
toe my voorvinger gaan swerwe het oor die muur.
Maar nou weet my lippe nie meer
waar om hulle name te plaas nie.
En om hul te begrawe
sal ek moet gaan soek tussen toiings en melaatse mure,
tussen beddelakens vol bloed
vir die begraafplaas van die landkaarte.87.

V
In Uys Krige se lewe was sy ervaring van die aanlope tot die Spaanse Burgeroorlog
en die verskrikkinge waarvan hy, terug in Suid-Afrika, deur die pers en per brief van
vriende verneem het, 'n besliste keerpunt. Hy het nou gesien wat in Spanje aan die
gebeur was en hy het gevrees dat, met Hitler in Duitsland aan die bewind, die
Fascisme in al sy boosheid tot 'n vernietiging van alle Westerse waardes sou lei. In
lesings ná sy terugkeer het hy by herhaling op die gevare gewys, maar die meeste
mense, veral Afrikaanssprekendes met wie hy gepraat het, was apaties in hulle reaksie
op al die wreedhede. In die ‘nes Nasionaliste’ waarin hy ná sy terugkeer in Pretoria
beland het, so skryf hy op 7 Augustus 1951 in 'n belangrike brief aan die joernalis
Stanley Uys, was dit vir hom ‘ontnugtering op ontnugtering’ toe hierdie mense ‘almal
na Julie 1936 Franco se kant gekies’ en eenvoudig hulle skouers oor al die
afgryslikhede opgehaal het. Só geob-
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sedeer was hy deur die toestand in Spanje dat hy dit oorweeg het om by die
Internasionale Brigade aan te sluit en die slagoffers van die oorlog te gaan help. Die
Spaanse ambassadeur het hom egter afgeraai en gesê die republikeinse saak het mense
nodig om hulle saak in die regte perspektief te stel, veral in Suid-Afrika, waar die
Afrikaanse pers Franco voorstel as 'n nasionale held. In 1937 word Krige lid van 'n
komitee wat vir die noodleniging aan Spaanse kinders geld werf.
Maar 'n veel groter ramp as dié in Spanje was aan die kom. Teen die begin van
1939 was dit duidelik vir baie waarnemers dat 'n tweede wêreldoorlog onvermydelik
was en dat baie lande daarby betrek sou word. Mussolini was sedert 1922 die
magsfiguur in Italië, terwyl die nasionaal-sosialisme sedert sy opkoms in Duitsland
in die twintigeren vroeë dertigerjare, en veral sedert die bewindsaanvaarding van
Hitler in 1933, die wêreldvrede en die voortbestaan van die demokrasie in Europa
bedreig het. Die twee diktators het, afsonderlik en gesamentlik, die mag van die
Westerse demokrasieë by herhaling getoets en gesien dat lande soos Brittanje en
Frankryk onwillig en onmagtig was om in te gryp en hulle teen te gaan. Italië se inval
in Abessinië in Oktober 1935, die diktators se betrokkenheid by die Spaanse
Burgeroorlog van 1936 tot 1939 en Hitler se remilitarisering van die Rynland in 1936
is oogluikend geduld. In 1938 beset hy Oostenryk met die sogenaamde Anschluss,
terwyl die Britse en die Franse regering hulpeloos toekyk. 'n Verdere krisis volg in
Mei 1938 wanneer 'n Duitse inval in Tsjeggo-Slowakye onafwendbaar lyk. Hierop
volg 'n konferensie in München waartydens Hitler die Britse eerste minister,
Chamberlain, en die Franse premier, Daladier, feitlik verplig om aan al sy eise in
verband met Tsjeggo-Slowakye toe te gee. Chamberlain vlieg terug na Londen op
30 September 1938, waai sy ooreenkoms met Hitler aan die skare wanneer hy die
vliegtuig uitstap en verkondig 'n boodskap van ‘peace with honour in our time’ aan
die juigende skares, min wetende dat 'n ooreenkoms met Hitler nie die papier werd
is waarop dit geskryf is nie. Wanneer Duitsland in Maart 1939 die Sudeteland en
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.88.
Uys het hierdie verwikkelinge met ontsteltenis gevolg en met sy Afrikanervriende
bespreek. Dit was egter asof die mense met wie hy gepraat het, met blindheid geslaan
was. Van die Afrikanerintellektuele het aan hom gesê dat Hitler se Mein Kampf 'n
‘wonderlike be-
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sielende’ boek is. Toe hy meer as een keer aan van hulle sê dat Hitler sy volk in die
grootste ellende van sy geskiedenis gaan dompel, was die antwoord: ‘Ag, nee wat,
hy's 'n man van vrede...’89. In 'n brief van Maart 1938 skryf Uys aan Bokkie dat daar
die afgelope tyd 'n groot ommekeer in sy politieke gevoelens en oortuigings gekom
het. ‘Ek het heeltemal vervreemd geraak van die Nasionale Party,’ sê hy, ‘ek het
geen vertroue in hul leiers nie - ek kan my nie 'n papper, kortsigtiger en onbenulliger
klomp voorstel nie - hulle beleid gee my 'n pyn op die maag - hulle het geen beleid
nie! Die pad wat hulle opgaan, is die pad na selfmoord!’ Vóór sy vertrek in 1931, so
sou hy later in sy brief aan Stanley Uys skryf, was die nasionalisme van mense soos
Hertzog en Langenhoven vir hom ongeskonde en onbedorwe en het dit gedien om
'n groot onreg teenoor die Afrikaners en die Afrikaanse taal te herstel. Maar kort ná
sy terugkeer moes hy tot sy ontsteltenis merk dat van sy mede-Afrikaners Franco se
dade kondoneer en meen dat Hitler goeie werk in Duitsland doen. Die Nasionale
Party, so moes hy ontdek, was teen die bruin en swart mense, teen die Engelse en
die Jode, en sonder 'n goeie woord vir Afrikaners wat nie met hulle saamstem nie.
Met die steun vir Franco het hy besef dié nuwe nasionalisme is op 'n pad van
vernietiging en kon hy voorspel dat van hierdie Afrikaners in 1939 die kant van die
Nazi's sou opgaan of ten minste die Nazi-wandade nie sou afkeur nie. Terwyl hulle
hulle vyf en dertig jaar lank beroep het op 'n onreg om die hele Afrikaanse beweging
te regverdig en stukrag te gee, was hulle in 1939 geestelik en moreel te bankrot om
in te sien dat dieselfde onreg nou aan vertrapte volkere in Europa en Noord-Afrika
gedoen word.
Dit was dus 'n ontnugterde Krige wat nou met die nuwe gedaante van die
Afrikanernasionalisme en die Nasionale Party breek, al was hy steeds onverwoesbaar
met sy hele gees, siel en hart aan sy mense verwant en het hy gehoop dat hulle tot 'n
grootheid en ruimheid en respek vir die vryheid sou ontwikkel.90. In gesprekke met
Van Wyk Louw, met wie hy steeds bevriend bly, stel hy die standpunt van die
sosialisme en die kommunisme, terwyl Louw die nasionaal-sosialisme verdedig en
eers ontnugter raak wanneer Hitler Tsjeggo-Slowakye beset en daarmee die
grondgebied van nie-Duitssprekende gebiede vir homself inpalm.
Die wêreldgebeure was nou meedoënloos aan die afstuur op 'n tweede
wêreldoorlog. Brittanje en Frankryk was teësinnig bereid om,
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ter wille van vrede en omdat hulle onseker was oor die gereedheidsgrondslag van
hulle eie militêre vermoëns, Hitler en Mussolini se wandade te duld. Wanneer Hitler
egter Pole in September 1939 binneval, verklaar Groot-Brittanje by monde van
premier Neville Chamberlain dat indien Duitsland nie onderneem om sy troepe vóór
elfuur op 3 September terug te trek nie, 'n staat van oorlog tussen die twee lande sou
heers. Op 3 September was Chamberlain verplig om in 'n radiorede aan sy volk te
sê: ‘I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that
consequently this country is at war with Germany.’91.
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Hoofstuk IX
‘Ek is 'n vlagie wind oor die woestyn’
I
Met Brittanje se oorlogsverklaring teen Duitsland op 3 September 1939, kort daarna
gevolg deur dié van Frankryk, was die Suid-Afrikaanse Parlement toevallig in
Kaapstad byeen om die lewensduur van die Senaat te verleng. Op Saterdagoggend,
2 September, het die Britse ultimatum aan Duitsland nog nie verstryk nie, maar almal
wis dat Hitler nie sy troepe sou onttrek nie en dat Brittanje sy woord teenoor Pole
gestand sou doen. Telkens in die verlede was dit die eerste minister, generaal J.B.M.
Hertzog, se standpunt dat Suid-Afrika die reg sou hê om sy neutraliteit te handhaaf
en dat die land nie noodwendig in geval van oorlog saam met Brittanje en die ander
Statebondslande sou hoef te veg nie. Met die komende oorlog in Europa moes hierdie
standpunt van Hertzog oor Suid-Afrika se neutraliteit nou in die praktyk getoets
word.
Dit was dus in 'n atmosfeer van onderdrukte spanning dat die ministers
Saterdagmiddag, 2 September, by Groote Schuur vir 'n spesiale vergadering van die
kabinet opgedaag het. Hertzog het, terwyl hy voortdurend in die vertrek op en neer
stap, voorgestel dat Suid-Afrika 'n neutrale posisie inneem en nie in 'n ‘Europese’
oorlog ingesleep word waaraan hy geen aandeel hoef te hê nie. Sommige ministers
het sy standpunt ondersteun. Toe generaal J.C. Smuts, die adjunkpremier, aan die
woord kom, was sy eerste woorde om te verklaar dat die beslissing waartoe hy oor
dié aangeleentheid gekom het, die ernstigste was wat hy ooit geroepe was om in sy
lewe te neem. Dit is naamlik sy oortuiging 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 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. Hy het die kabinet daaraan herinner hoe hy en generaal Louis Botha ná
afloop van die Anglo-Boereoorlog na Brittanje is om aan die Britse premier, sir
Henry Campbell-Bannerman, die saak vir selfregering vir die voormalige
Boererepublieke te gaan stel. Die Britse premier
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het met aandag en simpatie na hulle uiteensetting geluister en uiteindelik gesê dat
Smuts en Botha hom oortuig het. Daardie samesprekings en die wyse en vérsiende
staatsmanskap van Campbell-Bannerman het die toekoms vir 'n vrye en onafhanklike
Suid-Afrika gelê en was, met die uitwissing van 'n hele ‘eeuw van onrecht’, een van
die verstandigste ooreenkomste in die geskiedenis van die land. Daarom, het Smuts
afgesluit, kon Suid-Afrika nie nou Brittanje in die uur van sy hoogste nood in die
steek laat nie.1. Hy moes saam met die ander Statebondslande Brittanje bystaan.
In die hoofdelike stemming wat op die redes van die twee leiers gevolg het, was
sewe ministers ten gunste van Smuts se voorstel, terwyl ses Hertzog ondersteun het.
'n Haas onoorbrugbare kloof tussen die twee leiers van die Verenigde Party was dus
nou aan die ontwikkel. Sondag, 3 September 1939, was 'n lieflike lentemôre in
Kaapstad en ná ontbyt is Smuts na die botaniese tuin by Kirstenbosch, waar hy die
hele oggend deurgebring het. Dieselfde middag is die kabinetsvergadering voortgesit,
maar die steun vir die twee leiers en hul uiteenlopende standpunte ten opsigte van
die oorlog het nie verander nie. Intussen het die nuus van Chamberlain se
oorlogsverklaring die kabinet bereik en het Hertzog aangekondig dat hy sy voorstel
die volgende dag voor die Parlement sou lê. Smuts was onbewus daarvan dat Hertzog
in daardie stadium reeds 'n skriftelike waarborg vir steun, indien daar 'n voorstel vir
Suid-Afrika se neutraliteit ingedien sou word, van die opposisieleier, dr. D.F. Malan,
in sy sak gehad het.
Ná die opening van die Volksraad op Maandag, 4 September, stel Hertzog voor
dat die land neutraal moet bly, maar dat die regering sy kontraktuele verpligtinge
teenoor Brittanje nakom wat uit Suid-Afrika se lidmaatskap van die Volkebond
voortspruit en wat die gebruik van die Simonstadse vlootbasis deur Brittanje betref.
Volgens hom was dit nie alleen die land se reg om neutraal te bly nie, maar, soos
Ierland, wat ook 'n standpunt van neutraliteit ingeneem het, in sy eie belang. Hitler
se pogings om Duitssprekendes wat in Europa oor verskillende lande versprei is,
staatkundig te verenig, het hy vergelyk met sy eie strewe na Afrikanereenheid en
-vryheid. Hierop stel Smuts 'n amendement voor dat die Unie sy betrekkinge met
Duitsland verbreek en tot die oorlog toetree. Hy kan nie sien hoe dit moontlik is om
Suid-Afrika se neutraliteit te laat strook met die land se verpligtinge teenoor Brittanje
en die Gemenebes nie.
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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, sir Patrick
Duncan, Hertzog se aanbeveling om die Parlement te ontbind en 'n verkiesing uit te
skryf. Duncan vra Smuts om 'n nuwe kabinet saam te stel. Op 6 September 1939
verklaar die nuwe regering oorlog en verbreek hy sy diplomatieke betrekkinge met
Duitsland. Saam met Brittanje, Frankryk en al die Statebondslande was Suid-Afrika
nou in 'n oorlog gedompel wat weldra enorme afmetings sou aanneem.2.
By die aanvang van die oorlog het Smuts self die portefeuljes verdediging en
buitelandse sake vir sy rekening geneem en stappe gedoen om Suid-Afrika spoedig
op die oorlogspad te plaas. In die lig van allerlei gerugte oor Duitse duikbote is die
verdediging aanvanklik veral op die kusgebiede toegespits en was daar weens gebrek
aan beskikbare mannekrag nie veel verdere maneuvers aan die gang nie. Onder
leiding van luitenant-generaal Pierre van Ryneveld is die opleiding en toerusting van
die uniale verdedigingsmag egter onmiddellik verbeter, terwyl die plaaslike lewering
van oorlogstoerusting deur staal- en wapenfabrieke drasties verhoog is. Met hulle
isolasionistiese denke het baie Nasionaalgesinde Afrikaners Smuts beskou as iemand
wat die belange van Brittanje bo dié van Suid-Afrika stel. Anti-Britse gevoelens, wat
na die Anglo-Boereoorlog teruggevoer kon word, het sommige groepe onder hulle
tot openlike verset teen die regering, toenadering tot Duitsland se
nasionaal-sosialistiese ideologie en die vorming van paramilitêre liggame met
stormtroepe soos die Ossewa-Brandwag gelei, iets wat die regering beantwoord het
met aanhoudings en interneringskampe. In die lig van hierdie verdeeldheid onder
die bevolkingsgroepe het Smuts wyslik besluit dat deelname aan die oorlog op 'n
vrywillige basis sou geskied en nie verpligtend sou word nie. Voornemende soldate
moes egter onder eed verklaar dat hulle op enige plek in Afrika diens sou doen. Ten
spyte van die verset teen die regering se toetrede het meer as twee miljoen
Suid-Afrikaners uit alle bevolkingsgroepe hulle vrywillig vir oorlogsdiens aangemeld.
Hoewel Uys Krige nooit militêr opgelei is nie, was hy met sy sterk oortuigings
oor die gevaar wat die Nazi-ideologie vir die beskaafde wêreld inhou, onmiddellik
begerig om deel van Suid-Afrika se oor-
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logspoging te wees, 'n standpunt wat deur al drie sy broers gedeel is. Terwyl 'n hewige
debat oor die kwessie van neutraliteit of toetrede tot die oorlog in die Volksraad
gevoer is en Smuts besig was met die belangrikste politieke stryd in sy lang openbare
loopbaan, het die Nazi-omroep Zeesen uit Berlyn die ‘volk’ van Suid-Afrika in
Afrikaans oor die ‘edele’ bedoelings van Hitler toegespreek en Duitse propaganda
op die oningeligte mense laat neerreën. Die persoon in beheer van die Afrikaanse
diens van Zeesen was Eric Holm, 'n Suid-Afrikaanse uitgewekene wat toevallig ook
lid van die Broederbond was.3. Ná Suid-Afrika se toetrede tot die oorlog het Zeesen,
wel wetende dat daar sterk verdeeldheid in Suid-Afrika oor die oorlogsverklaring
onder Afrikaanstaliges was, aand na aand met vleitaal 'n boodskap van vrede en
liefde oorgedra wat voortkom uit ‘siele wat aan mekaar verwant is’ en belowe om
die ‘Boerevolk’ se heil te bevorder. Telkens is daar in die uitsendings verwys na
‘harte wat saamklop’ en van Nazi-Duitsland se groot liefde vir die ‘Boerevolk’. Die
sender het die goedgelowigheid van Afrikaners uitgebuit deur Hertzog se moed in
sy teenkanting teen ‘hierdie destruktiewe Engelse oorlog’ te loof en te suggereer dat
Afrikaners miskien met hulle bloed en vryheid sal moet betaal as hulle die Britse
eise in naam van hulle eer aanvaar. In sy uitsendings het Holm op die gevoelens van
Afrikaners gespeel deur telkens na die Britse wreedhede en die berugte kindersterftes
tydens die Anglo-Boereoorlog te verwys en die Afrikanervolk te vra om nie die
verlede te vergeet nie. In weeklikse aflewerings is Afrikaners geleer hoe om sabotasie
te pleeg en hoe om die ‘misdaad’ van die oorlog, waarin die Smuts-regering
Suid-Afrika laat beland het, teen te gaan.4. Die meeste Nasionaliste het groter vertroue
gehad in die Zeesen-uitsendings as in dié van die Suid-Afrikaanse radio of die BBC,
in die besonder omdat Zeesen aan geloofwaardigheid gewen het deur kwansuis 'n
neutrale standpunt in te neem.5. In sommige skole was onderwysers openlik
Nazigesind. By die Brakpanse Kommandoskool is die lesse soggens met die
Nazi-saluut geopen, terwyl die visehoof van 'n skool naby Nylstroom gereël het dat
die skoolradio ononderbroke op Zeesen ingeskakel bly en sy leerlinge vertel het dat
slegs Zeesen die waarheid omtrent die oorlog vertel.6.
In Smuts se oprigting van 'n inligtingsburo om die Nazi-propaganda hok te slaan
en Suid-Afrikaners oor die ware motiewe van Hitler in te lig, het Uys Krige, wat in
dié stadium vryskutjoernalis
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aan die Rand was, vir hom 'n moontlikheid gesien waardeur hy met sy skryfaanleg
'n bydrae tot Suid-Afrika se verdediging kon lewer. Hy meld hom dus in November
1939 aan by Smuts se kantoor en word saam met Arthur N. Wilson, as sy Engelse
eweknie, aangestel as Afrikaanse uitsaaier om die valse inligting van Zeesen teen te
gaan. Terwyl sy broer Bokkie later as lugmagkolonel diens sou doen, Arnold as
inligtingsbeampte sou optree en François as kunstenaar skilderye tydens die latere
veldtogte sou lewer, het Uys nou daaglikse aanvalle oor die lug op Nazi-Duitsland
geloods. In praatjie na praatjie het hy luisteraars daarop gewys dat die Duitse volk
deur boewe en rampokkers regeer word, dat Duitsland onder die dwingelandy staan
van 'n groepie manne wat bevrees is vir hulle eie lewens en hulle derhalwe moet
verlaag tot elke vorm van bedrog, brutaliteit en terrorisme ten einde hulle velle te
red. By Krige se aanvalle sluit sy skrywerskollega C. Louis Leipoldt aan. In 'n artikel
in Die Volkstem van 8 September 1939 wys Leipoldt daarop dat daar sedert 1933,
toe die Nazi's aan die bewind gekom het, nie meer op die beloftes en versekerings
van die Duitse regering gereken kan word nie. Sedert 1933 is die geskiedenis van
Hitler se politiek ‘een van troubreuk, kierangspeel en aanmatiging, gepaar met
verregaande ontkenning van die regte van kleiner volkere en 'n growwe
verontagsaming van die gebruiklike beleefdheid wat volk aan volk verskuldig7. is.
Nog nooit in die geskiedenis van die mensdom het 'n regering sy eie volk so om die
bos gelei nie.’ Vir ons in Suid-Afrika, gaan hy voort, is daar die keuse tussen
neutraliteit of daadwerklike deelname aan die stryd. Ons kan egter alleen neutraal
bly indien ‘ons gewillig is om te verklaar dat ons geen belang stel in die regte van
die mensdom, dat ons geen meegevoel besit vir diegene wat voel, en daarvan oortuig
is, dat die teenswoordige Nazi-beleid 'n bedreiging van ons bestaande beskawing is
wat ons op die ou end in 'n toestand van onbeskryflike slawerny sal dompel nie....Ook
ons is deel van die mensdom; ook ons stel belang in die ondergang en oorheersing
van 'n klein nasie. Ons kan, en mag, nie toelaat dat menslike regte geskend en vermink
word [nie].’
Dat Krige en Leipoldt in hulle kritiek op Nazi-Duitsland nie verkeerd was nie,
blyk uit die verdere verloop van die stryd. In minder as 'n maand verower Hitler Pole.
Aand na aand dis Zeesen vir Afrikaners die ‘afgryslike Poolse wreedhede’ teen die
Duitsers op, met nuwe grafte wat daagliks ontdek word, en vertel Holm hoe hy reeds
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duisende briewe van simpatie van Afrikaanse luisteraars ontvang het.8. In 'n brief aan
Truida Louw, wat hy op 18 September 1939 skryf, sê Krige dat hy nie die
bekrompenheid van 'n koerant soos Die Transvaler en van die ‘Nasionaliste’ met
wie hy af en toe stry en vir wie hy hom gewoonlik bloedig vererg, kan verstaan as
hulle smalend praat van Pole en die Poolse volk wat dan nie enige reg het om te
bestaan nie. Dit gaan hom so te bowe dat hy soms voel asof iemand hom by die keel
beet het en hy besig is om te verstik. ‘Veral as ek dink aan die pragtige nasionale
strewe van die Pole - net so mooi as ons eie, en nog langer, hardnekkiger en baie
tragieser. En hier gaan hulle nou tydelik, hoop ek, weer te gronde...die volk wat 'n
Chopin en die grootste vrou van ons tyd, madame Curie, voortgebring het.’
Hitler sou egter verdere verwoesting in Europa saai in 'n stadium toe Brittanje en
Frankryk ná die oorlogsverklarings weens gebrek aan die nodige voorbereiding en
slaggereedheid nog nie daadwerklik kon optree en weerstand bied nie. In April 1940
neem die Duitsers Noorweë en Denemarke in en in die vroeë oggendure van 10 Mei
1940 val Duitse troepe die neutrale Nederland en België binne en word Rotterdam
tot die grond toe gebombardeer. Die Zeesenomroep versprei die blatante leuen dat
Nederland en België deur die skending van hulle neutraliteit teen Duitsland oorlog
verklaar het en dat Duitse soldate nou as die Nederlanders en Belge se ‘vriende en
beskermers’ die regering in hulle onderskeie lande oorneem. Dieselfde aand spreek
J.C. Smuts Suid-Afrika oor die radio toe. Hy sê die Nederlanders en Belge is besig
om hulle te verdedig en is derhalwe nou ons bondgenote in die oorlog. Brittanje en
die Gemenebes het nie na oorlog gesoek nie, nog minder die Lae Lande. Dit is op
ons almal afgedwing ‘deur die brutale, gewetenlose strewe na wêreldoorheersing
wat vandag die ambisie van Duitsland onder die diktatorskap van Hitler is’. Die klein
buurstate van Duitsland, wat neutraal in die oorlog was, is sonder enige waarskuwing
op wreedaardige wyse aangeval. Hulle veg nou vir die reg om vry te wees, vir ‘ons
almal se gemeenskaplike beskawing teen die magte van barbaarsheid, teen die bose
magte van die duisternis’. Suid-Afrika veg saam met hierdie volkere: ‘Ons veg vir
ons vryheid, ons veg vir die reg om as 'n beskaafde volk in 'n vrye wêreld te bestaan.
Ons sal veg en met Gods hulp sal ons oorwin.’9.
In 'n radiorede wat hy op 14 Mei 1940 lewer, sê Krige:
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Twee klein volkies wat niemand enige kwaad gedoen het, wat nie 'n
Duitse mossie seergemaak het nie, word gemartel deur die wreedste, mees
genadelose oorlogsmasjien wat mensehande nog geskape het - en terwyl
die twee klein volkies gemartel word, word hulle deur hul folteraars vertel
dat hulle, die folteraars, Nederland en België se vriende en beskermers is.
'n Groter, meer siniese bespotting van die woord ‘vriendskap’ is nog nooit
van menselippe gehoor nie. 'n Afskuweliker karikatuur van die begrip
‘beskerming’ is nog nooit in mensetaal geteken nie.
En op 17 Mei 1940 berig hy dat 100 000 Nederlanders op die slagveld gesterf het:
Die Opperbevelhebber van die Nederlandse leërmagte, generaal
Winkelman, het in sy laaste tragiese boodskap aan sy volk verklaar dat
een van die vernaamste redes wat hom laat besluit het om oor te gee, die
feit is dat daar reeds soveel onskuldige bloed verspil is en dat hy bevrees
is vir 'n slagting onder die burgerlike bevolking indien hulle nie die wapens
neerlê nie.10.
Op growwe wyse, gaan Krige voort, word Nederland deur Zeesen uitgekryt as 'n
vasalstaatjie van Brittanje, 'n speelbal in die hande van Brits-Joodse kapitaliste, al
verklaar ‘die fariseërstem van Zeesen tot twee maal toe: “Ons het veel simpatie met
koningin Wilhelmina...”’
Maar nog was dit nie die einde van die verskrikkinge nie. Ná die besetting van
Nederland en België beweeg die Duitsers deur die Ardenne tot by die Kanaal.
Daarmee verlam hulle Frankryk en isoleer hulle die Britse Ekspedisiemag. Winston
Churchill, wat Chamberlain in Mei 1940 as Britse eerste minister opgevolg het, vlieg
na Parys om met die Franse leiers te beraadslaag, maar dit word gou duidelik dat die
Franse verset nie lank sou voortduur nie en dat die posisie van die Britse troepe op
die vasteland in gevaar was. In die Britse Laerhuis sê Churchill op 13 Mei 1940:
We have before us an ordeal of the most grievous kind. We have before
us many, many long months of struggle and of suffering. You ask, what
is our policy? I will say: It is to wage war, by sea, land and air, with all
our might and with all the strength that God can give us, to wage war
against a monstrous tyranny, never sur-
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passed in the dark lamentable catalogue of human crime. That is our policy.
You ask, What is our aim? I can answer in one word: Victory - victory at
all costs, victory in spite of all terror, victory, however long and hard the
road may be; for without victory there is no survival.11.
En in 'n radiorede van 19 Mei 1940 berig hy:
The Germans, by a remarkable combination of air bombing and heavily
armoured tanks, have broken through the French defences north of the
Maginot Line, and strong columns of their armoured vehicles are ravaging
the open country, which for the first day or two was without
defenders....This is one of the most awe-striking periods in the long history
of France and Britain. It is also beyond doubt the most sublime. Side by
side, unaided except by their kith and kin in the great Dominions and by
the wide Empires which rest beneath their shield - side by side, the British
and French peoples have advanced to rescue not only Europe but mankind
from the foulest and most soul-destroying tyranny which has ever darkened
and stained the pages of history. Behind them - behind us - behind the
armies and fleets of Britain and France - gather a group of shattered States
and bludgeoned races: the Czechs, the Poles, the Norwegians, the Danes,
the Dutch, the Belgians - upon all of whom the long night of barbarism
will descend, unbroken even by a star of hope, unless we conquer, as
conquer we must; as conquer we shall.12.
Terwyl skrywers soos Krige en Leipoldt gewys het op die komende barbarisme,
die negering van alle demokratiese beginsels en die vernietiging van 'n vrye
lewensvorm met die aanslae van Hitler, was die meeste van Krige se Afrikaanse
literêre tydgenote óf apaties in hulle reaksie op die wederregtelike oorname van klein
state óf selfs ten gunste van die Nazi's se veldtogte. Onder Afrikaanse skrywersvriende
van Krige was dit net die Nederlands gebore Jan van Melle en Petronella van Heerden,
eers later met die bundels Kerssnuitsels en Die sestiende koppie as skryfster bekend,
wat fel teen die Duitse opmars gereageer het. Dit het Krige ontstel dat iemand soos
Van Wyk Louw, vir wie hy as digter en denker 'n hoë eerbied gehad het, nie openlik
sy afsku van die Nazi-misdade wou uitspreek nie en selfs,
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tot voor die inval in Tsjeggië, iets van 'n bewondering vir Hitler getoon het. Hy was
tot in sy siel geskok toe A.L. Geyer ná die Duitse inval in Nederland in 'n hoofartikel
in Die Burger verklaar dat dié besetting nog geen rede is waarom Suid-Afrika hom
in die Europese stryd moet inmeng nie en dat Hitler se inval slegs bewys dat hy die
oorlog wil wen. Dit is die tragedie van die klein state van Noordwes-Europa, het
Geyer voortgegaan, dat hulle tussen die grootmoondhede vasgedruk lê en dat hulle
die ongelukkige slagoffers van hulle geografiese posisie is. Suid-Afrika moet hiervan
opsy staan en hom nie met hulle oorloë bemoei nie!13. Krige was verder geskok om
te sien hoe ongevoelig W.J. du P. Erlank, die digter Eitemal, 'n man met Nazineigings,
kon optree deur in sy Pretoriase huis in die aanwesigheid van die Nederlandse
dramakenner Balthazar Verhagen, wat weens geldnood by die Erlanks moes inwoon,
blatant 'n gesprek onderbreek om na die jongste leuens en misleidings van Zeesen
te luister! Op die verbysterde Krige se vraag hoe Erlank dit in sy hoof kon kry om
ten aanskoue van 'n Nederlander, wie se land deur die Duitsers beset word, so onhoflik
te wees as om op die Nazi-propaganda-sender in te skakel, was Verhagen se antwoord:
‘Hij doet het iedere avond!’14.
Tog het Krige se diepe menslikheid hom verhinder om sy vriende openlik aan te
val of tereg te wys. In 'n brief wat hy baie jare later, op 3 Augustus 1965, skryf, gaan
hy akkoord met sy Italiaanse vriend, die romanskrywer Ignazio Silone, dat hy 'n
Fascis moet sien as 'n menslike wese wat medelye en deernis verdien. Hy het dieselfde
baie keer tydens die oorlog en sedert die apartheidsbewind gesê oor ‘our own extreme
Nationalists and others whose political views horrify me but whose essential humanity
I could never have the audacity or selfrighteousness to consider for a moment inferior
to my own’. In een van sy swakste latere werke, die drama Muur van die dood (1968),
sal Krige, ironies genoeg, van sy skerpste insigte in vryheid en liefde formuleer en
van sy mees essensiële menslikheid verwoord. Die karakter Josef sê in dié drama:
‘'n Mens kan nie eintlik mense haat nie. Jy kan net party van hul gedagtes haat en
maar bid en hoop dat hulle mettertyd van dié gedagtes ontslae raak. 'n Mens moet
eintlik van mense hou. Dan verstaan jy hulle makliker.’15.
Met sy toetrede tot Smuts se buro van inligting het Die Transvaler met dr. H.F.
Verwoerd as redakteur by herhaling hoofartikels aan Krige gewy en in ander artikels
na sy ‘bedenklike’ rol as Afrikaanse skrywer in die kantoor van die eerste minister
verwys. In brief op brief,
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klaarblyklik georkestreer deur Die Transvaler, is Krige aangeval oor sy deelname
aan wat as 'n politieke kampanje bestempel is. Op dieselfde wyse is ook Leipoldt,
wat sy afsku van Hitler se wandade nie verbloem het nie, gekritiseeer. In die
hoofartikel van 13 November 1939 word selfs gesê: ‘Ons eer die digter wat reeds
dood is, nie die man wat nog leef nie...’, 'n verwysing na Leipoldt se dramaties bewoë
verse oor die Anglo-Boereoorlog. Met soveel kritiek het Krige hom verplig gevoel
om te antwoord en ook om Leipoldt te verdedig. Dit doen hy in 'n lang brief wat in
Die Transvaler van 23 November 1939 verskyn.16.
Sy eerste beswaar teen die nuusberig en die hoofartikel is dat Die Transvaler hom
by die plaaslike partypolitieke terrein betrek het, 'n gebied waarop hy nie deur enige
drang of oortuiging tuishoort nie. Ook sy betrekking by die inligtingsburo vloei nie
voort uit enige partypolitieke verbondenheid of oortuiging nie. Sommige mense,
gaan hy voort, sal hom so 'n afsydigheid en neutraliteit kwalik neem, maar volgens
sy oordeel is daar geen politieke party in die land wat ‘volkome genoeg die werklike
strewe van die Afrikaanse volk vertolk nie’. Hy meen daar is ewe goeie mense onder
die lede van die Nasionale, die Verenigde en die Arbeidersparty. Indien enigeen van
hierdie drie politieke partye daarop sou aanspraak maak dat slegs hý alle ware
Afrikanerskap in pag het en ‘die ganse Afrikaanse volk in al sy rykdom en
verskeidenheid beliggaam en verteenwoordig’, sou dit vir hom 'n oneindige
verskraling en verarming van die begrip ‘volk’ beteken. Sowel wat sy beginsels as
sy werksaamhede by die inligtingsburo betref, het hy dus niks met die partypolitiek
uit te waai nie. Sy stryd en geding is met die Zeesen-sender. Toe die aanbod aan hom
gemaak is om te kom help en die giftige propaganda van Zeesen teen te werk, het
hy geen gewetensbesware gehad nie en nie een oomblik geaarsel nie. Lank voordat
generaal Smuts ooit 'n woord daaroor gerep het, skryf Krige, was hy reeds 'n oortuigde
anti-Nazi en 'n volslae anti-Fascis. Die rede daarvoor is ‘omdat ek 'n sekere eerbied
en liefde het vir die kultuur en die beskawing - en veral vir die mens’. Hy het nog
altyd hierdie anti-Nazi- en ‘promenslike’ gesindheid openlik gehuldig; in artikels,
lesings, verhale en selfs, eenmaal, in 'n gedig17. het sy oortuigings tot uiting gekom.
Indertyd het Die Transvaler dit hom nie kwalik geneem nie; waarom dan nou? Daar
kan dus geen sprake wees van 'n verloëning of verkragting van sy beginsels nie slegs van 'n bekragtiging en konsekwente handhawing van daardie beginsels. Hy
skryf:
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Die vraagstuk van neutraliteit is sinds 7 September, dus byna 3 maande
reeds, slegs 'n akademiese vraagstuk. Vandag staan daar soos 'n paal bo
water die een waarheid en werklikheid: dat ons nie langer neutraal is nie,
dat ons voor 'n voldonge feit te staan gekom het, naamlik die feit dat ons
land tans met Nazi-Duitsland in oorlog gewikkel is. Ons Parlement, deur
die volk gekies, het sy besluit uitgebring - en as getroue burgers van hierdie
land betaam dit ons...om ons by daardie besluit te berus...
Dit is sy plig as burger, gaan hy voort,
om 'n realistiese kyk op die lewe te bewaar - om sodoende na die beste
van my vermoë die land van my geboorte getrou te probeer dien. En ek
kan nou eenmaal nie insien hoedat ek my geboorteland ontrou kan wees
of hom 'n ondiens bewys deur die verderflike propaganda van 'n vyandige
land te probeer skadeloos stel nie.
Wat die bitter persoonlike aanval op Leipoldt betref, sê hy dat ‘'n werklike digter
nooit dood is nie, maar ewig lewe’ en dat die skrywer van die hoofartikel ‘baie baie
dood sal wees as Leipoldt nog altyd lewe; en dat wat hy omtrent Leipoldt en die
huidige wêreldgebeure...geskrywe het, nie eens as 'n klein aantekeninkie in een van
Leipoldt se biografieë sal verskyn nie’. Ten slotte skryf hy: ‘Die Transvaler het al
herhaalde male verklaar dat hy demokratiese ideale nastrewe. My agting vir Die
Transvaler se demokratiese gesindhede sal aansienlik styg as hy hierdie brief,
nieteenstaande sy lengte, volledig sonder om 'n sin te skrap, in sy kolomme plaas.’
Die Transvaler plaas Krige se brief, hoewel met teensin, onveranderd, maar die
hoofredakteur, dr. Verwoerd, reageer buitengewoon smalend op hierdie
‘Afrikaner-steunpilaar’ en die regering se ‘ontkennings- en propaganda-beampte’.
Die verskoning, sê die koerant, ‘dat hy net Zeesen beveg en nie kan besef of nie kan
help dat sy huidige lewenswerk die bevordering van een politieke party, die
Kakie-party, beoog nie, is baie baie flou.’ Met 'n merkwaardige vorm van logika en
met volkome verswyging van die inval in Pole meen die koerant dat, indien die Unie
neutraal gebly en Zeesen hom dan met die binnelandse sake van die land bemoei het,
hy die eerste sou gewees het om so 'n skending van neutraliteit te veroordeel. ‘Nou’,
gaan hy in 'n ewe merkwaardige vorm van logika voort,
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is die toestand egter heeltemal anders. Die Unie is 'n aggressor. Hy het
oorlog verklaar en homself opsetlik tot vyand van Duitsland gemaak. Hy
kan nie vandag aan dié land sê dat hy nie sy soldate mag skiet of sy land
mag aanval nie! Hy het die geveg immers self uitgelok....Net so met die
radio-uitsendings. Dit is 'n vegwapen wat [waarmee? - JCK] Duitsland
besig is en wat aan die Smuts-regering se oorlogsverklaring te wyte is.
Dat mnr. Krige hom geroepe voel om dit te help beveg soos ander
vrywilligers ander soorte wapens wil hanteer, is sy vrye keuse. Dit help
egter nie om dan te huil oor die vreeslike aanvalle van die vyand wat die
persone vir wie jy veg, uitgelok en opsetlik gemaak en uitgetart het nie.
'n Mens moet billikerwyse die vyand se reg erken om terug te slaan, al is
dit ook hoe onaangenaam.
Wat Leipoldt betref, sê die hoofredakteur ten slotte dat dié digter se letterkundige
prestasies gewaardeer word en ook altyd bewaar sal bly, maar dat hy ‘as sanger nie
meer leef in die sin dat hy nie meer die gedigte lewer wat die hart van die volk gesteel
het nie, en dat sy imperialistiese politieke beskouings sedert lange jare al hom die
vertroue van Afrikaners laat verbeur het en dat niemand sal slaag om die waardering
vir hierdie man se letterkundige werke - veral vir dié van bykans veertig jaar gelede
- te omskep in geloof aan sy politieke beskouings van vandag nie.’
Op Krige se brief en die reaksie van Die Transvaler volg 'n stroom briewe wat tot
Maart 1940 voortduur. Uit die briewe, meestal vanuit 'n konserwatiewe Afrikanerhoek,
soms 'n pro-Duitse gesindheid en veral 'n sterk anti-Engelse gevoel geskryf, blyk 'n
teleurstelling in Krige se optrede en word sy verdediging met venyn beantwoord.
Hy word verwyt dat sy ‘volksgevoel’ vlak sit, dat hy 'n ‘draadsitter’ is en dat hy
‘uitgesak’ het op die ‘Pad van Suid-Afrika’. Een van die briefskrywers sê: ‘[Krige]
is glad nie in die wieg gelê om die Afrikaners se gevoelens te vertolk nie, want as
hy en sy jingo-vriende reken dat hulle ons sal oorhaal om hulle te steun in hul
selfsugtige oorheersingsbeleid, dan slaan hulle die bal ver mis. Hoe meer hulle ons
oorlaai met hul verdraaide berigte, hoe groter word ons afsku.’ Mense wat sy literêre
werk bewonder het, vind dit nou onmoontlik om hulle ‘hoë dunk’ van hom nog langer
te handhaaf en hy word herinner aan die inspirerende nasionale inhoud van sy ballade
‘Die rit van Jan Lafras Malherbe’, waarin hy van die listigheid van die Britse
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geweldenaar en sy imperialistiese dade tydens die Anglo-Boereoorlog praat. Een
van die veelvuldige korrespondente is B.J. Vorster, die latere eerste minister en
staatspresident, wie se brief in Die Transvaler van 14 Desember 1939 verskyn. Daarin
verwys hy na Krige as ‘die Smuts-regering se propaganda-vertalertjie’ en ‘'n stuk
gereedskap...in die hand van die imperialis en die kapitalis’. Sy doel, so reken Vorster,
is om die Afrikaner vir die Smuts-regering te wen en om die Afrikaner vertroue in
sy leiers te laat verloor. Merkwaardig, omdat dit nêrens uit Krige se verdediging of
enige van sy uitsendings blyk nie, sê Vorster dat Krige die Afrikaners wil paai deur
Engeland se gruweldade tydens die Anglo-Boereoorlog in Suid-Afrika as heldedade
voor te stel! Hy gaan voort:
Mnr. Uys Krige sal hier egter die bal misslaan, want die jong geslag
van vandag het reeds gehoor uit die mond van hul moeders hoe vrouens
en kinders in die konsentrasiekampe vermoor is. Nog minder sal mnr. Uys
Krige daarin slaag om die Nasionale Party uitmekaar te jaag met sy
rooinek-gekef, want diegene wat daardie party verteenwoordig, het net
een doel voor oë en hul beleid is duidelik en helder omskrewe.
Hy sluit af deur te vra hoe Krige, indien hy werklik so sonder 'n politieke beleid
of beginsel is, kan verwag dat sy lesers en luisteraars werklik van hom moet notisie
neem.
Met Krige se toetrede tot die inligtingsburo en sy bestryding van die
Zeesen-propaganda kom daar 'n ommekeer by 'n bepaalde groepering onder
Afrikaanse lesers wat vroeër sy geskrifte bewonder het en by wie hy met sy reise
deur die Mediterreense lande en die basies romantiese instelling in baie van sy verse
'n beminde skrywer was. Waarskynlik het hierdie lesers 'n gedig soos ‘Lied van die
Fascistiese bomwerpers’ en baie van sy Spaanse sketse maar net half gelees of nie
werklik verstaan nie, want onder sy geslag was Krige by uitstek die skrywer wat sy
afkeer van diktators en die Fascisme van Franco, Mussolini en Hitler die duidelikste
verwoord het. Of moontlik was van sy lesers in so 'n mate verblind deur hulle
anti-Britse ingesteldheid en hulle oortuiging, aangevuur deur 'n smeerveldtog deur
die Nasionale Party, dat ‘ou Jannie’ Suid-Afrika aan die Engelse verkoop het, dat
hulle Hitler se skending van alle beskaafde waardes nie kon raaksien nie. Hoe ook
al, met die briewe in Die
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Transvaler keer die konserwatiewe Afrikaners hulle rug op die ‘goue seun’ van die
Afrikaanse letterkunde, 'n gesindheid wat in die eersvolgende jare en nog baie lank
later daarvoor verantwoordelik sou wees dat Krige by die Afrikaner-‘establishment’
in diskrediet sou wees en dat belangrike literêre toekennings aan hom sou verbygaan.
En die brief van Vorster sou jare later 'n nare nawerking hê.

II
Vir Suid-Afrika het daar met Smuts se toetrede tot die Tweede Wêreldoorlog 'n harde
pad voorgelê, want die verdedigingsmag was onvoorbereid op 'n langdurige stryd
en die lang kuslyn was sonder enige beskerming. Die land het slegs twee tenks besit,
albei so oud soos die berge, wat as vertoonstukke op militêre parades gebruik is,
terwyl die leër oor geen pantserwaens nie en die lugmag oor slegs 'n klein aantal
vegvliegtuie beskik het.18. Tog was Smuts se oorlogsverklaring 'n groot inspuiting
vir die industrieë om binne die bestek van 'n paar maande en vir die hele duur van
die oorlog genoeg ammunisie, gewere en militêre voertuie te produseer om ook die
ander Geallieerde lande te voorsien, terwyl die staande mag binne die bestek van 'n
jaar van 'n skamele 28 000 manskappe tot ongeveer 300 000 van alle bevolkingsgroepe
uitgebrei het.19. In die eerste krampagtige maande van die oorlog is vrywilligers 'n
deeltydse eerste kennismaking met oorlogvoering en daarna vier weke lank 'n
aaneenlopende strawwe opleiding in kampe orals oor die land gegee, voordat hulle
vir verdere opleiding na die slagveld gestuur is.20. Terwyl die land besig was om hom
slaggereed te maak, het die Duitse Wehrmacht en Luftwaffe met moderne wapens
in Europa 'n Blitzkrieg gevoer. Ná die kapitulasie van Pole het die Duitsers die
verdediging van Denemarke, Noorweë, Nederland, België en Luxemburg laat
verkrummel. Op 14 Junie 1940 beset hulle Parys en op 21 Junie kapituleer Frankryk,
terwyl die Britse magte van die vasteland terugtree. Brittanje en die Statebondslande
was nou alleen in hul verset teen Duitsland. Intussen het die Duitse Luftwaffe begin
om Britse stede te bombardeer.21.
Op 21 Julie 1940 spreek generaal Smuts Suid-Afrika oor die radio toe. Die Duitsers,
sê hy, het tot dusver 'n reeks ononderbroke spektakulêre suksesse op die slagveld
gehad, insluitende ‘the sudden and unexpected collapse of France. Everywhere the
Germans have won
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not only by superior numbers but also by superior equipment, technique and strategy.
Everywhere their opponents were forestalled, outwitted and surprised and they
appeared to have no chance.’22. Hoewel alles tans donker vir die Geallieerde magte
mag lyk en die suksesse ‘an air of invincibility’23. geskep het wat verder effektief
deur die Duitse propaganda geëksploiteer is, het Duitsland te make met 'n Britse volk
wat vandag verenig is soos nooit tevore nie, ‘under a leadership of unrivalled brilliance
and courage and the competence of their military command is not questioned among
those who know’.24. Die soort visie wat Smuts saam met sy bondgenote in gedagte
het en hoop om aan die einde van hierdie titaniese stryd te bereik, is, soos hy vroeër
in sy radiorede ná die inval in Nederland en België ook gesê het, ‘freedom, the
liberation of Europe from the deadly Nazi thrall and its organization in a new creative
freedom’.25.
Op 10 Junie 1940 tree Mussolini aan die Duitse kant tot die stryd toe, verklaar hy
oorlog teen die Geallieerdes en begin hy met sy kampanje in Oos-Afrika. Daar was
nou die gevaar dat die Italianers die Suezkanaal kon beheer, die lewering van Britse
voorrade deur die Middellandse See en die Rooi See kon stopsit en Egipte kon beset.
Die Britse krygsmagte was, met die kapitulasie van Frankryk, in daardie stadium
swak verteenwoordig in Afrika en die magte van Australië en Nieu-Seeland en dié
van Oos- en Wes-Afrika was nog nie voldoende gemobiliseer nie. Daarteenoor was
die Italianers in Abessinië en Eritrea 300 000 man sterk, gesteun deur tweehonderd
vegvliegtuie.
Teen dié tyd was Suid-Afrika egter reeds, hoewel nie met so 'n talryke staande
mag nie, in groot mate slaggereed. Verskillende brigades is opgelei, nuwe eenhede
soos die tenkkorps is geskep en ander afdelings is vergroot en versterk. Op 16 Julie
1940 vertrek die 1ste Suid-Afrikaanse Infanterie-Brigade onder leiding van brigadier
Dan Pienaar per skip vanaf Durban na Mombasa in Kenia, gevolg deur drie eskaders
van die Suid-Afrikaanse Lugmag, die 2de en die 5de Infanterie-Brigade, die
Suid-Afrikaanse tenkkorps met pantserwaens en mediese dienste. Hulle is vergesel
van ingenieurs en ander kundiges om paaie aan te lê en vir die watertoevoer te sorg.
By hulle vertrek spreek generaal Smuts sy soldate, wat later as die Springbokke en
die ‘happy warriors’ bekend sou staan, toe:
Deur ons rol te speel in hierdie oorlog, verdedig ons nie slegs onsself,
ons land, ons toekoms nie. Ons staan ook langs ons

J.C. Kannemeyer, Die goue seun. Die lewe en werk van Uys Krige

305
vriende in die Gemenebes van Nasies, soos hulle ons sal bystaan.
Maar ons doen meer: ons vrywaar ook daardie groter tradisie van menslike
vryheid, van gewetensvryheid, vryheid van denke en vryheid van
godsdiens, wat vandag deur die Nazi-gevaar bedreig word soos nog nooit
tevore in die geskiedenis nie. Daardie tradisie is die geestelike rots waaruit
ons gehou is.
Ons het in die verlede vir ons vryheid geveg. Ons gaan nou voort as
kruisvaarders, as kinders van die Kruis om te veg vir die vryheid self, die
vryheid van die menslike gees, die vrye keuse van die individu om sy eie
lewe te vorm volgens die lig wat God hom gegee het. Die wêreldsaak van
vryheid is ook ons saak en ons sal hierdie oorlog om menslike vryheid
voortsit totdat God se oorwinning die einde bekroon.26.
Die verwysing na die vrywilligerleër as kruisvaarders is 'n uitspraak wat by Uys
Krige, wat as joernalis van die inligtingsburo oor Smuts se afskeidstoespraak verslag
moes doen, bly vassteek het. In sy eenbedryf Alle paaie gaan na Rome, wat hy in
1946 sou skryf, gebruik hy dié woorde, al lê hy dit in die mond van 'n soldaat wat
ná al die ellende sinies is oor die ‘vervloekte oorlog’:
Wat het die generaal nou weer gesê? Hy't gesê dis 'n Kruistog. 'n
Kruistog, broer, dink bietjie daaraan, 'n groot skitterende deur God
geseënde Kruistog met stralekrans, beskermengele en die joos weet wat
nog. (Hy lag bitter.) En dis nie altemit nie, ons is Kruisvaarders - op die
swart mark en in die bordele.27.
Ná aankoms in Kenia is die 1ste SA Infanterie-Brigade verby Kilimandjaro en
deur die Groot Skeurvallei wes van Nairobi na die hoogvlaktes van Naivasha en
Gilgil. Dáár sluit magte van die Goudkus en Nigerië by hulle aan, terwyl 'n Indiese
divisie die Britse magte in die Soedan versterk. Indien Mussolini in hierdie stadium
bereid was om aan te val, kon hy die magte in die Soedan weggevee en Egipte vir
reddingspogings ontoeganklik gemaak het. Gelukkig vir die Geallieerdes het Italië
kosbare tyd verlore laat gaan. Met die Italiaanse oorwinning oor Brits-Somaliland
in Julie 1940 en die aanval op Egipte in September was die posisie van die
Geallieerdes egter inderdaad haglik. Ook vir Krige het die situasie beroerd gelyk
waar hy daagliks
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in Smuts se kantoor van die jongste nuus op die hoogte gestel is. Tog laat hy in Julie
1940 sy broer Bokkie weet dat hy nog altyd optimisties oor die afloop van die oorlog
voel. Hy kan, skryf hy, nie ‘glo dat dit menslik moontlik is dat hierdie swart golf van
reaksie Europa en die wêreld kan oorweldig nie. Daar is iets soos die geskiedenis
van die menslike vooruitgang. En onmense - soos die Nazi's - kan daardie geskiedenis
nie vier of vyf eeue terugstoot asof dit nooit bestaan het nie. Hulle kan net by alle
werklik beskaafde mense - en daar is miljoene sulkes - 'n geweldige gevoel van, en
vermoë vir, verset inboesem. Die individu wie se regte nou deur hulle so verkrag en
vertrap word, kan nie anders as terugslaan nie.’ En profeties meen hy die dag wanneer
die Verenigde State van Amerika en Rusland gaan inspring, sal Duitsland en Italië
totaal in duie stort.
Intussen moes die Suid-Afrikaanse soldate die waterlose stuk land van sand en
lawa tussen Kenia en die suidelike Abessiniese grens deurtrek. Daar was geen paaie
wat hulle kon gebruik nie, die son het moordend uit 'n wolklose lug neergeskyn en
die daaglikse temperatuur het gewissel van 100 grade Fahrenheit tot oor die 120
grade in die lawagordel.28. Toe generaal Alan Cunningham in November 1940 die
beheer van die Suid-Afrikaanse magte in Oos-Afrika oorneem, was Uys Krige nog
steeds by die inligtingsburo besig om Zeesen se leuens en propaganda oor die radio
teen te gaan. Maar toe hy daagliks hoor van die soldate se maneuvers, was hy gou
moeg van al die pratery en het sy voete begin jeuk. Hy is na Smuts se kantoor. ‘Oom
Jannie’, het hy gesê, ‘jy het darem nie, toe die Anglo-Boereoorlog aan die gang was,
die hele tyd hier in Pretoria gesit nie.’ ‘Wat is dit dan nou met jou?’ was Smuts se
vraag. Nee, het Uys gesê, hy wil nie langer hier sit nie. Hy is nie voorberei en opgelei
as soldaat nie, maar hy kan darem skryf. En hy vra: ‘Laat my noorde toe gaan, na
Abessinië en Kenia, dan kan ek vir julle verslae oor die verloop van die oorlog skryf.’
Smuts het 'n oomblik nagedink, gemeen dit is 'n goeie idee en toe ingewillig. Uys
en Conrad Norton is aangestel as oorlogskorrespondente van die inligtingsburo, Uys
met die rang van kaptein. Hy sou hoofsaaklik in Afrikaans skryf, terwyl Norton die
Engelse bydraes behartig. Later sou hulle saam die bundel Veldtog vir vryheid,29.
afsonderlik in Engels uitgegee as Vanguard of victory, publiseer - 'n kort oorsig van
die oorwinnings van die Suid-Afrikaanse soldate in Oos-Afrika.
Voordat Uys vertrek, stel hy 'n dokument op wat as ‘testament’
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moet dien, maar dit is sommer op blou papier geskryf en nie behoorlik onderteken
nie! Lydia word aangestel as sy ‘algemene erfgename’ en eksekutrise van sy boedel.
Sy kry sy posspaarbankboekie, die tantième op twee van sy boeke (Kentering en
Rooidag), die opbrengste uit latere bloemlesings en op Afrikaanse versameling, ‘so
gou die moffe [Nederlandse skeldnaam vir die Duitsers - JCK] weer terug is in hul
eie kraal!’ Verder kry sy ‘my verslete kleertjies wat agterbly’ om aan 'n ‘arme
sukkelaar’ te oorhandig - ‘en my beste wense vir 'n gelukkige lewe en die pragtige
toekoms waarop sy as toneelspeelster geregtig is’. Aan sy moeder bemaak hy die
outeursregte op Magdalena Retief, maar die ander regte (opvoering, vertaling,
rolprent) moet sy deel met sy dogter, Eulalia. Omdat sy broer François nie ‘gebore
in staat’ is om self 'n tentoonstelling van sy werk te organiseer nie, bemaak hy die
outeursregte van Die palmboom met dié doel aan hom. Aan sy broer Bokkie bemaak
hy al die boeke wat reeds by Bokkie aan huis is en wat nog elders rondlê. Aan sy
skoonmoeder bemaak hy die outeursaandeel van Die wit muur. Sy ongepubliseerde
werk mag slegs met verlof van Bokkie en sy twee vriende Van Wyk Louw en W.E.G.
Louw verskyn. Ná nog 'n paar stuitighede sê hy hy kan hom net so min losmaak van
sy volk as die sap van die boom of die stroom van sy bedding. Daarom laat hy sy
werk aan die volk agter met ‘hierdie een wens: dat hy gered bly van al sy redders
wat nie in staat is om te gaan broek losmaak nie, sonder om aan die wêreld te
verkondig dat hulle op die pad van Suid-Afrika is’. Vir die kerk waarin hy gedoop
is, wens hy ‘so 'n bietjie geestelike en sedelike moed’ om dwars teen hul omgewing
en eie ‘verhansdheid’ in te gaan waar ‘die heilige beginsels van die waarheid en die
geregtigheid dit vereis’ en met ‘so 'n vonkie van daardie hoë helder vuur waarsonder
die Kerk geen bestaansrede het nie’. Aan homself wens hy, indien hy ‘afklop’, in
die hiernamaals ‘so 'n bietjie stilte’ toe!
Uys en Conrad Norton kom in November 1940 aan in Nairobi en gaan onmiddellik
op die voetspoor van die Suid-Afrikaanse soldate na noordelike Kenia en suidelike
Abessinië. Van dié tyd af dateer Uys se stroom berigte - soms in die vorm van artikels
en soms as telegrafiese boodskappe - wat hy na Suid-Afrika oor die verloop van die
veldtog in Oos- en later Noord-Afrika stuur. Daarin skryf hy ook begeesterd oor sy
indrukke van die soldatelewe, die gesprekke wat die manne saans voer, wanneer dit
'n bietjie koeler word, en die gevoel van kameraderie wat hy saam met hulle belewe.
Hy kry die won-
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derlike geleentheid om met die duisende manne saam te wees, hulle vreugdes en
beslommernisse te deel en te sien hoe hulle reageer op 'n oorlog wat die ganse
mensdom raak. Ná ses maande in Noord-Afrika skryf hy: ‘Ek het soms die indruk
gekry dat ek 'n toeskouer is van 'n geweldige universele tragedie; dat ek reg in die
midde staan van die geskiedenis op die einste oomblik dat hy geskep word; en dat
ek deel uitmaak van 'n stryd wat die lot van miljoene sal beslis, die hele beloop van
die wêreld gedurende hierdie eeu sal bepaal.’30.
Veral die natuur, die afwisseling van oerbos en woestyn, maak 'n groot indruk op
hom. Afrika openbaar hom aan Uys in al sy voorwêreldlike skoonheid, veral in die
uitgestrekte woestyne van die noordelike grensdistrikte van Kenia. ‘Nog nooit’, skryf
hy, ‘het ek besef hoe groots, hoe geweldig die natuur wel kan wees nie - hoe jy deel
van hom kan word, soms feitlik heeltemal kan opgaan en verlore raak in hom - en
watter groot rol die natuur in 'n mens se lewe kan speel.’31. ‘Ek is 'n vlagie wind oor
die woestyn’,32. kon hy weer saam met die Arabiese digter Abu'l-Ala sê. Die woestyne
was feitlik eindeloos,
die een na die ander, die een so dor en dood en wreed as die ander. Die
woestyn met sy warrelwinde, hoog soos torings, wat soms lyk of hulle
resies jaag tussen die fyn rooi of goue pulwersand deur; sy lawastroke
waar die gitswart lawablokke en -klippe myle aanmekaar lê; sy
opgedroogde alkalimere, een sodaplaat aanmekaar, wit, spierwit, so wit
onder die stekende son dat hy jou oë verblind, asof die ganse aarde slegs
'n enkele soutkors het wat kraak onder jou skoene as jy daaroor stap; sy
barre berge wie se skerp spitspieke, soos sae uitgetand, lyk of hulle aan
die hemel vreet - en daar trek nooit 'n wolkie oor daardie dorre kruine nie.
Die woestyn met plek-plek sy pragtige rooibruin of goue okerkleurige
reuse-kraters - soos yslike gate vroeër deur die gode in die grond gestamp;
sy droogte, sy dors, al sy verskrikkinge, maar nieteenstaande dit alles, sy
veelvuldige dierelewe en sy oorvloed kleurryke voëls. Afskuwelik dus,
maar tog met 'n bepaalde aantrekkingskrag, 'n sekere bekoring.33.
Wanneer hulle die woestyn verlaat, is hulle in die wonderskone bergwêreld van
Abessinië, wat met sy grootsheid, sy wydtes, sy stiltes en sy eensaamheid vir Uys
seker enig is ter wêreld. En daarop volg die
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onophoudelike reëns. Terwyl die heuwels en rante rondom Pretoria vir die mens
vriendelik gesind is, gaan Uys voort, is die natuur in Oos- en Noord-Afrika byna
altyd 'n vyand - eers die woestyngelyktes met hul droogte en dors, later die berge
met die reëns - wat soms gedugter is as die menslike vyand wat hulle moes oorwin.
Op 'n dag kry hy dit selfs reg om tussen Kenia en Suid-Abessinië te verdwaal! Toe
hy hom weer kom kry, was hy en sy maat alleen, sonder die konvooi, en word die
woestyn skielik 'n geweldige bedreiging. Gelukkig kon hulle die weg terugvind, net
om tydens 'n stofstorm weer weg te raak en by 'n ander geleentheid in 'n meer
waterryke deel tussen 'n trop olifante te beland34.. Eenmaal het Uys, wat geen
meganiese aanleg hoegenaamd gehad het nie en nooit werklik 'n motor kon bestuur
nie, dit reggekry om agter die stuur van een van die militêre trokke te beland en in
feitlik die enigste boom in die Abessynse woestyn vas te jaag.
Die moeilikhede vir die oorlogskorrespondent om in sulke omstandighede te skryf
en sy berigte deur te kry, was werklik ‘so veelvuldig as sandkorrels in die woestyn’.35.
Tussen hulle en die basisse was daar gewoonlik honderde myle van woesteny en
soms het dit 'n week gekos om die berigte te versend. Eenkeer het die vliegtuig wat
die artikels gedra het, neergestort. Toe weer het die trok met sy paar koeverte binne-in
totaal uitgebrand. Met die groot reëns het 'n gedeelte van die woestyn in 'n enorme
pan verander en het sy artikels iewers tussen die lawarantjies vasgeval en eers drie
weke later in Nairobi opgedaag. In die woestyn met sy skroeiende hitte het Uys soms
meer sweet uitgesweet om sy stories klaar te kry as wat daar ooit ink uit sy pen kon
vloei. ‘En’, skryf hy, ‘byna die helfte van my berigte het nooit opgedaag nie. Ek
wonder soms wat daar nou eintlik van hierdie “pennevruggies” geword het. Miskien
waai die woestynwind nog 'n paar van die los half verskeurde blaadjies êrens naby
'n eensame put rond, of teen die blou en groen stam van 'n haak-en-steek.’36.
Kort ná Uys en Conrad se aankoms wou generaal Cunningham met sy groot
offensief teen die Italianers begin, maar hy moes sy planne vir die ontwikkeling van
die Abessynse kampanje weens die stortreëns uitstel. In die tussentyd sou hy tevrede
moes wees om die niemandslandgebied te verklein, watervoorrade na die waterlose
gedeeltes te bring, paaie te verbeter en geïsoleerde poste uit te skakel. 'n Onmiddellike
gevolg van hierdie beleid was een van die keerpunte
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van die kampanje: die skielike en skouspelagtige aanval op El Wak op 16 Desember
1940 wat die grondslag was vir die briljante oorwinning van die Suid-Afrikaners oor
die Italianers. Duisende soldate is oornag van Fort Wajier, 110 myl ver, verwyder
en het ongesiens verby die vyand gekom en oor 'n moeilike bosryke deel in die nag
hul bestemming bereik. Die tydsberekening, koördinasie en die hulp van die ander
eenhede was uitstekend. Dit het die bewys gelewer dat die Suid-Afrikaanse magte
vinnig gemobiliseer kon word en dat hulle met groot krag kon toeslaan. Daarby het
hulle die swakhede in die kern van die Italiaanse mag uitgewys. In die nag van 15
Desember het die twee brigades hul posisies vir die aanval ingeneem. Met dagbreek
op 16 Desember het die soldate onder hewige vuur stil gelê, sonder om te verraai
waar hulle is, terwyl die tenks en pantserwaens deur die dik sand geploeg het om die
beste verdedigingsposisie in te neem. Vanuit die bosse het die tenks toegeslaan. El
Wak was onder vuur. Toe die magte terugtrek, was El Wak en die aangrensende
dorpies daarmee heen, die strategiese Italiaanse buiteposte tot die grond vernietig en
baie van die Italianers krygsgevange geneem. Van dié datum dateer die hoë moreel
van die Suid-Afrikaanse Weermag.
In 'n rapport wat hy op 17 Desember ná afloop van die slag skryf, vertel Uys hoe
trots die manne op hierdie oorwinning is. Een van die spraaksaamste onder hulle was
'n kort, fris geboude kêreltjie uit Johannesburg, wat vir hom 'n snor gekweek het, só
groot ‘dat 'n mens soms die indruk kry, netnou kantel die mannetjie om’. Oor die
opmars na Fort Wajier vertel die soldaat:
Sjoe, maar dit was warm verby. En ons moes ongeveer vyftien myl in
daardie moordende hitte aflê en terselfdertyd die dromme dra om
telefoonlyne te lê plus ons roers en ander benodigdhede. Dit was 106 grade
[F] in die skaduwee. Ek sê jou dit het broekskeur gegaan. Maar ons het
almal daaraan gedink dat...[dit] Dingaansdag was en maar vorentoe gebeur.
Ons het die afstand in vier uur afgelê. - En toe begin die lug gons, en dit
was nie van hitte nie.
Iets van dié ervaring sou Krige later verwoord in ‘Die soldaat’, wat met sy refrein
oor ‘Fort Wajier’37. een van sy bekendste oorlogsverse sou word. Die gedig begin as
volg:
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In hierdie dorre verlatenheid
van 'n vaal wêreld
wat langsamerhand veryl, vervloei,
sy vae omlyninge verloor
in 'n nog valer hemel,
alleen
langs die stofpad deur die woestyn
stap
'n enkele soldaat.
En Fort Wajier lê ver, lê ver,
onderkant die eerste ster.38.

Tydens die geveg het van die soldate nogal baie gepraat oor hoe vrot die Italiaanse
vegvlieëniers is. ‘Dink Meneer nie’, sê een van hulle aan Uys, ‘dis ons eie mense
wat die goed op ons afgooi sodat ons 'n bietjie gewoond kan raak aan die eierlêery
nie? Vir my lyk dit baie so...Want kyk hoe mooi gooi hulle mis ...’ En ná die
oorwinning was die Suid-Afrikaners op gemoedelike voet met die Italiaanse
krygsgevangenes:
Die Talies is almal sulke buksies...nogal fris...En hulle wil doodgaan oor
ons ‘bullybeef’. Nou eet ons hulle macaroni en hulle ons ‘bullybeef’. Dis
nie 'n slegte ruil nie.
Hoewel hulle 'n bietjie met hulle vyande die spot dryf, sê Uys, is daar hoegenaamd
geen haat teen die Italianers nie. Tydens die Kersdagdiens bid die dominee ook vir
die vyand en vir die weduwees en wesies van die vyandelike manskappe wat
gesneuwel het, 'n gebed wat die kêrels tref en waaroor hulle later met Uys kom praat.39.
Kersaand 1940 bring Uys saam met die troepe deur by Fort Wajier, die groot oase
wat hulle na honderde myle deur die woestyn skielik bereik. Baie jare later kon hy
nog onthou hoe die Somali's met hul lang neuse en fynbesnede gesigte met hulle
kamele by die fort aankom en hoe die houtklokke van die kamele 'n byna vreemde
musiek maak. En later kon hy ook onthou hoe pikswart die nag buite was en ‘die
sterre wat hier sny in jou, jy kan amper aan hulle vat’.40.
Ná die Slag van El Wak marsjeer die Suid-Afrikaanse Brigade onder Dan Pienaar
in Januarie 1941 in 'n noordelike rigting deur verskillende
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woestyne. Die Chalbi-woestyn is ‘'n sodameer wat soos 'n yslike wit plaat tussen al
die ander woestyne inlê’.41. Nie 'n enkele sprietjie gras is te sien nie en terwyl daar
gewoonlik allerhande mooi voëls in die woestyn lewe, fluit hier nie 'n enkele voël
bo die soutlae nie. ‘Op sy wit blad skitter die son so verblindend dat dit mens se oë
seermaak. Die hitte is verskriklik. 'n Warmtemeter in een van die pantsermotors teken
140 [F] grade aan’.42. Verder noordwaarts wag 'n nog erger woestyn op hulle in 'n
gebied waar hulle vyandelike aanvalle te wagte kon wees. Krige skryf:
Die konvooi het hom versprei. Terwyl hy vir hom 'n pad boontoe ooptrap
deur die rooi brandende woestynsand en rondom die kaal doringbome, het
pantsermotors langs die konvooi se kante op- en afgejaag, af en toe soos
torpedojaers deur die sagte sifsand geploeg....In dik rooi stofwolke dwarrel
die sand dan boontoe. Partykeer kan mens nie 'n tree voor jou uit sien nie.
Die rooi stof plak in 'n laag teen jou gesig vas en kruip in jou oë, mond,
neus en ore in. As die sweet jou aftap, trek hy 'n wit spoortjie deur die rooi
masker wat jy aan het. Maar die sweetspoortjie is maar van korte duur.
Die rasende, wirrelende wiele karring die stof gedurig op - en deur elke
moontlike opening waai dit dan teen jou aan.43.
Teen 16 Januarie 1941 het die troepedraers begin steier oor die grofste en mees
verlate landstreek denkbaar. ‘In die onbeskryflike hitte’, sê Krige, ‘het die son soos
met 'n duisend hamers neergeslaan op die heuwelkruine, rante en leegtes wat meestal
net uit gitswart lawarotse bestaan het.’44. Hulle mikpunt was Fort El Jiebo, waar die
waterputte vir hulle van lewensbelang was. 'n Hele dag lank moes 'n bataljon veg in
'n temperatuur wat selde benede 135 grade [F] gedaal het, en het van die manskappe
van die lêery op die lawarotse blare op hulle bors en voete gekry, in so 'n mate dat
van die mediese ordonnanse tussen die rotse moes inkruip om die soldate te behandel.
Dit is 'n gegewe wat Krige later in sy eenbedryf Die sluipskutter in 'n gewysigde
vorm sou aanwend.45.
Die Suid-Afrikaanse troepe behaal verskeie oorwinnings in Abessinië. Tydens
hierdie veldtog sien Uys weer hoe die deursnee-soldaat sy ingebore menslikheid in
die moeilikste omstandighede openbaar, iets wat hy telkens tydens die oorlog ervaar
en wat hom, ten spyte
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van herhaalde teleurstellings later in sy lewe, 'n inherente geloof in die wesentlike
goedheid van die mens gee. Tydens die opmars na Mega in Februarie 1941 skryf hy:
I had accompanied a small detachment of soldiers of a Natal regiment
in a brisk ‘reccy’ over the [Abyssinian] border. During that hectic journey
a 500-pound waterdrum had been jolted from its perch, landing on my
foot. When about ten days later our offensive swept over the frontier
towards our first major objective, Mega, I was part of that offensive - but
being carried across the border literally (from truck to camp and from
camp back to truck) by my new-found friends. In the constant company
of those men for about a month, I got to know them well. Most of them
came from the Border districts, that is to say the Eastern Province, Transkei
or certain country districts of southern Natal. Almost all of them were tall,
broad-shouldered, bonily built and very quiet men. Only when they opened
their mouths, could I distinguish who was Afrikaans- and who
English-speaking. If I had to choose a single word to characterize them,
it would have been ‘gentle’.46.
Op 18 Februarie 1941 neem die Suid-Afrikaners die bergvesting Mega in. Hier
beleef Uys sy eerste bomaanval. ‘'n Bom uit 'n kanonbek’, skryf hy,
is geen seepbelletjie of 'n tennisbal nie. Die eerste maal wat jy 'n kanon
hoor hoes - ek bedoel op 'n slagveld, nie op 'n wapenskou of militêre
begrafnis nie - voel jy glad nie so doodbedaard as 'n dokter aan die
koppenent van sy pasiënt nie. En sy gefluit bo jou kop, soos hy, heeltemal
onsigbaar, die lug deurklief, herinner jou skaars aan 'n rugbywedstryd. En
as hy 'n oomblik daarna groot stukke grond uit die aarde begin oopruk,
voel jy allermins op jou gemak in so 'n onstandvastige wêreld.
Dan trek hulle deur die Somalilandse woestyn om, met 'n brug wat deur die
ingenieurs gebou moes word, die Jubarivier oor te steek. Hy ontmoet hier die doofstom
weeskindjie wie se moeder deur die weerlig doodgeslaan is en wat van haar
onplesierige stiefmoeder moes wegvlug. Oor haar skryf Uys later 'n gevoelige skets
in die bun-
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del Rooi (1965); die Engelse weergawe hiervan word opgeneem in Orphan of the
desert (1967). Wat 'n mens hier opval, is hoe hy die gebare van die Somali-meisietjie
in woorde ‘vertaal’ en hoe gefassineer hy deur haar hele verskyning is. Wanneer sy
hom 'n kom melk aanbied en hy begin drink, kyk hy
in die oë van Fatima wat vlak voor my met 'n half-uitgelate kreetjie op
'n brandstofkissie gespring het. Feitlik oor die randjie van die kom staar
haar groot bruin oë my half-guitig, half-verwonderd stip aan. Ek kan my
oë nie van haar gelaat afhou nie ...47.
In 'n ongedateerde brief aan Lydia, kort ná die Slag van Mega, vertel hy van die
beeldskone Somaliese vrou wat hy teëkom: ‘Haar gesig, haar skouers, haar hele
houding en postuur, het die jong vrou iets “standbeeldagtigs” gegee. Haar gesig had
die skoonheid wat sekere klipsoorte of rotsformasies soms het.’ Hy beskryf ook aan
haar hoe die rante naby Hobok in Abessinië rondom hulle vol lyke gelê het, een en
veertig altesame. Die stamleiers van die Bosane - die plaaslike inwoners van wie
sommige saam met die Italianers in die oorlog was - het hulle later die somber
treurspel vertel. Die Italiaanse bevelvoerder by Hobok was woedend oor twee van
sy offisiere wat in November 1940 in 'n hinderlaag deur gewapende Abessiniërs
doodgeskiet is. Hy het die Bosane van hulle dood beskuldig, een en veertig van hulle
stamleiers in groepe met toue aan mekaar vasgemaak en sy huurtroepe op hul laat
lostrek. ‘Dit was soos 'n skietoefening’, het een van die ou Bosane deur middel van
'n tolk hulle vertel. Hy gaan voort:
Die donkerbruin hope vel en been wat eens mense was, aan my voete
het snaakse gedagtes in my laat opstoot....Die wurms kry nie eers 'n kans
nie....['n Jong soldaat wat dag en nag daar brandwag staan,] steur hom nie
die minste aan [die sewe lyke wat in 'n kring rondom hom lê nie.]...Ons
stap...die dodeheuwel af. En wat gebeur? Nie twintig tree van die lyke af
nie sien ek vir die eerste maal in hierdie woestyn wat honderdduisende
vierkante myle beslaan, 'n soort wilde vrugteboom met fyn wit
bloeiseltjies....'n Vrugteboom in die woestyn...dit is iets wat my meer
verras, meer verbaas as enigiets wat ek gedurende die afgelope twee
maande belewe het.
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Byna 2 000 myl lê die Suid-Afrikaanse troepe in 'n rekordtyd van drie en vyftig dae
af om Addis Ababa op 5 April 1941 te bereik en die volgende dag in te neem, die
eerste hoofstad van die Spil-moondhede om tot 'n val te kom. Uys is een van die
eerste sewe Geallieerdes wat Addis Ababa in 'n seëvierende optog binnegaan. Toe
hulle verbykom, staan die Italianers langs die pad en gee hulle die Fascistiese saluut
terwyl die Union Jack gehys en die Italiaanse vlag gestryk word!48. Met die hulp van
die Suid-Afrikaanse Lugmag word duisende Italianers gevange geneem. Op 19 Mei
1941 gee die hertog van Aosta oor en word Haile Selassie as keiser van Abessinië
herstel. In ‘The taking of the koppie’, wat hy later in Hart sonder hawe sal bundel,
gebruik Krige 'n voorval uit dié oorwinning om te illustreer hoe 'n jong soldaat, feitlik
'n kind nog, deur die oorlog só aangetas word dat hy byna meedoënloos en emosieloos
sy vyande kan doodmaak. Dit is 'n skel, rou, vers met die kontras tussen die
gevoelloosheid en wreedheid van die oorlog en die onskuld van die jong seun as
basis en waarin die gebeure feitlik prosaïes oorgedra word, met 'n verdieping in die
korter versreëls aan die slot:
‘Then I put my bayonet through each of them in turn, just in the
right place, and they did not even grunt or murmur ...’
There was no sadism in his voice, no savagery, no brutal pride or
perverse eagerness to impress,
no joy, no exultation.
He spoke as if he were telling of a rugby match
in which he wasn't much interested
and in which he took no sides.
And as I looked at his eyes again
I was struck with wonder
at their bigness, their blueness, their clarity
and how young they were, how innocent.49.

Ná net 'n paar dae se rus is die troepe verder om in die Kombolchiapas byna 'n week
lank te veg. Teen hierdie tyd was die manne doodkalm wanneer die kanonne 'n
tweegeveg voer. As Uys vra wat aan die gang is, stel hulle hom gerus met: ‘Nee wat,
dis sommer niks nie, ons sê maar net naand vir mekaar!’50. En wanneer die Italianers
hulle
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bomme ook hier bra sleg gooi en daarmee Abessinië finaal gewonne gee, klink een
van die seiners binne hoorafstand van Uys baie opgeruimd: ‘Magtig, maar ou Musso
mors weer met sy lira vanmiddag. Ek wonder hoe hy vanjaar se begroting gaan laat
klop!’51. Met die Oos-Afrikaanse kampanje het die Suid-Afrikaners verhoed dat die
Italianers die grondgebied van die vasteland beheer en dit as 'n springplank vir die
besetting van die Geallieerde vaarweë in die Atlantiese en die Indiese Oseaan gebruik.
Einde Mei 1941 word Krige ernstig siek aan netelroos52. en word hy saam met die
gewondes per skip langs die ooskus na Suid-Afrika teruggestuur. Hierdie siekte
verhinder hom nie om nog steeds verslae te skryf nie. Uit die Amerikaanse
Sendinghospitaal in Addis Ababa reis hy saam met ongeveer negentig siekes en
gewondes na Berbera, die eeue oue Somalilandse hawe aan die Golf van Aden, om
in die Suid-Afrikaanse hospitaalskip, die Amra, in volkome veiligheid en met alle
denkbare geriewe 'n paar duisend myl suid na Mombasa te vaar. Saam met hulle op
die trein na Berbera was 'n groep Italiaanse krygsgevangenes wat in stampvol trokke
soos vee saamgehok gesit het. Opnuut, soos tydens die opmars na Mega, word Uys
getref deur die fundamentele ordentlikheid en mensliewendheid van sy landgenote.
‘By elke stasie of halte langs die pad’, skryf hy, ‘het daar van ons manne hul water
aan die Italiane gegee, of hulle gehelp om hul waterbottels vol te maak uit die groot
tenks langs die spoor, met hulle probeer gesels, gedenktekeninkies met hulle verruil
en op verskeie maniere met hulle verbroeder.’53. Met die vertrek uit Berbera het die
Amra só kalm en rustig uitgevaar dat Uys nie eens van die masjiene se aanskakel
wakker geword het nie. Omdat dit 'n hospitaalskip was en die internasionale Rooi
Kruis in geval van so 'n vaart die roete in besonderhede aan die vyand verskaf, was
daar geen gevaar dat die Duitsers met torpedo-aanvalle sou kom nie. ‘Saans, trouens
die heelnag deur’, skryf Uys,
het die hospitaalskip eenvoudig gestraal van die lig. Met sy honderde
ligte groen en rooi lampies almal aan, en sy sewe groot rooi kruise helder
verlig teen sy sye en skoorstene, het die Amra oor die donker stil see en
deur die ewe donker stil nag voortgevaar asof hy fees vier of aan 'n
triomftog deelneem.54.
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En die geriewe op die skip het dié van die beste hotel in Suid-Afrika oortref:
voortreflike etes, 'n uitstekende ventilasiestelsel, 'n mikrofoon en luidspreker in elke
verpleegvertrek, 'n operasieteater wat deur voorbereidende ontsmettingsvertrekke
aangevul is, radiologiese toerusting en 'n elektrolise-toestel waarmee soutwater uit
die dieptes opgesuig en in 'n antiseptiese heelmiddel verander word. Saans op die
dek was daar 'n kêrel met 'n kitaar en het 'n paar van die soldate die liedjie ‘Pale toe’
met sy dosyne koeplette en toespelings op die oorlog lustig saamgesing. Die refrein,
‘Pale toe, nader na die Pale toe’, is 'n beeld uit die rugbywêreld in die betekenis van
‘jou mikpunt, jou doelwit, tuiste, verlange’,55. maar volgens sommige het dit in die
woestyn ontstaan en het dit só gewild onder die manne geraak dat rou Engelsmanne
wat nie 'n woord Afrikaans kon praat nie, Afrikaansprekendes telkens met 'n gulle
‘Pale toe!’ begroet het:
Ou Musso kom so skop-skop.
Die ‘Ities’ maak 'n ‘balls-op’
nader na die Pale toe!
Musso, what you're up to, man?
Jy word gedonder deur oom Dan56.
nader na die Pale toe!
Wie slaat die Axis57. met 'n kats?
Die heppie warriors van Jan Smuts
nader na die Pale toe!
Ou Hitler dink hy's Tsjaka,
ons stuur hom na Lusaka
nader na die Pale toe!
Benito dink hy's Alexander,
ons slaat hom op sy salamander
nader na die Pale toe!
Ou Hitler dink hy's Atillá,
ons wiks hom op sy...jy wiet wa'58.
nader na die Pale toe!59.
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Iemand het op 'n aand voorgestel dat hulle die Amra na Pale toe moes herdoop, omdat
hulle mos nou huis toe gaan. ‘Wat wou!’ het 'n gesoute soldaat uitgeroep. ‘Julle
vergeet in 'n Keniase hospitaal gaan ek goed deurloop en kry ek drie operasies aan
my kwas. Noem die Amra liewers Slagpale toe!’
Toe Uys in Abessinië was, moes sy vrou en dogtertjie baie rondtrek terwyl Lydia
as Viola in Shakespeare se Twelfth night opgetree en deur die land daarmee getoer
het. Met Uys se terugkeer was Eulalia oorstelp van vreugde en in haar noppies met
die swart olifantjie en ander presentjies wat hy saamgebring het.60. Maar lank het hy
nie gebly nie. Ná sy herstel word Pretoria vir hom te burgerlik en te klein, keer die
ou rusteloosheid en swerfdrang weer na die oppervlak en dwing sy
verantwoordelikheidsgevoel teenoor sy makkers in die Noorde hom om na die slagveld
terug te keer. Teen hierdie tyd was sy huwelik met Lydia, ondanks hulle
gemeenskaplike belangstellings en waardering vir mekaar, nie meer sonder ernstige
barste nie. Uys was 'n kuddemens wat basies baie geheg was aan sy familie, maar
hy kon dit nie verdra om deel te wees van die klein gesin nie. Dit het 'n las op hom
gelê, hy het dit gehaat om broodwinner te wees en hy het totaal gefaal as pater
familias. Hy het daarvan gehou om saam met die Springbok-vegters rond te trek en
dit was vir hom opwindend om deel te wees van 'n klomp mans wat gevaar beleef.
Met sy terugkeer was Lydia vir hom te swaartillend. Langs haar, in haar swart rok,
armbande en rooi naels, gereed vir 'n opname by die radio, het Uys soos 'n klein
seuntjie in sy kortbroekie en T-hempie gestaan. Daarby was hy in hierdie jare
uitbundig van vreugde dat sy moeder op gevorderde leeftyd met die skryf van verhale
begin het en met sy sterk moederbinding was hy maar te gretig om haar stukke te
lees en haar verder aan te moedig. Waarskynlik het Lydia haar hieraan geërger, want
in groot mate was sy vir Uys 'n miniatuurmammie61. wat met die kos moes regstaan
as hy tuis is en hom verder die vryheid moes gun om met sy swerftogte voort te gaan.
Uys keer dus terug na die Noorde. In September 1941 kom hy in Kaïro aan, waar
die Suid-Afrikaners intussen, ná afloop van die veldtog in Abessinië, besig was om
saam met die Britse leër teen die Duitse en Italiaanse magte 'n aanval te loods. Die
Duitse generaal Erwin Rommel, bygenaamd die Woestynjakkals, het die Italianers
in Noord-Afrika kom bystaan. Dit was absoluut essensieel vir die Geallieerdes dat
die suidelike roete na die Suezkanaal, die Midde-
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Ooste en die olievelde by die Golf nie in die hande van die Spilmoondhede moet val
nie.62.
In Kaïro redigeer Uys 'n tyd lank 'n weeklikse tydskrif vir die troepe en skryf hy
'n hele paar stukke wat hy later in sy bundel Ver in die wêreld...opneem. In een van
die sketse gee hy 'n beeld van Kasama, 'n lughawetjie in die oerwoud naby die ewenaar
wat om sy afgesonderdheid deur een van die loodse na Verlate Hoek herdoop is. Dit
vorm 'n kontras met Wadi Halfa, die onaangename warm ‘stookoond van die
woestyn’.63. In ‘Skets van 'n loods’ sit Uys sy opvattinge oor die oorlog uiteen en
waarom dit vir Suid-Afrika noodsaaklik was om tot die stryd toe te tree. Wat die
generaal in ‘'n Generaal en 'n manskap’ van die oorlog sê, is basies ook Uys se
standpunt:
Ek is 'n Pasifis, was dit altyd gewees...Ek verafsku oorlog. Daarom het
ek aangesluit, neem ek deel aan hierdie oorlog...Ek het moeg geword van
die mense wat nie net die vrede van die een land na die ander vernietig
het nie, maar wat die vrede van die hele wêreld bedreig. En hulle doen
iets wat vir my nog erger is: hulle wil ons wysmaak nié dat oorlog 'n
afskuwelike abnormaliteit is nie, maar iets dood normaals, eie aan die
mens; nié dat oorlog 'n misdaad is teen God en die mens nie, maar die plig
van elke sogenaamde patriot. Hitler het heelwat te sê en te skryf gehad
oor sy soldatevolk, sý en húl soldateplig. En Mussolini het gesê oorlog
bring alleen die hoogste en mooiste in die mens na vore. Nou die dag lees
ek nog in 'n Italiaanse tydskrif wat hy as leuse vir sy arditi aangegee het.
Dié wekroep lui min of meer as volg: ‘Was ek dood, sou ek wens my stof
word in kruit ingemaal sodat ek as bom nog die vyand kan verpletter.’64.
Onder die stukke in Ver in die wêreld...is ook 'n beskrywing van die eerste
lugaanval op Kaïro en van die ‘grafkelders’ wat die Suid-Afrikaners tydens hulle
uitgrawings vir verdedigingsposisies ontdek. Vir Uys is hierdie opgrawings so boeiend
as die lees van Treasure island toe hy 'n kind was. Hy is geamuseerd wanneer hy
verneem dat van die manskappe, ten spyte van die generaal se teenkanting en 'n
vermaning tot eerbied vir die dooies, van die kopbene as ‘interior decoration’ in hulle
tente gebruik, met pypstele wat uit die oogkasse steek!65. Die manskappe was verplig
om die grafkelders weer te verseël en mooi te sorg vir die waardevolle oorblyfsels.
‘That skull
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had a tongue in it, and could sing once’, het luitenant Prinsloo teenoor Uys uit Hamlet
gedeklameer.
Saam met die 5de Suid-Afrikaanse Brigade trek Uys op 1 November 1941 weer
die woestyn in, hierdie keer om die Spil-opmars van die westekant te stuit. Op 19
November kom hulle aan by Sidi Rezegh, 'n strategiese punt suidoos van die beleërde
stad Tobruk, waar 'n moordende konflik 'n paar dae later sou losbreek en waar Uys
Krige amper self in een van die verseëlde grafkelders tereg sou kom.

III
In die brief oor die weersinwekkende toneel by Hobok skryf Uys ook aan Lydia dat
hy in die woestyn begin verse skryf het. Hulle het almal iets eentonigs soos die
landskap met die rante, die sandvlaktes, die wind of die wolkelose hemel waarin hy
hom bevind. Volgens hom is dit verse wat nie gelees nie, maar hardop gesê moet
word. ‘Die einde van die pad’, een van dié verse, word dan ook die eerste keer oor
die etergolwe in die woestyn gehoor wanneer die digter dit self vir die manskappe
op parade voorlees.66.
Hierdie verse verskyn in 1942 onder die titel Oorlogsgedigte en word met enkele
ingrypende wysigings, die verdeling van ‘Die pad deur die woestyn’ in twee verse
en die toevoeging van een verdere gedig in 1947, as Die einde van die pad en ander
oorlogsverse heruitgegee. Saam is die nege gedigte in die bundel 'n chronologiese
verslag, in die meeste gevalle met 'n aanduiding van die datum en waar dit geskryf
is, van Krige se ervaring van die oorlog vanaf 1939 tot Mei 1941 wanneer hy op die
Amra terugvaar na Suid-Afrika.67. Dit begin met ‘Waterkloof’ wat eind Augustus
1939 - dae voor die uitbreek van die oorlog - in Pretoria ontstaan en 'n beeld van die
geluk van man, vrou en kind gee, met net die geronk van 'n enkele vliegtuig wat iets
van die komende ‘wêreldbrand’ verraai. Die grys herfsnamiddag in Seepunt in Mei
1940, wat die agtergrond van ‘Ouverture’ vorm, is met sy onbestemde gevoel van
vrees, verslaenheid en beklemming 'n voorspel tot die basiese stemming van die
eindelose woestynlandskap wat in die res van die bundel oorheers. Die aksent val
op die verlatenheid, melancholie en grysheid en die soldaat word hier, soos vroeër
die seemeeu, draer van die romantiek. In sy Digters van Dertig sê D.J. Opperman
dat die neerslagtigheid van die verse uit Krige se diepste
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wese en aard68. - die neiging tot depressiwiteit by die Uyse - voortkom, maar dit kan
ook saamhang met die teleurstelling van die romantikus wat die droom van 'n
gelukkige mensdom en die werklikheid van 'n genadelose en vernietigende oorlog
nie by mekaar kan uitbring nie. Opperman noem verder die deprimerende omgewing
van struikwoestyn en kraters, saam met die stof, die hitte en die sweet, waarin Krige
tydens die skryf van hierdie verse verkeer het en meen dat ook die taak van die
lydelike oorlogskorrespondent en toeskouer in plaas van handelende soldaat tot die
triestigheid kon bygedra het.69. Die gedigte, sê Opperman, ‘word byna almal deur die
één stemming gedra, hulle word feitlik één gedig: 'n studie in grys, 'n studie in
eentonigheid en verveling’.70.
Op sigself kan grysheid en verveling, paradoksaal gesproke, boeiende boustof vir
die literatuur wees en dergelike temas kan, soos Opperman dan ook tereg opmerk,
nie 'n letterkundige oordeel vertroebel nie.71. Daarby gaan Krige hier, ná sy grootse
‘Lied van die Fascistiese bomwerpers’, nog verder met die beoefening van die vrye
vers. Behalwe die kwatrynstrofes van ‘Waterkloof’ en die sporadiese ryme in ‘Die
einde van die pad’ skryf Krige hier 'n tipe vrye vers wat hy vroeër nog nie aangedurf
het nie en wat plek-plek baie naby kom aan prosasketse. Daarmee slaan hy, onder
invloed van Apollinaire en Lorca, 'n weg in waarop hy in baie groot mate die
tradisionele bindmiddele van die streng gebonde poësie oorboord gooi, al span hy
plek-plek alliterasie en assonansie as bindmiddels in. So 'n tipe vers, sê hy self in sy
onderhoud met Jan Rabie in Gesprekke met skrywers, is moeiliker as die gebonde
vers, omdat die digter telkens 'n eie nuwe individuele vorm moet vind.72. In 'n
radiopraatjie wat hy op 5 Mei 1963 hou, wei hy hieroor uit. Hy sê daar is mense wat
dink die vrye vers is 'n kortpaadjie en dat die digters wat dit beoefen, nie by magte
is om die gewone vormvaste vers te skrywe nie of te lui en gemaksugtig is om dit te
doen. Niks staan egter vir hom verder van die waarheid af nie. Hy skryf:
Die werklike goeie vrye vers het 'n ewe streng dissipline nodig as die
klassieke vers - soms voel 'n mens geneig om te sê hy het selfs 'n strenger
dissipline nodig. Want die gewone vaste poësievorm gee vir jou 'n sekere
toerusting, 'n sekere harnas, terwyl in die vrye vers jy ieder keer opnuut
daardie harnas moet vind....Sonder twyfel het die vrye vers 'n dissipline
honderd nodig:
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'n besonder fyn oor vir die onbestendige, snel-afwisselende, dikwels
grillige, soms feitlik versweë of skaars waarneembare ritme van die
loslopende vryevers-reël; 'n buitengewone gawe om net die regte finale
onfeilbare onvermydelike woord te kies vir gevoelens of gewaarwordinge
of intuïsies wat soms skaars met woorde te bepaal of te omskryf is. Bowe
alles moet elke vrye vers - omdat hy nie volgens 'n vooropgestelde plan
of model, ek het amper gesê ‘resep’, geskryf word nie - sy eie unieke vorm
kan vat.73.
Waarskynlik was die besondere rigting wat Krige met hierdie joernaliserende
verse-in-prosa ingeslaan het, vir baie mense 'n te vreemde verskynsel in 'n digbundel.
Sy vriend Jan van Melle skryf wel gunstig oor Oorlogsgedigte in Suid-Afrika van
September 1942, maar 'n mens merk uit die oppervlakkige opmerkings dat Van Melle
hier in diep waters is en nie die nodige toerusting het om as resensent op te tree nie.
Gerrit Dekker meen in Die Huisgenoot van 18 Junie 1943 dat van die gedigte te lank
op een eentonige ‘leitmotiv’ aanhou, nêrens fel of hartstogtelik word nie en altyd in
mineur is, 'n uitspraak wat, sonder verwysing na voorbeelde, te vaag aandoen. Miep
van der Bom-Luitingh sê in Critisch Bulletin van Februarie 1950 dat Krige slegs
selde daarin slaag om aan sy vrye vers die nodige spankrag te gee wat die ritmiese
prosa tot poësie kan omsmee, weer 'n uitspraak wat in sy algemeenheid niksseggend
word. 'n Verbasende uitspraak oor die oorlogsverse, veral omdat dit van iemand kom
wat met groot insig en fyn oordeel oor ander aspekte van Krige se oeuvre geskryf
het, is dié van Charles Eglington. In sy bydrae oor Krige in die eerste uitgawe van
Perspektief en profiel sê hy dié verse is te amorf; hulle verwerp ‘die aansprake van
die prosodie en wil tog darem meer as prosa wees’,74. met die gevolg dat hulle nie
alleen geen poësie is nie, maar ook nie goeie beskrywende prosa nie. En in sy Digters
van Dertig maak Opperman die uitspraak dat die digter as ‘'n beherende en ordenende
mag’75. in die bundel te minimaal teenwoordig is. Daar is volgens hom met die
enumerasie, klankherhaling en refreine wel 'n sekere ordening, ‘maar die ritme en
hele vers nader meestal die prosa en 'n vormloosheid - 'n vormloosheid wat een van
die swakhede van die suiwer impressionisme is. Die gevolg is dat ons hier dikwels
die voorstadium van 'n gedig het...die oorlogskorrespondent se digterlike reportage
of boeiende aantekeninge wat hy haastig op die slagveld maak vir latere verwerking.’76.
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Dit is juis die bindende funksie van die enumerasie, die fyn spel met klanke, die
effektiewe afwisseling van lang en kort reëls, die spanning in die sinsbou - met die
uitstel van onderwerp en gesegde deur 'n reeks bepalings en bysinne - en veral die
musikale komposisie van die meeste gedigte wat in die verlede nie deur die kritiek
raakgesien is nie óf nie genoegsame waardering ontvang het nie. ‘Ouverture’, waarin
die klavier die draer van die romantiese verlange word, is basies 'n lang improvisasie
op die eenvoudige tema van die eerste strofe, iets waarmee die sintaktiese vervattings
(herhalings van woorde, sinswendinge en interpolasies) ten nouste saamhang. Die
kort inset van strofe 1 dein - namate die gedig vorder - sintakties al hoe langer uit,
en die sinsbou skep telkens 'n afwagting deur die uitreiking na die tema wat
herbevestig word.
Met die gebruik van twee temas (die uitgestrektheid van die woestyn en die
eensaamheid van die soldaat), wat in die eerste strofe gestel en verder uitgewerk
word, is ‘Die soldaat’ verwikkelder as ‘Ouverture’ en toon die gedig in sy hele opbou
'n ooreenkoms met 'n musiekstuk soos 'n fuga met twee temas. Die verlatenheid van
die woestynwêreld word versterk deur die v-alliterasies (verlatenheid, vaal, veryl,
vervloei, vae en valer), terwyl die eensaamheid van die enkele soldaat op pad na Fort
Wajier tipografies bevestig word deur die woorde ‘alleen’ en ‘stap’ in enkelreëls te
plaas en sodoende prominensie daaraan te verleen. Die twee temas staan verder in
'n jukstaponerende verhouding tot mekaar: teenoor die ontgrensing van die verylende
woestyn wat ‘sy vae omlyninge verloor’, staan die enkele stippel van die soldaat.
Die uitgestrektheid van die woestyn en die enorme afstand wat die soldaat na Fort
Wajier moet aflê, word nog verder versterk deurdat hierdie afstand in die refrein met
die reël ‘onderkant die eerste ster’ kosmiese dimensies aanneem en deurdat die
‘toevallige’ rym van ‘ver’ en ‘ster’ dit klankmatig bevestig. In strofe 5 skei Krige
die twee segmente van die refrein (‘Fort Wajier’ en ‘onderkant die eerste ster’) met
'n interpolerende reeks bystellings en bywoordelike bysinne van plek, sodat die strofe
as geheel na sintaktiese voltooiing uitreik. Die interpolasie beslaan nie minder nie
as agt reëls en gee 'n nadere beskrywing van Fort Wajier as oase wat - in kontras met
die eenselwigheid van die woestyn - vir die besoeker 'n beweging van lug, koelte,
water, voedsel en die geselskap van mense bied. Die teenstelling met die woestyn
word beklemtoon deur die herhaling van woorde soos ‘enigste’ en ‘al’
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aan die begin van die bysinne, 'n kontras wat 'n ooreenkoms toon met dié tussen die
woestyn en die soldaat:
En Fort Wajier
- enigste oase in dié woesteny
waarheen elk kronkelende kameelpad lei,
waar smiddags 'n suggie wind stil deur die blare stryk,
die stekende hitte, sidderende gloed dan voor dié koelte wyk;
al oord waar saans die palms silwer glinster onder die maan,
diep, diep onder in die steil swart putte die wit waters staan;
enigste plekkie in die wildernis
waar lamplig, mensestemme, water en voedsel te vinde is lê ver, lê ver,
onderkant die eerste ster.77.

In teenstelling tot die nugter, byna abrupte beskrywing van die soldaat en die woestyn
in strofe 3 en 4 voed Krige die beskrywing van Fort Wajier as 'n lafenis deur die
gebruik van alliterasies en assonansies. Soos die gedig vorder, kry Fort Wajier
algaande 'n sekere simboliese waarde as die veilige maar onbereikbare oord van
vrede en geluk. Die gedig vloei voort uit die geweldige indruk wat die woestyn - óók
die woestyn ín homself - op Krige gemaak het as simbool van die eensaamheid en
verlatenheid wat op die mens toesak. Die soldaat sien hy as die groot eensame wat
sy plig moet doen en aangaan, met net die dowwe hoop dat eendag die ganse mensdom
in vrede en broederliefde verbind sal wees.
Teenoor ‘Die soldaat’ is ‘Die pad deur die woestyn’ minder heg gebou en word
die simboliek aan die slot te regstreeks verklaar. ‘Die einde van die pad’ is weer
sterker deur die opstapelings, vergelykings en die slingerende versreëls, terwyl die
grys lig in die twee slotverse oorheers. Die geweld van die oorlog breek telkens met
skokbeelde in ‘In die siekevertrek’ deur die verbeeldingsvlug na die kinderjare, totdat
dit uitloop in die pragtige slot van die man wat sy hand na 'n kind uitstrek: ‘en die
grys lig strengel hul vingers inmekaar sonder trane’. Hoewel hy dit, merkwaardig
genoeg, nie later in sy Groot verseboek opneem nie, beskou Opperman ‘Blomme
van die Boland’ in sy Digters van Dertig as die beste gedig in die bundel, 'n vers
‘wat met uiters skamele gegewens iets ontroerends bereik’.78. Hier werk Krige met
die teenstelling tussen die eindeloosheid van die woestyn
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en 'n gestorwe soldaat op wie se graf 'n kaartjie uit 'n leë pakkie sigarette deur die
wind met die prentjie na bo gewaai word:
vier blou madeliefies
wat speel op die wind,
vier blou madeliefies
wat knik bo die wei.

Opperman het die sigaretpakkie se ‘blomme’ op die graf van die gevalle soldaat
skrynend-ironies gevind en hy het gehou van die enigsins Leipoldtiaanse inslag van
die blomme ‘wat knik bo die wei’. Op 'n keer het hy in 'n gesprek gesê Krige se ‘vier
blou madeliefies’ was vir hom die ingewing vir sy reël ‘vier vetplantjies in 'n bakkie
sand’ in Joernaal van Jorik.79.
Hoewel Krige soms sy simboliek eksplisiet verklaar en hy sy ‘praatpoësie’ by tye,
soos Opperman dit stel, in 'n ‘spraaksame vers’ laat ontaard,80. gee die ‘sfeer van
triestheid en misère’81. in dié verse, waarvan F.I.J. van Rensburg praat, tog iets
aantrekliks aan die bundel. Terselfdertyd is Die einde van die pad en ander
oorlogsverse 'n eksperiment wat 'n sekere eindpunt in Krige se poëtiese oeuvre bring.
Hy voer die vryer tipe vers hier tot die uiterste deur. ‘Dis asof hier 'n poging
aangewend word’, skryf Van Rensburg, ‘om te kyk hoe ver gegaan kan word met
die afbraak van die spesifieke poësiemiddels voordat die vers beswyk, en die woestyn
van die prosa binnegestrompel word.’82. Al is dit dan nie in alle opsigte geslaag nie,
moet 'n mens waardering hê vir wat Krige hier in Afrikaans aangedurf het.
Daarby spreek die verse nie net van eensaamheid, verveling en uitsigloosheid nie,
maar ook van die liefde, die broederskap van alle mense en die hoop op 'n nuwe
wêreld wat aan die kom is. In ‘Die einde van die pad’ kan hy nog sê:
Maar aan die klag van die wêreld,
aan die smart van die aarde,
aan die menslike leed om die menslike lot,
aan die honger van 'n ieder hart,
die kreet van elke siel
om eenheid en vrede op aarde, broederskap, geluk;
dat elke skeiding, elke grens
tussen mens en mens,
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die nasies en die volke
sal val, verdwyn soos voor die son die wolke;
en dat in hulle plaas
eendag tog oplaas
die Liefde vas en sterk sal staan
soos 'n beeld uit klip geslaan
(geen swakheid nie, week en sag,
maar 'n staalharde kern van krag)
- hieraan
hierdie ou-ou pyn, hierdie verlang',
hierdie droom, hierdie drang,
ja, hieraan
(of dit nou bedrog is of waan)
kom daar geen einde aan,
kom daar geen einde aan.83.

Maar in die laaste gedig in die bundel, ‘Hospitaalskip’, is hierdie ideale 'n sekerheid:
O vaste en sterk
onwrikbare vertroue
- wyd soos die hemel,
diep soos die see op die mens,
sy toekoms
en op die stille en diepe
skeppende krag
van die broederskap
in die oorlog van nou,
die vrede van môre.
O vaste vertroue,
sterk geloof,
o skielik
hierdie skone sekerheid,
hierdie hoop
vir die mens,
sy vreugde,
sy geluk[.]84.
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IV
Met die 5de Suid-Afrikaanse Brigade se aankoms by Sidi Rezegh was dit die
bedoeling om die situasie van die Geallieerde troepe in die nabygeleë besette Tobruk
te help verlig. Hulle is egter vertraag as gevolg van 'n Duitse lugaanval en die
probleme wat hulle ondervind het om in die nag verder te beweeg.
Toe die oggend van 21 November 1941 aanbreek, was die brigade op die rand van
die plato wat hulle van Tobruk skei en was daar allerlei onheilspellende tekens dat
groot vyandelike magte vanuit die suide aan die beweeg was om hulle by Sidi Rezegh
aan te val. Die Duitsers het daarin geslaag om die vliegveld by Sidi Rezegh te herower
en op 22 November is die 5de Suid-Afrikaanse Brigade aan geweldige swaar vuur
blootgestel. Hewige gevegte het ontwikkel, maar teen die oggend van 22 November
het sake vir die Britte en Suid-Afrikaners beter begin lyk. Die 1ste Suid-Afrikaanse
Brigade onder generaal Dan Pienaar is gevra om te kom help, maar hulle het dit
moeilik gevind om te vorder en was nog 'n paar kilometer van hulle bestemming
teen dagbreek van Sondag, 23 November. Teen die middag het swaar vyandelike
infanterie- en tenkaanvalle op die 5de Suid-Afrikaanse Brigade en op die Britte en
Nieu-Seelanders begin. Aanvanklik is dié aanvalle weerstaan, totdat 'n massa van
eenhonderd twee en sestig Duitse tenks, ondersteun deur infanterie en artillerie van
die Duitse Afrika-korps en agt en tagtig Italiaanse pantserwaens, begin verskyn het.85.
‘Fighting with desperate courage’, so stel die amptelike verslag in Springbok Record
dit, ‘the South Africans withstood the first hammer blows. Firing at point-blank range
with all the ammunition they had the Springbok gunners knocked out fifty-two enemy
tanks. Only when the last shell had been fired and the smoking guns were silent did
the enemy pierce the Brigade defences. When the dust and clamour of the battle had
settled the gallant 5th S.A. Brigade had virtually ceased to exist.’86. Dit was die
grootste pantseraanval in die militêre geskiedenis. Die Suid-Afrikaners het swaar
verliese gely en oor die 3 000 manskappe is gevange geneem. In 'n onderhoud wat
hy met Die Volkstem van 14 November 1943 voer, sê Uys Krige:
So 'n tenkslag is een van die eienaardigste en onheilspellendste dinge
wat mens jou kan bedink. Daar word sommer oral geveg.
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Hier jaag 'n klomp tenks, daar brand 'n aantal voertuie, terwyl ammunisie
in 'n tenk, wat buite geveg gestel is, aanhoudend ontplof.
Soldate wat in die Eerste Wêreldoorlog in Frankryk was, het aan hom vertel dat
hulle nooit so 'n vernietigende kruisvuur gesien het as dié by Sidi Rezegh nie.
Uys Krige was een van die Suid-Afrikaners wat met die Slag van Sidi Rezegh
deur die Italianers as krygsgevangene na Italië weggevoer is. Die Duitsers het baie
kort ná die slag begin praat van Totensonntag, die ‘Sondag van die dooies’, die dag
waarop gestorwe dierbares jaarliks herdenk word. Die Duitse bevelvoerder en militêre
skrywer kolonel Kriebel beskryf dit in sy Feldzug in Nordafrika as die mees verwoede
veldslag van die hele veldtog wat onvergeetlik ingekerf sal bly in die geheue van
alle Afrika-krygsmanne as die ‘Bloedige Sondag van die Dood’.
‘Sidi Rezegh’, sê Krige in ‘Totensonntag’ - een van die briljantste en mees
dramatiese sketse wat hy ooit geskryf het en wat ook die belangrikste bron is vir sy
eie belewing van die slag - was ‘een van die ingrypendste en mees fundamentele
gebeurtenisse van my lewe’.87. Die aand voor die slag het hy aan sy medekorrespondent
Conrad Norton gesê hulle moet liewer laat spat, want by Sidi Rezegh vermoed hy
gaan iets vreesliks gebeur. Sy standpunt was dat 'n oorlogskorrespondent nie by die
spitspuntjie van die aanval moet wees nie, maar minder ‘vorentoe’, waar hy 'n
vollediger beeld van die doen en late van die soldate kon kry. 'n Rukkie later hoor
hy ‘Doem’ Ollemans, majoor van die 5de Brigade, aan 'n paar soldate sê: ‘Get your
rifles! If we must make a last stand, we'll make it here ...’ Hy het eers gemeen ‘Doem’
maak 'n grap, maar tien minute later, klokslag twee-uur in die middag, begin die
bomme van die Duitse swaargeskut te val. Uys draf aan na die bomkrater wat hy en
Conrad dié oggend met pik en graaf 'n bietjie uitgekalwe het en waar Conrad reeds
aan die skuil was. Halfdrie tuimel twee soldate tussen hulle in wat, dood op hulle
gemak en op die naat van hulle rug, hulle verdere oorlogsplanne lê en bespreek. Die
Duitsers hou egter aan met bomme gooi en eenkeer rol die koper-onderent van 'n
bom, vyf pond swaar en gloeiend-warm, oor die kraterrandjie teen Uys se skoen aan.
Gou was daar swart damp op damp oor die bomkrater. Con lê op sy maag en Uys op
sy rug terwyl hy af en toe met 'n potloodstompie
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aantekeninkies op 'n pakkie vyftig-Springbok oor die verloop van die slag maak. Die
twee soldate is sorgvry en praat in vervoering oor Europa en al sy wondere, min
wetende dat hulle Europa weldra maar in somber omstandighede sou sien!88. Teen
vieruur is die pantserwaens tussen hulle en 'n jong skraal Duitser, met 'n outomatiese
geweer in die hand, neem hulle gevange. Hy beveel hulle met die woorde ‘Heraus!
Hände hoch! Schnell! Rennen!’89. om uit die skuiling te kom, hulle hande op te steek
en te hardloop. Toe Uys, wat die potsierlike Norton in sy kort broekie en maer lyf
agterna kyk, nie sy hande opsteek nie, skree Con vir hom: ‘For God's sake, man, put
up your hands! That chap with the tommy gun'll shoot you if you don't!’ Uys
antwoord: ‘But he wants me to run! I can't run and put up my hands at the same time
...’90. In hierdie haglike omstandighede word hy weer getref deur die inherente
goedheid van die mens as die Duitser hom handgee en uit die bomskuiling help. Die
volgende oomblik sien hy sy eerste dooie soldaat van daardie Sondag en twintig tree
verder 'n dooie swart man in 'n poel donker bloed. Deur sy gees flits 'n
jeugherinnering: toe hy as elfjarige seun ontsteld op die vlermuis afgekom het wat
een van sy speelmaats met 'n paar spykers teen hulle hoenderhokdeur vasgeklink
het. En nou het hy kans om 'n bietjie om hom te kyk:
Oral om en oor ons straal en glans daar 'n sonsondergang grootser,
ontsagwekkender as wat ek nog ooit aanskou het. Die hele woestyn, lyk
dit, staan in 'n goue gloed; die ganse hemel bo is die ene skarlaken,
karmosynrooi en purper met stroke perlemoenblou en teergroen tussenin;
en teen daardie ver, vlammende einders, weids en ontsaglik in hul bo-aardse
skoonheid, staan rookkolomme, uit 'n duisternis brandende trokke, tenks
of pantsermotors, soos pikswart pilare in die windstil lug op.91.
Nog steeds reën die bomme neer. Outomaties val hy en Con grond toe as hulle die
bomme hoor kom, maar later is hulle die skrik verby en koes hulle ook nie meer so
geredelik as hulle 'n bom deur die lug hoor ruis nie. Dan begin die Duitse voetvolk
verbykom, selfs 'n veldkombuis met die kok wat 'n tamaai wit mus op sy kop het!
Uys kon later onthou hoe 'n Suid-Afrikaner, terwyl die kruisvuur op sy hewigste
was, heen en weer gestap het en nooit getref is nie. Twee Suid-Afrikaners is deur
Duitse tenks aangekeer en hulle is gevra om oor
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te gee. Die een wou dit doen, maar die ander nie. Albei trek met hulle masjiengewere
op die tenk los, maar albei word deur die tenk platgeloop en hulle sneuwel. Uys kon
ook onthou hoe twee Suid-Afrikaners agter die wiele van beskadigde motorvoertuie
gelê en skuiling soek het. 'n Duitse tenk het op die toneel verskyn. Pleks van om die
voertuie te ry, het dit tussen die twee soldate vasgejaag. Die Suid-Afrikaners het
opgespring, handgranate in die tenk gaan gooi en die hele bemanning het omgekom.
Ten spyte van die teenaanvalle van die Geallieerdes behou die Duitsers egter die
terrein terwyl die donker oor hulle val.
Aan die einde van die skets sê Uys die herinnering wat hy by uitstek aan Sidi
Rezegh bewaar, is sy versoek aan die Duitse offisier om sjokolade vir die gevange
manne te bring. Hy skryf: Ons het daar langs mekaar in die bitter koue gestaan by
'n
twintigtal van ons gewondes uitgestrek op die grond. Dis pikdonker,
net af en toe beskryf 'n Very-lig 'n pragtige wit of blou halwe kring teen
'n hemel swart soos houtskool. Die Duitser vertel my onder andere in
Spaans dat hy in die Spaanse Burgeroorlog aan die kant van Franco geveg
het.
‘Bring tog vir my 'n bietjie sjokolade,’ het ek hom later gevra. ‘'n Hele
paar van dié kêrels is swaar gewond. Jy voel self hoe koud is dit. En dit
gaan nog baie kouer word vannag. Hulle't drie dae lank geveg. Kry hulle
nie bietjie krag by nie, sterf heelparty vannag nog ...’
‘Sjokolade, is jy gek?’ het hy sy arms half-vererg opgegooi. ‘Waar dink
jy kry ek vannag sjokolade vandaan? En wat van ons eie gewondes? Dink
jy ons het g'n gewondes nie?’ En brombrom het hy daar weggestap en in
sy motortjie geklim.
Omtrent driekwartier later kom die motortjie teruggetjik-tjok - en hier stap
die Duitser weer met lang haastige treë onder ons in.
‘Waar's daardie skrywer wat Spaans kan praat?’ roep hy ongeduldig uit.
Ek stap hom tegemoet.
‘Hier, dè, vat...jou sjokolade!’ stop hy my omtrent 'n dosyn stukke
sjokolade in die hand, draai bruusk om en stap terug na sy motor.92.
Wanneer hy 'n paar maande later in 'n Italiaanse krygsgevangenekamp is, herbeleef
Uys die afwagting op die aanval in die gedig ‘Be-

J.C. Kannemeyer, Die goue seun. Die lewe en werk van Uys Krige

333
fore Sidi Rezegh’, wat met die angstige vraag ‘When/will the offensive start?’ begin
en met feitlik Hopkinsiaanse binneryme en klankbindings iets van die verskrikking
van die slagveld oordra:
the crazy cackle
of machine guns spitting their spraying, splaying bullets
with the reverberate never-ending
roar of the sixty-pounders, shrill whistle of shells, the
whine, the scream, the crump of bombs descending[.]93.

En in die aanskyn van soveel geweld en vernietiging vra hy hom af of die stemme
wat hy hoor, net die dialoog van wind en sand op 'n verlate strand is en of dit mense
is wat praat:
Are these human voices crying
their curses, oaths, questions, stubborn surmisings into the flying
wind, into the curdled opaqueness of the afternoon that is so slow,
so long, so endless: Time itself, it seems, is dying,
running down as does the sand in the wind's huge hour-glasses? Or
the wind sighing?94. ...

Of is dit die stemme van reeds gestorwe mense?
Are these the reedy voices of dead men muttering
of many murderous wars spawned by the fratricidal centuries
in short staccato phrases, loose scraps of talk, thin strands
of timeless speech seeping through the sands
where here among the crushed shells of snails, the grit, the stones
moulder the old bones
of those who through the ages came this long and cheerless way
now all, all ground into a common clay?95.
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Hoofstuk X
Krygsgevangene, ontsnapping en oorlogsdiens
I
Onmiddellik ná afloop van die Slag van Sidi Rezegh op 23 November 1941 is die
gevange Geallieerde offisiere per motor van die gevegsterrein vervoer. Die manskappe
moes egter drie dae lank met bloedmin water en kos op 'n stofpad deur die woestyn
na Gazala stap, van waar hulle met trokke na Benghazi geneem is. Met die rang van
kaptein kon Uys op vervoer per motor aanspraak maak, maar tydens die Slag van
Sidi Rezegh het hy sy identiteitskaart verloor en moes hy saam met die manskappe
na Gazala stap.
In Benghazi is 'n paar duisend soldate, almal met 'n gevoel van doelloosheid en
totale verlorenheid, in 'n afskuwelike klein tydelike kamp soos beeste ingehok. Tog
ervaar Krige ook hier die basiese goedheid van die mens. Toe hy by sy aankoms in
Gazala dadelik die ontsettende dors by 'n kraan wou les, trek 'n Italianer hom weg
en sê dat dit gevaarlik is om so baie water kort ná 'n lang staptog in die hitte te drink.
Sy vyand was dus, selfs in hierdie haglike omstandighede, besorg oor sy welsyn.
Wanneer hy baie jare later tydens 'n onderhoud gevra word hoe dit was om 'n
krygsgevangene te wees, sê Krige jou eerste vrees is dat jou mense nie sal weet jy
is gevang nie. Jy dink nie aan jouself nie, maar aan jou moeder of jou vrou. Jy word
teruggegooi op jou basiese behoeftes. Jy word bewus van jou dors en 'n bottel water
bewaar jy soos 'n kleinood. Baie gou ontwikkel daar 'n soort solidariteit met die
mense wat hulle saam met jou in dieselfde penarie bevind. Aangehoudenes, so was
sy ervaring, is baie meer openlik met mekaar as op die slagveld. Hulle het só 'n
behoefte aan kommunikasie dat hulle hul harte oopmaak en hul intiemste geheime
vertel. En die moontlikheid van ontsnapping bly ook heeltyd in die agterkop. Party
manne ontwikkel 'n obsessie daaroor wat nêrens heen lei nie.1.
In sulke omstandighede lewer die Rooi Kruis 'n onskatbare diens om 'n gevangene
te laat oorleef. Op bevel moes hulle in Benghazi by 'n klein kantoortjie van die Rooi
Kruis toustaan waar elkeen 'n blou kaart moes teken en hulle name in groot blokletters
saam met hulle rang, eenheid en nommer moes invul. Dié kaart, so is hulle belowe,

J.C. Kannemeyer, Die goue seun. Die lewe en werk van Uys Krige

335
sou dan aan hulle naasbestaandes gestuur word, iets wat die gevangenes 'n sekere
eiewaarde teruggegee het met die gerusstelling dat hulle familie van die onsekerheid
verlos sou word en sou weet dat hulle nie gewond of dood is nie.2. Aangesien dit 'n
strategie van die Italianers was om die offisiere elders aan te hou sodat die kolonne
sonder aanvoerders kon wees wat dalk ontsnappings kon uitdink, het Krige en 'n
vriend, wat Italiaans en Duits onderskeidelik magtig was, die natuurlike taak gehad
om die leiding op hulle te neem en die moreel van die manskappe hoog te hou.3.
Van Benghazi is die krygsgevangenes met 'n vinnige Italiaanse kruiser verby Kreta
na Taranto en van daar na die Tuturano-kamp naby Brindisi aan die ooskus van Italië.
Tydens die vaart was daar die gevaar dat die Italiaanse skip deur Geallieerde kanonne
by Tobruk bestook kon word of dat Britse vliegtuie hulle onderweg kon bombardeer,
terwyl die moontlikheid van 'n torpedering deur Britse duikbote in die Middellandse
See nie uitgesluit kon word nie. Hulle bereik Brindisi egter heelhuids.
Vir die manskappe was die verveling en die monotone lewe in die kamp die ergste
aspek van hulle gevangeskap. Die meeste van hulle was aanvanklik verdwaas deur
hulle teenspoed en in so 'n mate neerslagtig dat hulle nie in iets kon belangstel nie.
‘The great enemy of the prisoner’, skryf Krige jare later, ‘is not the guard watching
his every step and movement - but boredom, listlessness of spirit, an apathy of mind
that can so easily get a grip on him as the months slip monotonously by and nothing,
nothing ever happens.’4. Vir Krige as swerwer was die ingehoktheid erger as vir dié
manskappe wat aan 'n gewone burgerlike lewe gewoond was. In die Tuturano-kamp
bly hulle, met min kos, feitlik geen komberse nie en sonder enige leesstof, vir die
grootste deel van die strafste winter in menseheugenis. ‘We have only’, skryf Krige
the summer desert kit we stand up in, few blankets, no fires. The meagre
basic rations supplied just enough to keep us alive. At one o'clock we get
a plate of thin soup and a plate of rice. At five, more soup and a little
macaroni. At six o'clock we go to bed and fourteen hours later we get up
in the cold, grey, drizzly dawn. There is no breakfast. So we stay without
food each day for almost twenty hours. Twice a week we get a small piece
of meat. The colonel next to me exchanges a piece of cabbage stalk,
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so thick as my thumb, for the orange peel of the major sitting opposite
him - and both are delighted with the bargain they've made.5.
Tog kry Krige dit reg om in hierdie omstandighede enkele gedigte te skryf, al vind
hy dit aanvanklik moeilik om papier in die hande te kry. In ‘Ballade van die
krygsgevangene’, 'n gedig wat met sy terugkerende ryme, selfs tot ses maal toe in 'n
enkele strofe, meer gebonde is as die verse in Die einde van die pad, word die meeu
wat hy in die binnelandse kamp, met die see nêrens in sig nie, waarneem, die draer
van sy romantiese verlange en sy sug na vryheid. Maar die verlange is verniet, die
horisonne en einders bly leeg en hy weet hy sal die ‘vragskepe’ wat van Brindisi ‘na
die verre lande vaar’, nie bereik nie:
Jy tuur nog, treur nog, staan bedremmeld daar,
Jy sug, reikhalsend, na die see, die vertes, maar
jy sal nie na dié ver land vaar!
jy sal nie na die ver land vaar
van al jou liefde en al jou hoop, behalwe...ja, dis waar:
daar's wel één baan, één weg wat daarheen lei,
één koers, één skuimende witpad, één ebgety
waarlangs jou skip mag gaan met vol-gespanne seile vry,
één deining, golwing weg van hier, één vloed, één stroom
- en dis jou droom en dis jou droom, jou droom!6.

Tussen die Engelstalige soldate, sonder 'n enkele persoon met wie hy Afrikaans kon
praat, begin Krige nou ook in Engels dig. In ‘The white road’ gee hy 'n beeld van
die Latynse eenvoud en die leefwyse in die klein Italiaanse dorpies met hulle ‘pink
and white streets, redbrick church tower,/small sunwashed squares where a fountain
tinkles and children skip and play’.7. In die plek van die meeu is die kronkelende wit
pad na die see die draer van die vryheidsideaal, al weet hy ook hier dat dit net 'n
droom sal bly:
The white road winding away from the prison camp
is the foaming wake
furrowed by the white ship of the prisoner's dreams
scudding with full sails before the wind
to distant seas, a broader horizon.
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The white road winding back to the prison camp
is no pleasure but pain,
a dagger stabbing the heart.
Only when twilight falls,
the scanty meal is done and the lights grow dim and fail
and the door closes upon the bungalow
where a hundred men must lie
through the long hours of the night
until the dawn wakes them reluctantly to make their beds,
only when slumber comes
and sleep at length seals up their eyes,
is the pain prorogued,
the dagger sheathed.8.

Vroeg in 1942 word die gevangenes na 'n permanente kamp tussen die hoë
Abruzzi-berge ongeveer sewentig myl oos van Rome verplaas. Hierdie kamp by
Sulmona sien daar soos 'n aangename plattelandse hotel uit in vergelyking met die
Tuturano-kamp. Weldra raak dit bekend as die Fonte d'Amore-kamp deur die nabyheid
van die fontein wat deur Ovidius besing is. Die ruïne van Ovidius se geboortehuis
was sigbaar van die kamp en tweeduisend jaar vroeër het die Latynse digter die
vrugbare veld van die omgewing aangeprys. (‘Sulmo mihi patria est, gelidis uberrimus
undis,/milia qui novies distat ab urbe decem’: ‘Sulmona is my geboorteplek, 'n land
ryk in yskoue strome, driemaal dertig myl van die stad Rome’, skryf hy in die tiende
gedig van die derde boek van sy bundel Tristia.)9. Deur die welwillendheid en sorg
van die Rooi Kruis word hulle nou van sigarette en winterklere met genoeg onderklere
voorsien, al word hulle nog tot tagtig manskappe in 'n enkele hut saamgebondel en
is daar steeds geen verhitting in die hutte met hul sementvloere nie. Daarby bly dit
steeds bitterlik koud. Ses weke lank sien hulle geen son nie, die sneeu lê diep, die
ysnaalde hang lank van die geute af en snags hoor hulle die wolwe op die kranse in
die nabyheid. Tog vries hulle nie, want snags lê hulle ten volle gekleed onder ses
komberse en hulle wek 'n hele klomp hitte op uit die ruim kospakkies wat die Rooi
Kruis iedere week aflewer. Vir mense wat maande laas 'n klontjie botter gesien het,
is 'n hele plak daarvan meer as net 'n vreugde. Dikwels, sê Krige, het hy gesien hoe
'n manskap sy kospakkie met 'n uitdrukking van
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verwondering in sy oë oopmaak en hoe hy elke blikkie hanteer asof dit iets baie
heiligs is. Wanneer die kospakkies as gevolg van 'n swaar sneeuval of ander
hindernisse nie betyds aankom nie, daal daar dikwels 'n swaar depressie op die manne
neer.10. ‘It is then I notice’, skryf Krige,
one friend chewing dried coffee-dregs, three others kill a cat, and I come
upon a fifth tearing a strip of bark from a scraggy, leafless tree and pushing
it into his mouth. The famine continues...and the morale sinks, we become
sub-normal, all that is mean and petty and nasty in us comes to the surface,
and rackets are rife. And then the arrival of the parcels is announced, and
everybody gets slightly drunk just watching the trucks come lumbering
slowly up the white country road from the station, laden with those dear
old familiar Red Cross boxes. And the rackets disappear and no man's
hand is turned against his neighbour and one regains one's faith in human
beings.11.
Deur bemiddeling van die Rooi Kruis kry die gevangenes nou ook briewe van
hulle familie. In die talle briewe wat Uys van Lydia ontvang, skryf sy oor haar
toneelwerk en met watter opvoerings sy besig is. Sy reël telkens dat daar vir hom
sigarette uit Londen aangestuur word: Springbok, C to C en veral Player's Navy Cut,
waarvoor hy baie lief was. Uys laat haar weet dat hy in die kamp aan 'n kring behoort
wat een aand per week 'n stuk van Shakespeare met 'n rolverdeling voorlees. Hulle
het reeds King Lear en Twelfth night gedoen, hy in die rol van sir Toby uit Twelfth
night. Almal het hom daarna kom gelukwens. ‘Die Rooies is so kalm en bedaard,
my kleurryke kragtige Sir Toby het ontplof onder hulle’, vertel hy. Toneelskryf is
egter in die kamp vir hom 'n saak van onmoontlikheid. Die vonk, die prikkel en die
spoor ontbreek geheel en al en hy vind die lewe grys en vaal. Hy hoop dat Lydia vir
hom sal wag, sodat hulle ná sy terugkeer nuut kan begin. Hoewel sy ongelukkig was
omdat Uys ná sy herstel van netelroos weer terug is na Noord-Afrika, het sy in hierdie
stadium tog nog hoop vir hulle huwelik. Sy antwoord dan ook: ‘Ek sal aanhou wag
vir jou, Uys. Daar is vir my g'n nuwe begin sonder jou nie. Jy is my hele lewe, en
terwyl jy lewe, ou skat, is ek joue en sal ek vir jou wag. Ek weet dat ons baie gelukkig
by mekaar gaan wees as jy terugkom.’
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Wat nou 'n besondere luukse vir die gevangenes word, is die ruim biblioteek van
amper drieduisend boeke waaruit hulle kan kies en waaruit hulle elke woord kan
opslurp. Tog verhoed hierdie luukse hulle nie om steeds voortdurend
ontsnappingsplanne te smee en met 'n naburige kampong saam te span om tonnels
te bou wat hulle na vryheid moes lei nie. Ontdek die Italianers een van die tonnels
op 'n Maandagmôre, begin hulle dadelik met die grawe van 'n ander tonnel op
Dinsdag! ‘Partykeer’, skryf Krige, ‘grawe ons sommer twee tegelykertyd - om nie
al ons kalfies in dieselfde kraal te hê nie. Die plan was gewoonlik: op die bestemde
tyd sou party van ons saam met...[die manskappe van die ander kampong] in hul
tonnel soos molle na die lug en vryheid voortbeur - of party van hulle sou saam met
ons in ons tonnel die grootse poging aanwend. Maar daardie winkende liggie het ons
nooit gesien nie...Ons tonnels is altyd, onvermydelik, ontdek.’12.
In die Fonte d'Amore-kamp kry Krige groot waardering vir die lewensmoed en
humor van die Britte met wie hy as enigste Suid-Afrikaner saam is. Selfs wanneer
hierdie mense onder geweldige druk verkeer het, was hulle lewenslus en geestigheid
feitlik onuitroeibaar. Hy vind ook dat die beproewing van die saamgedronge lewe
vir byna elkeen 'n les in goeie burgerskap is. Wanneer iemand onder die teenspoed
homself wil bevoordeel, is die morele veroordeling dan ook feller as wat dit buite
die kamp sou wees. By geleentheid het hulle gesien hoe 'n man sy lemoen skelm vir
'n groter een by die man langs hom omruil. Almal het dit verfoeilik gevind.13. Daarby
het Krige by herhaling gesien hoe die aanhouding geleenthede skep om die psige te
verbeter en wonderlike, onbekende dinge uit mense te voorskyn haal. Een
beroepsoldaat het in die kamp vier tale aangeleer, dosyne het hulle deeglik voorberei
op die naoorlogse wêreld en andere het talente in hulself ontdek waarvan hulle vroeër
geen vermoede gehad het nie.14. Tydens sy aanhouding het Krige gehelp om twee
stukke, Shaw se Pygmalion en Robert Sherriff se drama oor die loopgraaflewe tydens
die Eerste Wêreldoorlog, Journey's end, op te voer. Messelaars en matrose het
ontwikkel in uitstekende akteurs, terwyl almal entoesiasties saamgewerk het om van
die aanbiedinge 'n sukses te maak. ‘The production [vermoedelik van Pygmalion]
was amazing,’ sê Krige, ‘for all the scenery, costumes and dresses, props and
paraphernalia were all makeshift, created out of bits of salvage picked up in the
compound wire and rag, broken wood, slats, scraps and
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oddments. Yet the final production was as good as anything professionally produced.
One was never conscious that the show was makeshift, nor that men were playing
the women's parts.’15.
As een van die gevangenes wat intellektueel die verste ontwikkel was, lewer Krige
'n besondere bydrae deur 'n daaglikse kampkoerant in die lewe te roep. Die opstel
van dié koerant hou hom die hele dag besig en hy stel dit elke dag saam uit vyf of
ses Italiaanse koerante. Deur tussen die reëls te lees, vertekende voorstellings en
misleidings te bespeur en die bylas van inligting wat hom langs 'n geheime weg
bereik het, kon hy dikwels baie na aan 'n korrekte weergawe van die feite kom. Aan
Noreen Purdon sou hy later sê: ‘It was amazing what a lot one could read between
the lines, or what you could deduce from their contradictions.’16. Dan kon hy die nuus
aan twee of drie sekretarisse dikteer, met kommentaar en interpretasie daarby. Vyfuur
in die middag is die handgeskrewe blaaie in die kamp onder die manskappe versprei.
Die koerant handhaaf 'n hoë standaard en help om die manne se moreel hoog te hou.17.
Met Kersfees 1942 kry die hele kamp 'n besondere maaltyd met buitengewone geregte,
tot selfs 'n regte Engelse ‘Christmas Pudding’ - alles op 'n veelkleurige spyskaart
aangedui. Omdat Uys toe reeds maande lank die daaglikse koerant vir hulle gelewer
het, wou sy medegevangenes hom spesiaal bedank. Op sy spyskaart verskyn dan in
'n enigsins foutiewe Afrikaans die woorde ‘Gellukige Keesvies!’ ‘I still remember’,
skryf Krige, ‘their roar of laughter when I told them what they had wished me was
not a happy Christmas but a happy “Monkey-Annoyed”’.18.
Vir eie skeppende werk was die gevangeskap egter nie bevorderlik nie, omdat 'n
skrywer nie die geleentheid gehad het om hom vir sy werk af te sonder nie.
Eenduisend eenhonderd van hulle is byna 'n jaar lank aangehou in 'n kamp met die
grootte van 'n rugbyveld en met tagtig manskappe in een kamer. Dit was in skrille
kontras met die Modena-kamp in die noorde van Italië, waar veral Suid-Afrikaners
aangehou is en waar die gevangenes klasse in vakgebiede soos landbou,
regsgeleerdheid, mynwese, bankwese en geneeskunde kon volg en waar die
manskappe hulle kennis van tale kon uitbrei.19.
Die môre ná sy aankoms in die Sulmona-kamp ontmoet Krige die enigste twee
Franse onder 'n paar honderd Engelssprekende offisiere. Hulle was verheug om nog
iemand te vind wat hulle taal vlot kon praat en bring hom uitgawes van Baudelaire,
Racine en Molière. Gereelde kontak met die twee Franse offisiere was egter moeilik,
om-
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dat offisiere en manskappe in die kamp van mekaar geskei is en Uys steeds, as gevolg
van die verlies van sy identiteitskaart, nie as offisier erken is nie.20. Hy was derhalwe
gedoem om nog 'n jaar in die manskappe se stampvol, benoude kwartiere te bly. Daar
was egter 'n geluk by hierdie ongeluk, want Krige was die enigste
oorlogskorrespondent wat nie na Noord-Italië en later Duitsland geneem is nie en
daarom ook die enigste wat suksesvol kon ontsnap.21.
Tog kry Krige dit reg om in die kamp gedigte en enkele verhale te skryf. ‘Lied
van die reëndruppel’ herinner met sy personifiëring die leser aan die eenbedryf Die
gees van die water. ‘Lied van die liefdesnood’ is een van die weinige gedigte in
Krige se oeuvre wat op 'n persoonlike problematiek dui. Dit is weer die klag van die
romantikus, maar nou ook van 'n man wat in sy huwelikslewe teleurgesteld is en
uitvind sy grootse ‘droom was slegs bedrog’:
Agter die maskers van hul woorde, dade
hoor jy hoe 'n ieder ween.
Jy hamer teen die blinde wand. Verniet! Jy vind
elk' sit in sy sel alleen.
Jy swerf, jy soek, jy roep: jy hoor 'n holle eggo in die wind
waar ook al jou voetstap klap.
O liefde, vrug van my vurigste verlange,
ek byt diep in jou bitter sap.22.

Soos vroeër is die realiteit van die lewe in die kamp en die bitter koue van die winter
weer die boustof van ‘Midwinter’, waarin die absolute uitsigloosheid aangrypend
verwoord word:
This is our life, our death-in-life: this gloom, this ghostly pallor
above each cot at noon, this cold at day's meridian, as cold as ice but
burning
even as war's embrace, the battle's bitter kiss.
Through the cracks in the wide wooden door, the shattered
window, the mist seeps. Wisps cluster, drift and veer
above each wooden bed.
The floor is of cement. There is no stove or fire. In two long rows
we lie freezing under our blankets. In this grey whiteness lingering
around us, drooping, drear,

J.C. Kannemeyer, Die goue seun. Die lewe en werk van Uys Krige

342
from which all speech, all sound has fled
no one speaks. All the old battles, desert scraps, dogfights, crashes
on the desert's deck, swimming around in the cold dark Med.
before the slow red dawn, all the heroism and gallantry, all the
cowardice and the horror and the fear,
nothing, nothing has been left unsaid. ...
This is a dead world, a lost world and these are lost men,
lost each in his separate limbo, banished from his memories,
exiled even from himself. Here even dreams are dead.23.

Teenoor hierdie uitsigloosheid tydens die winter kom daar in ‘Spring’ tog iets nuuts
en hoopvols met die aanbreek van die lente en - met 'n toespeling op Schiller se ‘Ode
an die Freude’ uit Beethoven se Negende Simfonie - by die aanhoor van iemand wat
iets op die klavier speel.
Drie van die verse is herinneringsbeelde. ‘Hooglied’ roep die jeugwêreld van Krige
se Stellenbosch op en gee, met die sensualiteit van Salomo se Bybelboek wat in die
slepende ryme natril, 'n kamee van 'n vrou wat haar ‘in ou Helderberg se water’24.
was. Die verlange na die land van sy geboorte wek in die digter 'n groot hartseer en
laat hom in ‘Karoodorpie’ prentjies en flardes uit sy herinneringe opdiep, en 'n
bewuswording van die besef
om van dié tweespalt nooit bevry te wees,
altyd verbind en tog altyd, altyd geskei te wees!
Die mes dring in jou hart tot by die hef.25.

Soos in hierdie twee verse is daar ook in ‘Verre blik’ 'n obsessie met die lig - simbool
van 'n strewe na 'n groter suiwerheid, kalmte en harmonie. Dié vers steun op sy
besoek aan die Maluti's in Mei 1939, toe hy van die kruin af kon sien hoe drie van
die provinsies van Suid-Afrika - Transvaal, die Oranje-Vrystaat en Natal - in 'n
weidse panorama voor hom lê. Terwyl hy saam met François, Mizzi en twee
skildervriende hom verkyk aan die grootse son oorspoelde wêreld onder hom, het
Mussolini hom gereed gemaak vir sy aanval op Albanië en was dit duidelik dat 'n
wêreldoorlog met die opkoms van Nazi-Duitsland en Hitler se optrede onvermydelik
was. Met die uitgestrekte landskap onder hom, ‘faced with that flood of golden light,
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those immeasurable distances, that generosity of horizons’, soos hy dit later in 'n
voordragprogram uit sy eie werk sou formuleer,26. het hy aan sy eie mense begin
dink: ‘the hope leaped in me that we as a people, despite our antagonisms, conflicts,
schisms, the many things that divided us, would yet be as one, stand united before
the climax of the greatest moral crisis of our time that was upon us’.27. In Mei 1939
kon hierdie waarneming en sy gedagte daarby egter nog nie tot 'n gedig ontwikkel
nie. Op 'n skitterende herfsmiddag in die krygsgevangenekamp, drie jaar later, het
dit egter spontaan uit hom gevloei. ‘Golden day after golden day’, skryf Krige,
that classic valley of Sulmona in which Hannibal's invading army had
been stopped by the Romans 2 000 years before, know only a Virgilian
peace, quiet and harmony. Our camp in those luminous tranquil days
seemed the still centre of a collapsing world - for all about us Europe was
passing through its agony. On a thousand mile front from Murmansk in
the North to the Black Sea in the South millions of young Germans and
Russians were locked in a death struggle. And in the Western Desert a
great tank battle was raging to its climax. The Germans would have to be
pushed right back to the English Channel or back to Berlin from both sides,
I thought. And all Western Europe would again go up in flames.28.
Teen so 'n agtergrond skryf hy dan ‘Verre blik’, wat in die slotstrofe op 'n ideaal
vir sy mense uitmond:
O mense van my ras, ondanks alles wat ons skei,
steeds aan my gees, my siel, my hart verwant,
wees groot en ruim en sterk, wees vry,
vol lig en stilte, soos dié suiderland!29.

In die voordragprogram wys Krige daarop dat die gedig die idee wil uitdruk ‘that
our character or nature as a people should be in harmony with the breadth, strength,
grandeur and nobility of the South African landscape’.30. Die latere geskiedenis van
die gedig se ontvangs, so gaan hy voort, het hom altyd geamuseer:
It has been interpreted in a dozen different ways. Members of the United
Party have read it at their congresses, rallies, vleisbraaie
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with a special recommendation to their Nationalist friends to take note of
the poet's words. And the Nationalists have done likewise, one critic even
mistaking it for a passionate plea for a republic. Almost every political
party or group has shown an interest in it. And I have had it quoted to me,
to my astonishment, by Africans. Perhaps this is the case of the poet
catching half-a-dozen butterflies in one net.31.
In dieselfde najaar van 1942 skryf Krige ook die ‘Drie gedigte vir my dogter’, wat
'n afdeling in Hart sonder hawe vorm. Soos in ‘Lied van die reëndruppel’ gebruik
hy in ‘Die skoot’ weer die drieslagrym, afgewissel met paarrym, terwyl ‘Die vlermuis’
met sy mooi beeld aan die slot iets van Leipoldt verraai. Die beste van die drie gedigte
is ‘Swaels bo die kamp’. In 'n reeks voorlesings uit die poësie en prosa wat hy in
1966 vir die radio lewer, vertel Krige hoe die swaels teen Oktober 1942 besig was
om in hul duisende vir die lang trek suidwaarts te versamel. ‘Ek het gedink’, skryf
hy, ‘aan Suid-Afrika, my vriende, my eie familie, dikwels aan my enigste kind,
Eulalia. Ek het daardie swaels, hul werksaamhede, oefenvlugte en so meer, begin
dophou asof my hele vryheid van hul gedurige kom en gaan, hul vlugge geveerde
bewegings, afhang.’32. Iets hiervan vind neerslag in die gedig. Aan die begin val die
aksent, naas momentele aandag aan die herfsmiddag, op die realiteit van die oorlog:
‘Europa vergaan/in smart en skande.’33. Dan verskuif die swaartepunt toenemend na
die swaels wat op die punt is om met die wisseling van die seisoene hul suidwaartse
reis te begin. In sy verbeelding volg hy dan die swaels tot waar hulle oor die rooi
dak duik waaronder Eulalia lewe:
onthou my as
jul suidwaarts gaan
en aan die einde van
dié lange baan
jul duik en skiet
en liggies swewe
oor die rooi dak
waar sy, Eulalia, lewe ...
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Sing dan vir haar,
sing bly vir haar
tot sy, verruk,
na julle staar.
En wyl jul sag
verby haar skeer,
sê ek kom weer,
ja, ek kom weer
en dat my drome
waak oor haar bed.
Gee haar, o swaels,
my teerheid net ...34.

In 'n agttal verdere verse, wat 'n aparte afdeling in Hart sonder hawe vorm, gebruik
Krige 'n aantal Lorca-tekste wat dikwels slegs as vertrekpunt vir 'n totaal nuwe gedig
gebruik word, soos in ‘Lied van die roos’, ‘Lied van die helder dood’ en ‘Nokturne’.
‘En daarna’ is in so 'n mate 'n uitbreiding op Lorca dat Krige iets outobiografies
byvoeg en die voorlaaste strofe selfs as 'n toespeling op die oorlog en Krige se ideaal
van liefde en eenheid tussen mense gelees kan word. In 'n reeks satiriese verse, wat
in Trek van 4 Junie 1943 en eers veel later in Vooraand (1964) in die afdeling
‘Gifpyltjies’ gebundel word, spot Krige met André Huguenet - die ‘leier’ van die
Afrikaanse toneel -, D.F. Malherbe, W.E.G. Louw en 'n hele rits Afrikaanse kritici.
Maar die satire bly meestal flou en die verse wemel van rym- en ander gesogthede.
Een van die belangrikste stukke prosa wat Krige tydens sy aanhouding skryf, is
‘Death of the Zulu’, 'n verhaal wat aan hom deur sy medekrygsgevangene Ben du
Toit, voor die oorlog sy buurman in Clifton, vertel is. Dié verhaal skryf hy binne vier
en twintig uur klaar met 'n potloodstompie op 'n paar stukkies verfrommelde papier.
In Engelse vorm word dit opgeneem in The dream and the desert (1953). Eers in Die
Brandwag van 31 Augustus 1962 werk Krige dit nog fyner af vir die Afrikaanse
weergawe wat as ‘Dood van die Zoeloe’35. verskyn. Wat 'n mens hier opval, is hoe
Krige die Zoeloe se doodsverlange met die gebruik van net enkele Zoeloewoorde
oordra en hoe dit in die verhaal iets van 'n inkantasie word. Hier word die roman-
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tikus, wat basies in die verlede of toekoms leef, deur die verskrikkinge van die oorlog
met 'n werklikheid in die hede gekonfronteer wat hy vroeër nie geken het nie. Die
konstruksie van die verhaal is besonder heg deur die wyse waarop dit met die
gevangenes se mars na Tobruk 'n aanvang neem en weer daarmee eindig wanneer
die verteller weer deel word van die ‘naamlose skare krygsgevangenes’ wat stadig
en moeisaam na hulle bestemming aankruie. In sy beskouing oor ‘Dood van die
Zoeloe’ sê Hennie Aucamp dit is seker die strakste verhaal van Krige: dit het ‘'n
meedoënlose gang, nes dié van die soldate deur die woestyn. Die eerste sinne plaas
jou onmiddellik binne-in die handeling; roep dadelik die woestynruimte en assosiasies
aan die Tweede Wêreldoorlog op: Figtree, Tobroekhawe. Die woestynruimte kry
gou metafisiese implikasies met woorde soos “sonvloed”, “uit niks, deur niks, na
niks”, wat die spanning dood-lewe in die doodwens van die verminkte Zoeloe
voorberei’.36. Van die talle tegniese voortreflikhede van die verhaal wys Aucamp in
die besonder op die beeldspraak wat deurentyd inspeel op woestyn- en
oorlogservarings en die magistrale benutting van detail (byvoorbeeld die Zoeloe se
hand wat teen sy bors opkruip).37.
Toe die verhaal in handgeskrewe vorm in die kampkoerant verskyn, was Krige se
Engelse maats dadelik geesdriftig daaroor. Sedertdien het die verhaal 'n merkwaardige
internasionale loop gehad en was dit ook finansieel een van Krige se groot suksesse.
So baie het die Nobelpryswenner André Gide daarvan gehou dat hy die Franse
vertaling daarvan in sy maandblad L'Arche opgeneem het. Dit is oor die BBC uitgesaai
en die Franse skrywer Georges Duhamel het dit hoog aangeprys, terwyl Ignazio
Silone, Italiaanse romanskrywer, gesê het dit is die beste kortverhaal met die Tweede
Wêreldoorlog as tema. In Amerika is dit in Harper's Magazine opgeneem. By die
publikasie van The dream and the desert het dit hoë lof van Amerikaanse kritici
ontvang. Ook in Brittanje en Nederland het die verhaal aandag getrek, terwyl dit
verder in Duits, Jiddisj en Magjaars vertaal en in twee bekende Skandinawiese
tydskrifte gepubliseer is. By geleentheid het Krige gesê dat hy uit ‘Death of the Zulu’
meer verdien het as uit al sy ander publikasies saam!38.
Hoewel Krige se jare tydens die oorlog en as krygsgevangene geen grap was nie
en hy baie ellendes moes deurleef, het hy jare later gesê dat hy dié ervaring vir geen
geld sou wou verruil nie. In sy onderhoud met Jan Rabie in Gesprekke met skrywers
3 sê hy:
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In wese haat ek natuurlik oorlog. Maar die groot ding wat oorlog 'n
mens gee, is die gevoel van kameraadskaplikheid met die manne wat saam
met jou dieselfde gevare trotseer, dieselfde ontberinge ondergaan. En dis
'n gevoel daai, boetie, wat jou nooit sal los nie, waaroor jy sal nadink en
jy jou sal verheug, en waarna jy sal terugverlang jou hele lewe lank. Ek
kan 'n boek oor dié onderwerp skryf. Maar laat ek net een voorbeeld hiervan
gee. Ek onthou toe ek dertig jaar gelede in daardie krygsgevangenekamp
aan daai Tommies gesê het (want ek was anderhalfjaar lank slegs onder
Britse manskappe, meestal Cockneys of North Countrymen) toe hulle alte
neerslagtig begin word: ‘You know, the day will come when you will long
for this camp. You will be back in the life which you so very much long
for now, you will be back in that competitive cut-throat society and you
will have trouble with your wives and your children and your neighbours
and you will sometimes say with a sigh: “God, I wish I was in Sulmona
again!”’ En jare daarna kry ek party van hulle terug in Londen en hulle sê
vir my: ‘You know, Uys, I remember something you said once in the camp.
You said one day you will ...’ En dan vertel hulle vir my - nie net een nie,
maar 'n hele paar - hoe daar tye gekom het dat hulle gewens het hulle is
terug in daai kamp, sewentig mans saam ingeprop in een vertrek,
gekniehalterde gevangenes, met min kos en al daai ontsettende ongerief,
al daai gruwelike verveling wat nooit end kry nie! Snaaks, nè, Jan? Maar
dis wat kameraadskaplikheid vir jou doen.39.

II
Op 7 Desember 1941, veertien dae ná die Slag van Sidi Rezegh en Krige se
gevangeneming, val Japan sonder waarskuwing Pearl Harbor aan en verklaar die
Verenigde State van Amerika oorlog teen die Spilmoondhede. Uys is dus uit die
oorlog nog vóór die Amerikaners daar inkom! Wanneer Duitsland oorlog verklaar
teen Rusland, op twee fronte begin veg en in 'n ysige sneeuwinter beland, was dit
vir Krige duidelik die gety is besig om te draai. Die verlies van Noord-Afrika met
die Slag van El Alamein in November 1942, so merk hy aan die reaksie van die wagte
by die kamp, het 'n verpletterende invloed op die Italiaanse moreel. Wanneer
Stalingrad tydens die Duitse offen-
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sief aan die oosfront ondanks heftige aanvalle bly staan, wis hy dat Hitler die oorlog
gaan verloor.40.
In Italië was die afloop vinniger as wat Krige kon voorspel, al kon hy merk die
burgerlike bevolking was siek en sat van die oorlog. Koning Victor Emmanuel III,
ondersteun deur die sosialiste, was reeds geruime tyd in die geheim besig om Italië
uit die oorlog te probeer losmaak. Op 14 Julie 1943, ná die val van Sicilië en die
bombardement van Rome, aanvaar die kabinet 'n mosie van wantroue in die regering.
Die koning laat Mussolini arresteer en vra Pietro Badoglio om 'n nuwe regering saam
te stel. Badoglio was in 1936 by Ethiopië betrokke, maar as iemand wat gekant was
teen Italië se toetrede tot die oorlog, het hy ná 1939 nie deel aan die regering nie en
beplan hy 'n komplot om Mussolini tot 'n val te bring en Italië uit die oorlog te kry.
Dat Mussolini in 1943 inderdaad tot 'n val kom, was vir 'n belangrike deel Badoglio
se werk.41. Op 8 September 1943 sorg hy vir 'n wapenstilstand tussen Italië en die
Geallieerde magte.
Die middag van 8 September was Krige besig om te lees aan H.G. Wells se Outline
of history toe 'n Italiaanse seun op sy fiets by die kamp aangery kom en vir die
gevangenes deur die omheining skreeu: ‘Die oorlog is verby!’ Van die manne was
aan die voetbal speel, maar hulle het net daar opgehou. Onder die Italianers was daar
net soveel vreugde as onder die krygsgevangenes. Die paar dae wat op hierdie
aankondiging gevolg het, was vir die mense in aanhouding verwarrend. Op
Vrydagoggend, 10 September, deel die kampkommandant hulle mee dat hulle vry
is om te gaan, maar dat die Duitsers reeds in die nabye Sulmona aangekom het en
dat hy hulle aanraai om vir hulle eie veiligheid in die kamp te bly. Die volgende dag
luister Uys in die offisiersmenasie na die radionuus en slaag teen middernag daarin
om op die BBC in te skakel. Toe hoor hy dat die Geallieerde leërmagte alles voor
hulle plattrap en dat hulle besig is om die vyandelike vliegtuie uit die lug te vee. 'n
Dag later, Sondag, 12 September, wanneer hulle hoor dat die Duitse troepe in Sulmona
voornemens is om die kamp te kom stormloop, laat spat hulle na die heuwels in die
onmiddellike omgewing, Uys met sewe oefeningboeke wat - so het hy gemeen - sy
skeppende werk van die voorafgaande twee en twintig maande bevat.
Sondagaand, 12 September, vertrek Uys saam met drie ander gevangenes - Frank
Cochran, Samuel Rochberg en Michael Marchant - en dieselfde nag slaap hulle in
'n klofie teen die hang van die Morrone-
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'N RUWE SRETS VAN DIE OMGEWING VAN DIE PALAZZO, GEMAAK TYDENS UYS KRIGE
SE ONISNAPPING

DIE GEBIED VAN DIE ONTSNAPPINGSROETE.
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berge in die onmiddellike nabyheid. Reeds die vorige dag het Frank, 'n Brit en majoor
in die artillerie, drie man as spioene die Sulmonavallei ingestuur en tevergeefs
geprobeer om 'n roete met ten minste een put of fontein oor die berg te kry, sodat
die 3 000 gevangenes sonder water en met min kos uit die vallei kon kom en die
Geallieerde magte verder suid by Campobasso en die see aan die oostekant kon
bereik. Tog durf hulle die berg aan. In 'n stuk wat onder die titel ‘'n Lang ent pad’
onder sy dokumente bewaar word,42. skryf Uys:
Belaai met jas, waterbottel, padkos is ons 'n stuk bergwand oor wat die
dag vantevore deur een van ons padvinders as ‘onbestygbaar’ afgekeur is.
Hoe jy so iets regkry, weet jy nie. Jy is soos iets heeltemal onbewus, iets
bloot meganies. Met jou hande, jou voete, jou knieë, hele liggaam gryp jy
en klou jy vas, stoot en beur jy. Jy het net een gedagte, één drang: om weg
te kom, nie weer gevang te word, na Duitsland geneem te word nie.
Na 'n uur was ek en my maats gedaan. Ons het gaan lê in 'n dennebossie.
Die Duitsers het verby ons gestroom - op pad na die bergtop. Ons het hulle
hoor praat onder mekaar, hoe die grint kraak onder hul skoene waar hulle
vlak by ons verby stap. Dis hoegenaamd nie waar - slegs literatuur - dat
die tyd onder dergelike omstandighede kruip nie. Waar mens só gespanne
is, elke oomblik die ergste verwag, vlieg die ure verby ... Voor ons ons
kon kry, was dit reeds skemeraand. (En ons het selfs eenmaal, die spanning
nieteenstaande, aan die slaap geraak.) En toe het die Nag ons bygestaan.
Ons het pylreguit na die bergtop gemik. Dit was maar weer ou stryk: geen
pad of selfs paadjies nie; sommer reg op daardie groot wit ster af, maak
nie saak wat in die pad is nie. Middernag staan ons toe bo-op die berg,
maar - en dis 'n groot maar - ons kan nêrens, nêrens water vind nie.
Omdat hulle sonder water nie die berg kon oor nie, is Uys en sy makkers verplig
om in die vallei af te daal. Tot sy ontsteltenis ontdek hy dat die een oefeningboek
wat hy saamgeneem het, slegs aantekeninge bevat en dat sy boek met verse steeds
in die kamp lê!
Onderweg ondertoe ontmoet hulle 'n groep Engelse wat hulle vertel dat die
Italianers die vlugtelinge soos verlore seuns verwelkom, bereid is om alles vir hulle
te doen en burgerlike klere vir hulle ver-
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skaf sodat hulle helder oordag in die dorpie kan rondloop. So maklik sou dit egter
nie vir Uys en sy vriende wees om die vryheid te bereik nie, want feitlik onmiddellik
stel die Duitsers hoë vonnisse en selfs oombliklike fusillering in as straf vir enige
Italianer wat die Geallieerdes help. Gelukkig ontmoet hulle by hulle aankoms in
Sulmona vir Vincenzo Petrella, wat in die opvolgende weke as hulle weldoener en
beskermheer sou optree, hulle telkens teen Duitse gevare sou waarsku en hulle in sy
huis en elders in die nabyheid beskerming, oornagting en kos sou aanbied. Vincenzo
is 'n kleinboer van die vallei wat Mussolini en sy geknoei verag en verskriklik voel
oor die ellende waarin sy land deur die Fasciste gedompel is. Met die Duitsers aan
die kom, wys Vincenzo hulle 'n klein betongrot wat hy vir sy gesin as bomskuiling
gebou het en waarin hulle voorlopig kan wegkruip. Teen die aand eet hulle saam met
die Petrella-gesin en slaap hulle op 'n hoop mielieblare onder 'n sink-afdak in die
binneplaas.
Dit word die patroon van die vlugtelinge se lewe vir die volgende paar dae. Met
die Duitsers steeds in die nabyheid en die gevaar dat hulle elke oomblik betrap kan
word, stel Vincenzo voor dat hulle in sy wynkelder binne-in een van die leë wynvate,
wat deur 'n klein deurtjie langs die kraan vir 'n mens toegang bied, moet wegkruip.
Hier bly hulle ses dae lank, met net 'n bietjie sonlig wat in 'n dun straaltjie deur 'n
skrefie tussen nege- en elfuur elke môre deurgelaat word. Selfs hier was hulle egter
nie sonder gevaar nie. Eenkeer het 'n Duitser vlak voor die kelderdeur kom staan en
aan die groot swaar deur se handvatsel gedraai. Toe dit nie wou oop nie, het hy
gemeen dit is gesluit en toe maar weer weggestap.
Ten spyte van die ongemak en die moeilike lewe as voortvlugtige behou Uys sy
vertroue in die mensdom. Wanneer hy sien hoe goed Vincenzo en sy familie vir hulle
sorg, kom daar vrede in sy gemoed. In Môrester oor die Abruzzi, die Afrikaanse
verwerking van The way out, die boek oor Krige se verblyf in die Sulmona-vallei en
sy ontsnapping wat hy ná die oorlog sou publiseer,43. skryf hy:
'n Vertroue sterk aan in my, sonder die tydelike verheffing wat tekenend
van 'n liriese gees is, dat al die gevare wat voorlê ten spyt, ons heel hier
sal uitkom, en dat 'n nuwe wêreld gebore sal word uit die bittere groeipyne
van die oorlog, en dat die mensdom inderdaad beweeg na 'n nuwe doel:
'n voller lewe waar mense mekaar sal respekteer en daar minder haat,
afguns en
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wreedheid sal wees, en meer waardigheid, 'n lewe wat meer slapende
energieë sal wek, 'n wêreld gebaseer nie op mag of voorreg vir 'n enkele
ras of klas mens nie, maar op die welsyn van almal.44.
Wanneer Vincenzo hulle meedeel dat drie Duitse offisiere enige dag kan kom om
'n deel van sy huis te beset, besef hulle dat selfs die kelder nou vir hulle te warm
word. Hy laat sy manuskripte in sy Italiaanse gasheer se sorg; moontlik, so hoop hy,
kan hy dit ná die oorlog kom afhaal. Hulle nuwe tuiste is in 'n ruigte 'n paar honderd
tree van die Petrellas se huis, 'n gras-en-tak-skermpie met digte onderbos waarin
hulle 'n paar dae bly, waar Vincenzo hulle gereeld besoek en waar Uys ook 'n paar
boeke ontvang om te lees. Die hele tyd het hy teenoor sy mede-ontsnaptes gekla oor
sy manuskripte wat in die kamp agtergelaat is. Op 'n dag is Sam helder oordag in
burgerlike klere terug kamp toe om sy Joodse gebedeboek, 'n paar foto's en briewe
van Frank en die oefeningboeke te gaan haal - 'n onbeskryflike vreugde vir Uys.
Hulle maak ook kennis met 'n Arabier wat vlot Italiaans ken, 'n Senussi aan wie hy
die naam ou Blou Hemp gee - ‘een van daardie vurige woestynvegters wat mens ook
in Libië kry’.45. Dit is egter 'n man wat so baie praat oor sy eie vermoëns en
wedervaringe dat Uys die indruk kry hy het met 'n geweldige spekskieter te make.46.
Met die een alarm op die ander besluit Uys en sy vriende dat hulle nie langer die
Petrellas deur hulle aanwesigheid aan die gevaar van vervolging en selfs die doodstraf
kan blootstel nie. Teen die hang van die berg vind hulle 'n grot waar hulle 'n week
lank wegkruip. Ten spyte van die stortreën besluit hulle om die tog oor die berge aan
te pak, die dorpies te vermy en eerder staat te maak op die Italianers wat hulle op die
paadjies of op plase teëkom en wat, so word hulle verseker, hulle sal help. By Di
Pillo, een van die Italianers met wie hulle bevriend geraak het, ontstaan die plan dat
drie van die vlugtelinge, vermom in veewagtersklere, sal meereis met 'n aantal van
die herders wat hulle vee oor die berge na warmer gebiede in die suide neem.
Bartolommeo, die hoofveewagter - 'n vermoënde boer wat, ouer as sy wagters, ná
vroeë uittrede hom weer tot sy groot liefde, die berge en sy skape, gewend het - is
bereid om hulle te laat saamgaan. In die oornaghut is daar egter reeds ander
vlugtelinge wat hy die vorige dag in die mis raakgeloop het. Kos en skuiling kan hy
bied,
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maar hy kan nie te veel mense op een slag saam met sy wagters laat reis nie.
Terwyl Uys op 'n nag in die hut lê, hoor hy hoe die wagters onder mekaar gesels
oor die gevare waaraan hulle hulle blootstel om die vlugtelinge saam te neem. Hoewel
hulle merendeels dialek praat, kon Uys hulle betreklik goed verstaan. In 'n belangrike
passasie in Môrester oor die Abruzzi gee hy dié gesprek weer:
Daar is jong stemme wat opgewonde opklink, maar Bartolommeo se
diep, rustige stem oorheers alles die kere wat hy praat.
‘Natuurlik is ons jammer vir hulle,’ sê een. ‘Maar wat kan ons daaromtrent
doen? Hulle moet óns ook jammer kry. As ons hulle saamneem en ons
word gevang en geskiet, dan sal hul jammerwees bietjie laat wees, of hoe?’
‘In Teramo,’ vertel 'n ander, ‘het die Duitsers afgekom op 'n boer wat saam
met twee gevangenes stap. Hulle't hom net daar doodgeskiet.’
‘Ja,’ sê 'n derde, ‘'n boer wat gevangenes naby Ancona gehelp het is deur
Duitsers beveel om 'n sloot te grawe. Toe hy oor 'n meter diep is het hulle
hom in sy nek geskiet en 'n ander beveel om sy lyk toe te gooi.’
‘Jy sê ons moet hulle saam met ons neem,’ sê 'n maere vir 'n ander jongman
met 'n rouband om sy regterarm. ‘Maar jou broer is vyf maande gelede in
Tunisië gedood. Wat van 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand?’
‘'n Oog vir 'n oog?’ antwoord die ander stadig. ‘Ek't nooit die lewe so
gesien nie. My broer was gewapen net soos die man wat hom die oomblik
daarop geskiet het. Wie weet, dalk is daardie man die oomblik daarop
geskiet. Wat ek wil sê, dis nie langer 'n ope geveg nie. Hierdie manne is
sonder enige wapen. Hulle is soos gejagte diere. En ek was nog altyd
jammer vir gejagte diere.’
‘'n Oog vir 'n oog ...?’ hoor ek Bartolommeo ook die tema aanpak. ‘Ons
is 'n Christelike volk, en dit is 'n voorskrif van die Ou Testament. Jou dink
haak aan gister vas. Ek dink anders. Jy klink asof jy nog altyd dink
Duitsland is ons bondgenoot. Maar ek het nog altyd gedink Duitsland is
ons oeroue vyand. Ons maak vrede. Maar Duitsland ontken ons reg om
vrede te maak. Dit behoort nou vir almal duidelik te wees dat Duitsland
ons vyand is. Om logies te wees moet Italië nou oorlog teen Duitsland
ver-
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klaar. Al is ons, die Here weet, nie juis in staat om oorlog te verklaar nie
...’
Hierop antwoord 'n verpotte klein mannetjie dat dit natuurlik noodsaaklik
is dat die Duitsers uit Italië weggeveeg word ... maar hoe kan ons met te
groot simpatie ... nadat Mussolini deur die wil van die Italiaanse volk
verwyder is ...
Soms word ek uit my deurmekaar slaap wakker om te vind 'n lam is besig
om my in die ribbe te pomp of sy knobbelrige pootjies teen my te stamp.
Ek stoot dit saggies opsy, maar dit kom weer koppig terug en probeer om
bo-op my lyf te klim. Twee maal piepie dit ook op my. Toe ek dit oplaas
'n ligte klappie gee, pak dit weer vir Sam, tot sy ergernis.
‘Ek sê weer ons is Christene,’ hoor ek Bartolommeo lank na middernag
sê. ‘As een van julle buite in die mis is en jy kry 'n skaap of lam van jou
buurman wat sterf van die koue, wat sal jy doen? Jy sal nie jou rug op dit
draai en hom toelaat om dood te gaan nie, nie waar nie? Maar jy sal dit
neem en dit kosgee en in jou kraal hou totdat jy dit aan jou buurman kan
terugbesorg. As julle manne is soos ek reken dat julle is, dit is wat julle
sal doen, nie waar nie?’
Deur die wasem wat van die kokende pot opstyg sien ek hoe die ander
veewagters knik. Daarna is daar 'n lang stilte.47.
Drie dae later, wanneer die reën ophou en die mis opklaar, vertrek die
voortvlugtiges. Uys het moeite om die skape wat hy aandryf, bymekaar te hou, maar
die ander wagters help hom. Die ‘nakende wilde skoonheid’48. van die Morrone, deel
van die Apennyne-bergreeks, is vir hom net so indrukwekkend as dié van die Maluti's
wat hy in 1939 in Basoetoland gesien het. Hy word getref deur ‘dieselfde stilte,
dieselfde kaalheid en gebrek aan plantegroei, ... net hier en daar die verdorde
geraamtetjie van 'n bergdistel’.49. Op die verdere tog, so word hulle meegedeel, moet
hulle 'n paar grootpaaie oorsteek en drie riviere - die Sangro, die Trigno en die Biferno
- deurgaan voordat hulle by Campobasso en die Geallieerde leërs sal uitkom. By
Campo di Giove, waar die Duitsers toegeslaan en waar baie Italianers omgekom het,
is daar weer die gevaar dat hulle gevang kan word, maar ook dié struikelblok kom
hulle te bowe. Hulle steek die Bitterberg oor en vermy Palena, waar daar Duitsers
mag wees. In die maanlig is die kruin van die berg ‘amper so skerp soos die lem van
'n mes, of
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die kiel van 'n enorme, omgekeerde boot’.50. Hoog oor die Abruzzi ‘skyn die môrester
so helder verlig dat dit skynbaar die maan in glans oortref’.51. Hoewel 'n windjie baie
koud oor die bergkruin waai, is alles so vars en vonkelend dat hulle ‘tegelykertyd 'n
groot ontsag en 'n groot jubeling’52. ervaar. Hulle steek die bergpad van Palena af oor
en kom in 'n pragtige bos met herfskleure. Hulle gaan Capracotta verby, maar beland
op 'n kronkelpad. Van 'n boer en sy skoondogter en later ook sy vrou ontvang hulle
besondere gasvryheid. Hier kry die voortvlugtiges 'n goeie bord kos en slaapplek.
Die ou man spoor hulle aan om goed te slaap totdat hy hulle die volgende oggend
vir die verdere reis kom wakker maak en die pad wys.53. In die dorpie Cupello woon
Pascuale Tucci, wat aanbied om hulle, al hou dit gevaar vir hom in, saam met 'n paar
ander oor die laaste stukkie pad tot by Campobasso te neem. Sedert die wapenstilstand
van meer as 'n maand tevore het Pascuale Tucci dit as sy heilige plig beskou om
enige Geallieerde oudkrygsgevangene wat hy teëkom, onder sy beskerming te neem
en veilig anderkant die Duitse kanonne aan sy mense terug te besorg.
Op 'n oggend in September 194354. bevind Uys hom in die geselskap van vyf ander
ontsnapte krygsgevangenes, een Griek, vier en twintig Italianers en die twee
Tucci-broers, albei Abruzzi-boere, op die allerlaaste skof van sy ses weke lange vlug
deur die Duitse linies na die Geallieerde voorposte. Pascuale Tucci neem hulle deur
die Trigno en die berge oor, totdat hulle in die nanag 'n digte bos binnegedring. Met
dagbreek is daar geen bome meer nie en die sterre het verbleek:
Net die môrester, hoog bo die oostelike gesigseinder, is pragtiger as
ooit. Onder ons, aan albei kante, lê 'n geheimsinnige wêreld, eenvormig
in sy vaagheid en anonimiteit. Maar reeds onderskei ons ginds die dowwe
ommelyn van 'n heuwel, die fyn-getekende kontoer van 'n rant en die eerste
wasige aanduidings van nog verdere hoogtes en pieke.55.
Die wêreld waarop hulle nou neerkyk, lyk
baie soos die streek waardeur ons gekom het, maar met dié groot
onderskeid: dit sal 'n wêreld van vrye mense wees waar nie langer op ons
jag gemaak sal word nie, ons weer normale mense sal word, verlos van
vrees.56.
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Van 'n boer verneem hulle die Duitsers is die vorige aand vort. In veiligheid kan
hulle afdaal:
Met lang treë stap ons oor die boggelrug van daardie rant kaal en swart
bo 'n wêreld wat nou 'n sagte goue glans het soos die blos op 'n perske. Al
die sterre is weg. Net Venus bly oor, tot 'n splintertjie afgestroop, wat af
en toe silwerig flikker.57.
Hulle is nou vry, al is die begrip ‘vryheid’ 'n vreemde abstraksie, soos die môrester.
Terwyl hulle vroeër, toe die Duitsers vlak by hulle was, met mekaar gepraat het, is
hulle nou stil:
Ek besef dat die stryd - al is die laaste skoot reeds afgevuur - nog glad
nie volstry is nie; en dat dit nog lank, baie lank sal neem voor die ideale
waarvoor so 'n groot opoffering gemaak is, werklikheid sal word. Ek besef
maar alte goed dat misstande en rassehaat, onkunde en broodgebrek nog
oral bestaan; dat selfsug en 'n drang na mag geensins tot 'n enkele volk of
ras beperk is nie; dat 'n gemis aan begrip van die werklike behoeftes van
die mens, geestelik sowel as stoflik, universele euwels is; dat daar nog
miljoene mensewesens is wat geen vertroue het in sy medemens en al die
moontlikhede wat daar in hom skuil nie, en wat, bewus of onbewus, fel
gekant staan teen die broederskap van alle volke en mense; en dat as hierdie
dinge die Fascisme is of die teelaarde van daardie Fascisme wat grense
skep tussen mens en mens, volk en volk, die Fascisme of sy moontlike
bron oral in alle lande en onder alle volke te vinde is. Soos nog nooit tevore
nie besef ek dat die mens, om sy droom van menswaardigheid te
verwesenlik, die stryd nooit sal kan staak nie.58.
Hoe waar hierdie woorde is, besef Uys met sy aankoms in Campobasso. Sy eie
mense tree onmenslik teenoor die Italianers op, selfs dié wat hulle vryheid aan die
goedhartigheid en hulp van die gewone burgers te danke het. Uit die Engelse koerante
wat hy deurblaai, straal 'n onverdraagsaamheid wat hom teen die bors stuit en dit
geskok laat neersit. Die joernaliste, duidelik mense wat die oorlogsfront nie ken nie,
is vol eiegeregtigheid, hulle kyk neer op die Duitsers as ‘Hunne’, boelies en
moordenaars en skryf neerbuigend en met minagting oor die Italianers. Daarteenoor
is hulle eie mense wonderlike helde
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sonder foute. By die lees van dié verslae dink hy aan die ou spreuk: ‘In die oorlog
sneuwel die waarheid eerste.’59. Wanneer hy probeer om 'n redelike vergoeding vir
die Tucci-broers te beding, word hy deur 'n stoelsitter-luitenantjie meegedeel dat
slegs 'n pond per gevangene as vaste reël toegelaat word. Wanneer dit in 'n stryery
ontaard, is 'n stuk of ses, sewe offisiere by wat al die ‘ou holruggeryde beledigings’60.
oor die Italianers oprakel met die ‘einste rassistiese arrogansie en onverdraagsaamheid
wat ons veronderstel is om in die Duitsers te beveg’.61.
Die volgende dag is hulle in Foggia. Die stad, vroeëre hoofkwartier van die
Luftwaffe, is plat gebombardeer deur die Geallieerdes. Die sentrale hoë geboue is
net leë doppe - 'n dooie plek waar niks werk nie. Hoewel die vliegtuie wel pamflette
afgegooi het om die inwoners oor die aanval te waarsku, het baie mense in hulle
huise gebly. Twee maande ná die bombardement lê daar nog steeds dooies onder die
puin. Terneergedruk stap Uys en sy maats deur die stad. In 'n hoë gebou waarvan
die dak afgeskiet is en wat intussen deur die soldate as 'n klub vir mans ingerig is,
kry hulle tee te drinke. Wanneer Uys oplet dat die Engelse soldate, drie Londenaars
en twee Noord-Engelse, vier of vyf seuntjies, wie se ouers in die bombardement
gedood is, feitlik aangeneem het as hulle eie kinders en vir hulle sorg, herstel dit in
sekere mate sy geloof in die mens. Vir die eerste keer vandat hulle by Campobasso
deur die linies gekom het, voel hy gelukkig en weet hy weer wat geloof en hoop is.62.
Die ervaring in die krygsgevangenekamp, so kon Krige baie jare later getuig, het
sy geloof in die mens herstel. Terwyl die literatuur later in die twintigste eeu smalend
na die mens as 'n verfoeilike wese kyk, het hy sy makkers in die kamp almal ordentlik
gevind. Die meeste van hulle was Cockneys, Arabiere en Jode, gewone burgers met
weinig ontwikkeling of kennis van die kunste. Wanneer van hulle nie genoeg kos
gehad het nie, het hulle dikwels eerlik onder mekaar gedeel. Hy het die heroïese in
die doodgewone burger en sy ewige moed leer waardeer en in opstand begin kom
teen die siening van die mens as 'n wurm. Sy ontsnapping was 'n hoogtepunt in sy
lewe en hy het telkens later sy waardering en bewondering betuig vir wat die
kleinboere van die Sulmona-vallei bereid was om vir die voortvlugtiges te doen.
Daarby is die rykdom van die Italiaanse taal en sy letterkunde aan hom geopenbaar,
'n kultuurskat wat hom ná sy studie van die Franse en die Spaanse letterkunde in die
dertigerjare gees-
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telik sou verruim en nuwe moontlikhede vir sy skeppende werk sou bied.63.

III
Onmiddellik ná sy aankoms in Foggia is Krige per skip terug na Suid-Afrika om van
sy ervarings en ontberings te herstel. Op die skip is Van Wyk Louw die eerste van
'n hand vol vriende aan wie hy 'n brief skryf. Die twee baie mooi briewe wat Louw
aan hom in die kamp gestuur het en wat nog daar lê, behalwe as die Duitsers hulle
teen dié tyd al verbrand het, sal hy nie maklik vergeet nie. Hy gaan voort:
Ek sien reikhalsend daarna uit om jou weer 'n stewige handdruk te gee,
land en sand aanmekaar met jou te gesels, gedagtes te wissel, weer die
vonke te laat spat. In twee jaar het ek geen Afrikaanse boek of tydskrif te
sien gekry - behalwe die Bybel. Daar is dus groot leemtes om aan te vul.
Ek is meer geheg aan ons taal as ooit. Vertrou en hoop om iets werkliks
van waarde tot ons letterkunde by te dra - veral op die gebied van die
poësie en die toneel. Voel of ek nou eers begin, dat wat ook al agter die
rug lê, slegs vakleerlingskapwerk was. Die volgende vyf jaar gaan ek ook
heelwat Engels skrywe - veral my verhale, sketse, dokumentêre werk ens.
Reeds geruime tyd het die Engelse taal as uitdrukkingsmiddel my begin
fassineer. Ek het nogal vertroue in my vermoë om mettertyd as skrywer
die taal heeltemal baas te raak. Gaan natuurlik nooit weer 'n vaste
betrekking beklee, my geheel en al aan literatuur wy. Ook om dié rede
moet ek in Engels skrywe - daar g'n skrywer op sy Afrikaanse royalties
kan lewe behalwe, dalk, as hy ‘geseën’ is met die vrugbaarheid van 'n
middelmatigheid soos C.M. ... Terloops, al wat ek uitgehou het toe die
Duitsers ons begin bestook het en ek moes draf, was ongeveer veertig
gedigte (byna al my vers-produksie in die twee jaar). Verhale, aantekenings,
dagboeke, eenbedrywe - alles het ek verloor - maar daar lê veertig jaar
voor!64.
In Johannesburg word Uys verenig met Lydia en Eulalia. Terwyl hy in Oos- en
Noord-Afrika en later in die krygsgevangekamp in Italië was, het Lydia haar
toneelloopbaan voortgesit en moes sy en Eulalia baie rondtrek. Toe sy hoor dat Uys
ontsnap het en onderweg is na
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Suid-Afrika, het sy met al haar spaargeldjies vir hulle 'n klein siersteenhuisie op 'n
hoekerf in Scholtzstraat, Norwood, Johannesburg, gekoop. Hoewel die huis karig
gemeubileer was, het sy gesorg vir genoeg rakke vir Uys se baie boeke, waarvan die
meeste by Bokkie in Pretoria gestoor is. Vir Eulalia was die terugkeer van haar vader
'n groot vreugde. Omdat hy in haar kinderjare so baie weg was, het sy haar moeder
in dié stadium veel beter geken. Uys was die groot afwesige vreemdeling in haar
lewe na wie se besoeke sy gretig en opgewonde uitgesien het. Maar nou het hy baie
aandag aan haar gegee. In die aande het hy vir haar Huckleberry Finn en die pragtige
kinderverhale van Oscar Wilde voorgelees65. en deur die relaas van sy ontsnapping
het sy 'n heroïese verering vir hom begin kry.
Ná sy terugkeer moes Uys baie onderhoude, sowel in Afrikaans as in Engels, aan
feitlik al wat koerant en tydskrif was, toestaan, want die algemene publiek het groot
belangstelling in sy aanhouding in die kamp en sy ontsnapping getoon. Reeds in
Campobasso en Foggia het hy bewus geword van die antipatie teen die Italianers en
wou hy iets doen vir die Italiaanse gevangenes in Suid-Afrika. Terwyl 'n koerant
soos The Rand Daily Mail gif gespuug het oor die hele Italiaanse volk, hou Uys by
herhaling lesings om dié vooroordeel af te breek.66. Toe hy op 'n perskonferensie in
Johannesburg vertel hoe wonderlik die Italiaanse kleinboere en hulle vroue en kinders
die ontsnapte krygsgevangenes gehelp het, was 'n hooggeplaaste Suid-Afrikaanse
offisier in Kaïro só die joos in vir hom dat hy daarop aangedring het dat Krige dadelik
voor 'n krygsraad moet verskyn!67. Van dié dreigement het daar egter niks gekom
nie.
Omdat hy graag sy familie so gou moontlik wou sien, vertrek Uys, Lydia en Eulalia
reeds vroeg in Desember 1943 per trein na die Kaap, waar hulle aanvanklik by sy
ouers in Nuweland kuier en daarna op Onrust in Ouma Dominee se strandhuis gaan
vakansie hou. Die weersien van sy ouers, veral van sy moeder, aan wie hy steeds
geheg gebly het, was 'n vreugdevolle ervaring, soos ook die see by Onrust, wat hy
reeds as kind leer ken en liefkry het.
Uys wou nou egter met 'n koorsagtige haas en 'n gevoel van dringendheid die hele
geskiedenis van sy ontsnapping te boek stel. Hy het, miskien 'n bietjie naïef, gehoop
dat die spoedige publikasie van so 'n boek, waarin hy oor sy kennismaking met die
Abruzzi-boere en hulle aandeel aan die ontsnapping van so baie krygsgevangenes
wou uitwei, die benadering van die Geallieerde Opperbevel teenoor
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die Italianers sou verander. Daarom trek hulle na afloop van die feesgety, wat met
Kersfees en Nuwejaar saamhang, oor na 'n ander huis op Onrust.68. Daar begin hy in
Februarie 1944 The way out aan Lydia dikteer. Aan Bokkie skryf hy dat hy in Engels
werk aan sy boek oor sy ontsnapping. Hy wil hê dit moet iets meer wees as net
reportage. Op 17 Maart 1944, nadat hy al 'n hele ent gevorder het, keer hulle terug
na hulle huisie in Norwood, waar Lydia met haar radio- en toneelverpligtinge moes
voortgaan. Sy was vir die tweede keer in haar lewe verwagtend en het gehoop die
lewe saam met Uys sou nou, ná sy terugkeer, 'n rustiger wending neem. In
Johannesburg voltooi Uys die manuskrip van The way out. In dié paar maande het
hy 250 000 woorde geskryf. Met die hersiening, wat hy in Julie 1944 klaarmaak, is
dit verminder na 150 000 woorde.69. Ná 'n afwysing deur Hurst and Blackett lê hy
die manuskrip voor aan die Britse uitgewer Collins, wat dit onmiddellik aanvaar. As
gevolg van die papierskaarste tydens die oorlog word die publikasie egter vertraag
tot Desember 1946. Dit was te laat om nog enige invloed op die Geallieerde
Opperbevel se gesindheid teenoor die Italianers te hê, indien hulle dan hoegenaamd
van so 'n boek sou kennis neem en tot ander insigte sou kom. Tog skryf hy in die
voorwoord:
If I had been more interested in the style of this book than in its content
I would have written it in my own language - Afrikaans. But this is a book
which I had on my conscience - on my conscience as a human being and
not as a literary craftsman - and which, I felt strongly, should be written
in English so that documentary evidence as to exactly what happened in
Italy after the 8th September, 1943, should be accessible to the peoples of
the two countries at present most concerned with Italy - namely, the British
Commonwealth and America.
This is not an imaginative work. I have created no sympathetic character
sooner or later to polish him off in order to obtain a major effect. I have
not harmonised or orchestrated my incidents and situations. I have stuck
rigidly to the facts. I have set down, as faithfully as I could, just what
happened to me.
Al het The way out nie 'n hegte konstruksie nie en word die gang bepaal deur 'n
reeks kleiner klimakse en antiklimakse tot 'n detonerende ontnugtering en frustrasie
aan die slot, het die lewensegt-
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heid en eerlikheid van die vertelling van die begin af lesers meegevoer. Ná sy vroeëre
joernalistieke werk by The Rand Daily Mail, die enkele verse in Engels en die stukke
wat hy vir die kampkoerant tydens sy gevangeskap opstel, is The way out Uys se
eerste omvangryke werk in Engels. Op enkele plekke voel 'n mens dat hy vir 'n boek
in Engels die historiese presens te veel gebruik en soms is die dialoog 'n bietjie
onnatuurlik, veral wanneer dit met 'n gemoedelike geselstaal vermeng word. Krige
was bewus van die gevare om in 'n medium te skryf wat nie sy moedertaal is nie.
Toe die boek in Junie 1955 'n tweede uitgawe by Maskew Miller sou beleef, het hy
in 'n noot voorin daarop gewys dat die meeste van sy korreksies vir die eerste uitgawe
Londen nie betyds vir publikasie bereik het nie. Hy skryf:
To write for the first time a book in a language not one's own, is - as
we say in Afrikaans - ‘no cat to tackle without gloves on’. It is like flying
a plane when one is as yet not completely at home with the controls.
Perhaps, at times, one flies blind ... One is prone to take short cuts; mistake
a phrase or expression for something fresh and novel when in reality it is,
to the experienced ear, nothing but a mere cliché; or, out of the seven or
eight possible ways of expressing a thought or feeling in so rich a language
as English, choose the fourth or third best way and not the final and
inevitable one.70.
Daarom dat hy vir die tweede uitgawe The way out drasties hersien, die taal en
styl verbeter en sekere passasies wat vir hom oortollig voorkom, weglaat.
In Londen geniet The way out 'n entoesiastiese ontvangs by van die voorste literêre
kritici. Frank O'Connor skryf: ‘The way out has all the excitement of an escape story,
raised by literary art to universality.’ Walter Allen noem dit ‘a warm-hearted, humane
book ... A fantastic story ... parts of it are moving indeed ... while parts have a strange
pastoral beauty that has an eerie quality by contrast with the background of war ...
At his best Mr. Krige writes admirably.’ S.P.B. Mais sê: ‘The way out is one of the
most gripping of true adventure stories ... The special merit of the book lies in the
complete absence of straining after any highly-coloured literary or dramatic effects.
It is a bold, unvarnished narrative and the more convincing and effective on that
account.’ In Suid-Afrika skryf Lawrence G. Green: ‘Af-
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ter reading The way out those who cannot read Afrikaans will hope that Krige will
continue to write in both languages. His English is sensitive and vivid. In fact, I am
now wondering whether there is any other writer in the Union so completely and
powerfully bilingual as Uys Krige ... This is one of the 1939-1945 war books that
will live.’ Mary Morison Webster het ook hoë lof vir die boek: ‘This is a rare book,
beautifully written, and illumined throughout with the percipiency of genius ... a
book which, long after the last echoes of World War II have died away, will be read
and enjoyed as literature.’ Edgar Bernstein skryf: ‘[Krige] has related the ephemeral
incident to the vast, impersonal picture of war, and endowed the result with a
humaneness and profundity rare among war books ... There is a candour and directness
about The way out that reminds one of that greatest of all war books, The red badge
of courage. Like Stephen Crane, Krige does not romanticise ... A nervous, sensitive
prose, vivid in description and flexible in his delineation of beauty ... Uys Krige has
written the best book that has yet come out of the war ...’71. En wanneer Christina
van Heyningen in 1966 'n hele studie aan Krige se lewe en werk wy, sê sy oor The
way out:
This book has been called, with justice, one of the finest escape stories
of World War II. There have been narratives that are more ingenious, more
spectacular, and more brutal; but none has been written with a greater
depth of truth and range of sympathy. The way out is at once a subtle
exposition of the mind and feelings of men on the run and a haunting
evocation of the pastoral landscape of Ovid and Horace; periods of danger
and fear, behind which lay the constant menace of war, alternate with
pictures of the splendor of the Abruzzi Mountains or the beauty of autumn
forests. But it is in the celebration of the warmth and strength of the Italian
peasants, who repeatedly risked their lives for the sake of the fugitives,
from nothing but a sense of fundamental human loyalty, that the book's
power must finally reside. And out of the encounter between Uys Krige's
generous gratitude and their ancient simplicity grows a moving affirmation
of all those common bonds that link human beings together, whatever their
disputes and differences.72.
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By sulke hoë lof ontstaan die vraag of Krige dan nie, met die gunstige ontvangs
waarmee sy boek in Brittanje begroet is, aan 'n Afrikaanse weergawe van The way
out gedink het nie. Môrester oor die Abruzzi, soos die boek in Afrikaans heet, verskyn
eers veel later, enkele dae vóór sy dood op 10 Augustus 1987. By die verskyning is
die indruk in koerantberigte en ook deur 'n noot voorin die boek gewek dat Krige in
die jare onmiddellik vóór sy dood aan die Afrikaanse vertaling gewerk het en dat die
finale afrondingswerk deur Jan Rabie onderneem is. Rabie het inderdaad die redigering
in dié jare gedoen, maar in werklikheid was die Afrikaanse bewerking deur Krige
self vir alle praktiese doeleindes reeds in 1948 gereed. In sy onderhoud met Rabie
wat in 1973 - met ander woorde nog vóór publikasie van die Afrikaanse teks - in
Gesprekke met skrywers 3 opgeneem word, sê Krige trouens dat die boek al vyf en
twintig jaar in Afrikaans bestaan.73. In dieselfde onderhoud sê Krige: ‘Môrester is
die beste (of minste swak) boek wat ek nog geskryf het. Want my Afrikaanse prosa
is 'n hele ent beter, meen ek, as my Engelse.’74.
Waarom is dit dan nie gepubliseer nie? Uit die beskikbare dokumente lei 'n mens
af dat politieke vooroordele teen Krige en die vermeende swak verkope oor 'n
onderwerp wat vir baie Afrikaners nog steeds 'n ‘Engelse’ aangeleentheid was, by
ten minste twee uitgewers 'n rol gespeel het.
Wanneer hy die manuskrip in 1951 aan die Afrikaanse Pers-Boekhandel voorlê,
laat Sarel Marais, hoof van die uitgewersafdeling, hom in 'n onbeskofte brief van 14
Mei, waaruit sy afkeer van Smuts se deelname aan die oorlog onderliggend blyk,
summier weet: ‘Nee, man, ek glo nie dat 'n Afrikaanse uitgawe van The way out 'n
uitgewersukses sal wees nie. Die publiek wil niks van oorlog weet nie - veral ons
Afrikaanse lesers oor die afgelope (of liewer “julle”) oorlog.’ Ná die afwysing deur
die Afrikaanse Pers-Boekhandel laat Krige die manuskrip van Môrester oor die
Abruzzi vir eers lê. In 1954 lewer hy dit egter in by George Minnaar van die Nasionale
Boekhandel, 'n man wat dikwels op eie stoom, sonder om buitekeurders te nader,
oor manuskripte besluit het. Hy het dit tot sy krediet gehad dat hy in die vyftigerjare
Venter se Swart pelgrim, Eitemal se Jaffie, Elise Muller se Die vrou op die skuit en
Audrey Blignault se eerste bundel essays vir publikasie afgekeur het!75. Dit was
ongelukkige besluite. Met Môrester oor die Abruzzi sloer hy só lank dat Krige later
ongeduldig word. Wanneer hy uiteindelik op 2 Desember 1954 met 'n brief vorendag
kom,
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meen hy dit sal vir hulle as uitgewers nie 'n lonende saak wees om die werk in
boekvorm in Afrikaans uit te gee nie. Sy besware formuleer hy as volg:
1. Dit is 'n oorlogsboek en derhalwe tydsgebonde. Die oorlog is egter
so lank reeds verby dat die agtergrond van die boek vir die leser van vandag
nie meer die indruk van werklikheid skep wat dit ag jaar gelede sou gedoen
het nie. Die Afrikaanse leser het in die oorlogsjare nie baie na aan die
oorlog gestaan nie en daar is dus vir hom nie dieselfde sentiment aan
verbonde wat byvoorbeeld met die Engelsman die geval is nie. Ons glo
dus dat 'n oorlogsboek vandag nie veel opgang sal maak nie.
2. Daar is sommer baie in die boek wat ons nie in een van ons uitgawes
sal kan toelaat nie. Ons is nie preuts nie, maar ons is geweldig kwesbaar.
Te meer nog waar daar nou 'n kommissie van ondersoek deur die Staat
aangestel is om in te gaan op die kwessie van wat so ligtelik pornografie
genoem word, sou dit onraadsaam wees om dinge in druk te laat verskyn
wat maar enigsins as ‘risqué’ beskou kan word.
3. Die uitweiding oor digters en die aanhalings uit hul werke gaan nie
almal tevrede stel nie. Vir sommige lesers gaan hulle hinderlik wees omdat
hulle die handeling stopsit; ander gaan voel dat hulle met onvoldoende
regverdiging bygehaal is.
Terwyl Marais die boek blatant, sonder enige poging tot literêre motivering, op
grond van sy tema en Krige se deelname aan 'n Smutsoorlog afkeur, wei Minnaar ten spyte van die feit dat die Tweede Wêreldoorlog skrywers van oor die hele wêreld
toe nog steeds besig gehou het - behendig en in teenspraak met baie ander
kommentators oor die Engelse weergawe uit oor wat hy die tydsgebondenheid noem
en voeg hy ook sommer morele ontoelaatbaarhede en aanhalings uit digters as besware
by. Toe die boek uiteindelik ná jare in 1987 wél in Afrikaans - en nogal by Perskor,
die opvolger van die APB - verskyn, geniet dit 'n geesdriftige ontvangs. Hennie
Aucamp bewonder die wyse waarop Krige die dokumentêre verhaal tot 'n romantiese
‘sprokie’ oor die ouwêreldse deug van menslike goedheid en geloof omtower.76. F.I.J.
van Rensburg meen die boek bring 'n goedgestruktureerde spanningslyn tot stand,77.
terwyl Johann Lodewyk Marais die trefsekerheid en afgerondheid van die prosa
waardeer.78.
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Met die vroeëre afwysings is daar nie alleen 'n groot onreg teenoor Krige gepleeg
nie, maar ook 'n onreg teenoor die Afrikaner wat op die vooraand van die apartheidsera
die getuienis van 'n mede-Afrikaner oor 'n diep menslike drama en die onuitwisbare
geloof dat vrede tussen alle volkere uiteindelik sal kom, in hulle eie taal nie gegun
is nie.
Maar ook op 'n ander vlak sou die werk van Krige in hierdie jare geringskattend
beoordeel en vir toekennings verbygegaan word. Vir die jaar 1941 moes die
Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns die Hertzogprys vir Drama vir
die periode 1938-1940 toeken. Die enigste werk wat uit die vier en twintig stukke
onder beskouing noemenswaardig was, is Krige se Magdalena Retief en Die wit
muur en ander eenbedrywe en Die klipdolk en ander kortspele deur J.F.W. Grosskopf.
Die keurkommissie, bestaande uit H. van der Merwe Scholtz (senior) en F.C.L.
Bosman, vind Magdalena Retief 'n verdienstelike werk. ‘Dit bevat elemente van
digterlikheid;’ lui die verslag, ‘daar is afwisseling van toon, die dialoog fris en
beeldend, die karakterisering suiwer en kragtig. Op heel aanskoulike en oorsigtelike
wyse word die hoofmomente uit die lewe van Retief en sy familie uitgebeeld. Deur
deeglike voorstudie en psigologiese insig het die skrywer daarin geslaag om sy stof
en sy persone te verlewendig.’ As drama vind die twee beoordelaars dit egter
onbevredigend: dit mis strakheid van bou en uitbeelding; 'n noodwendige verband
tussen die verskillende tonele ontbreek; 'n groot gedeelte van die stof is suiwer
geskiedenis, gelê in die mond van die dramatis personae en sonder dramatiese waarde.
Die drie eenbedrywe in Die wit muur staan op 'n hoër vlak as Magdalena Retief: Die
wit muur met sy ‘kragtige slot’, Die skaapwagters van Betlehem met sy ‘gevoelige
stemmingsbeelde’ en Die arrestasie, wat met sy verskeidenheid karakters lewendig
en kleurryk is. Volgens die kommissie verdien slegs Krige se werk oorweging met
die oog op die Hertzogprys, maar of dié skrywer reeds die rypheid, breedte en diepte
bereik het wat 'n mens graag met die Hertzogprys assosieer, val te betwyfel. Hulle
doen derhalwe 'n beroep om die aangeleentheid na 'n breë letterkundige kommissie
te verwys. In 'n onderskrif sê F.C.L. Bosman dat hy met alles akkoord gaan, maar
Magdalena Retief hoër aanslaan as Scholtz. Die uitslag van die breë kommissie was
vier stemme (Theo Wassenaar, T.J. Haarhoff, M.S.B. Kritzinger en J. van Bruggen)
ten gunste van 'n bekroning van Krige, terwyl ses (F.E.J. Malherbe, S.P.E. Boshoff,
E.C. Pienaar, C.M.
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Booysen, D.B. Bosman en J.J. le Roux) daarteen was. Die besluit was dus om geen
bekroning te maak nie, iets wat P.J. Nienaber later in sy boek Die Hertzogprys vyftig
jaar ‘waarskynlik 'n fout’79. noem. Wat die aangeleentheid besonder sielig maak, is
dat Krige, terwyl hy in die krygsgevangenekamp aangehou is, moes verneem dat die
Hertzogprys wél aan hom toegeken is, net om later weer te hoor dat sy werk tog nie
bekroon is nie!
Hierby sou dit egter nie bly nie. In 1941 het die kunskommissie van die Akademie
besluit om geen toekenning te maak nie, omdat die kuns van Afrikaanse beeldhouers
‘nog in wording is en nie genoeg gekristalliseer is om nou al bekroon te word met
'n erepenning nie’. Tydens die bespreking het Gerard Moerdijk gevra wie vir so 'n
erepenning in aanmerking behoort te kom. Hy en die kommissie voel so 'n persoon
moet 'n gebore Afrikaner wees of hom só met die Afrikaner vereenselwig dat hy as
Afrikaner aangesien kan word en dat hy moet kuns lewer wat eg Afrikaans is. G.S.
Nienaber het gesê: ‘Iemand kan 'n gebore Afrikaner wees, maar prakties nie 'n
Afrikaner wees nie. Dan kry jy weer iemand wat nie hier gebore is nie, maar wat
prakties tog 'n Afrikaner is. Op dié grondslag kan maklik beslis word wie in
aanmerking moet kom.’ 'n Verslag hieroor verskyn op 13 Desember 1941 in Die
Volksblad en 'n paar dae later in Die Burger. Twee weke later, op 30 Desember 1941,
reageer Die Suiderstem daarop. Nienaber het volgens die artikel ‘die eienaardige
stelling neergelê dat die erepenning alleen toegeken moet word aan “Afrikaners”,
en hy het betoog dat dit “'n praktiese saak is wat op praktiese grondslag beskou moet
word.”’ Die koerant wil nou graag weet volgens watter toets hy vasstel wie prakties
Afrikaner is en wie nie. Is skrywers soos Leipoldt, C.M. van den Heever, T.J. Haarhoff
en Krige praktiese Afrikaners? Nienaber sê dis maklik om uit te maak wie so 'n
praktiese Afrikaner is. Die Suiderstem hoop hy sal vir die inligting van die publiek
op hierdie versoek wil reageer en hulle sal die ruimte daarvoor oophou, ‘want niemand
moet ons dit nou kwalik neem dat in die lig van hierdie soort besprekings ons dit 'n
bietjie snaaks begin vind dat Uys Krige se werk nie bekroon is deur die Akademie
nie, hoewel dit onteenseglik die beste is - en van hoë gehalte is - wat verskyn het in
die afgelope drie jaar en as sodanig aanbeveel is. Ons vertrou dat dr. Nienaber en
die ander lede van die Kunskommissie wat met hom saamvoel 'n behoorlike en
duidelike antwoord op hierdie vrae sal gee.’ Niemand reageer egter op hierdie versoek
nie.80.
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Voor die tweede lesing van die wetsontwerp in verband met die Akademie in die
Volksraad in Februarie 1942 het van die lede van 'n gekose komitee bedenkinge
uitgespreek oor die eksklusiwiteit van die Akademie en gevra of dit nie net 'n kliek
of seksie van die volk verteenwoordig nie. Teenstand teen die wetsontwerp kom
verder van 'n heeltemal ander kant. Die dag voordat die debat oor die wetsontwerp
sou begin, skryf Die Suiderstem by monde van sy redakteur, Abr. H. Jonker, op 5
Februarie 1942 dat hy die versekering wil hê dat die Akademie nie deesdae besig is
om die werk ‘binne sy reeds bepaalde gebied te verknoei nie’. Daar is dinge wat
daarop dui dat die Akademie besig is om 'n agterryer te word van die Keeromstraatse
Opposisie-party. Jonker wys daarop dat hy vrae aan dr. Nienaber en die Akademie
gestel het, maar geen antwoord ontvang het nie. Die koerant neem aan dat kunstenaars
en skrywers wat nie die Nasionale Party se politiek steun nie, nie as ‘praktiese’
Afrikaners beskou word nie en dus nie vir bekroning in aanmerking kom nie. ‘Ons
het indertyd die vraag gestel of dit hierom is dat verlede jaar die letterkundige prys
nie aan Uys Krige, wie se dramas aanbeveel is as die beste vir die afgelope drie jaar
en waarvan die gehalte minstens net so hoog is as vroeër bekroonde werk, toegeken
is nie. Geen antwoord nie. Ons neem dus aan dat dit wel die geval is; dat Uys Krige
deur die Akademie nie beskou word as “praktiese Afrikaner” nie, ten spyte daarvan
dat die Uyse en die Kriges onder die oudste en mees geëerde Afrikaanse families
getel word - eenvoudig omdat Uys Krige oorlogskorrespondent van die Inligtingsburo
was, nou krygsgevangene in die diens van sy vaderland, en voorheen felle bestryder
van die onafrikaanse anti-Christelike nasionaal-sosialisme.’ Die Suiderstem sluit sy
artikel af deur te sê dat hy ‘by ons Regering en die Volksraad daarop aandring om
in geen omstandighede enige uitbreiding van die funksies en magte van die Akademie
toe te staan nie, voor en aleer die Akademie hom nie suiwer van die ondeugde wat
hom reeds aankleef nie’.81.
Die Akademie was nou in 'n netelige situasie, veral ook omdat die saak die volgende
dag tydens die behandeling van die wetsontwerp in die Volksraad ter sprake sou
kom. Op 6 Februarie 1942 sê J.H. Hofmeyr, die minister van finansies en onderwys,
dat sekere dinge in verband met die Akademie hom ‘met onrus’ vervul. In Die Burger
het hy gelees dat die Hertzogprys deur 'n komitee van deskundiges aan Krige toegeken
is, maar dat die breë komitee van vyftien lede
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dit afgekeur het. In die gees van dr. Nienaber se verklaring moet hy tot die
gevolgtrekking kom dat Krige afgekeur is omdat hy nie 'n praktiese Afrikaner is nie.
Blykbaar hou die Akademie met sy bekronings rekening met die aard van die persoon,
nie met die gehalte van die werk nie. Hy doen 'n beroep op die Akademie om die
bewys te lewer dat die indruk wat hulle geskep het, onjuis is.82.
Op 14 Februarie 1942 kom die Akademieraad op 'n spoedvergadering byeen om
die aantygings van Die Suiderstem te weerlê en te verhoed dat die wet verongeluk
word. Op 18 Februarie besoek 'n afvaardiging van die Akademie die minister in
Kaapstad. Ná die voorlegging van die verslag van die keurkommissie was Hofmeyr
tevrede, maar hy het gesê politiek is in die saak ingesleep en hulle behoort ook die
beswaarde Volksraadslede en die redakteur van Die Suiderstem te gaan spreek.
Tydens die byeenkoms dieselfde middag het die lede van die Verenigde Party 'n
aantal vrae gestel, soos die versuim om op die vrae van Die Suiderstem te antwoord,
die misverstand oor die nie-toekenning van die prys aan Krige, die prosedure wat
met die toekenning van die prys gevolg is en die gebruik van die begrip ‘praktiese
Afrikaner’. Die afvaardiging het ook Jonker besoek. Jonker het gesê dat 'n hoofartikel
oor die onwenslikheid van die uitbreiding van die Akademie reeds in die pers was
en die middag sou verskyn, maar dat hy in die lig van hulle verklaring en verdere
verduideliking bereid was om die volgende dag 'n artikel te plaas om die Akademie
van alle blaam ten opsigte van politiekery te onthef. In 'n brief van 24 Februarie 1942
verduidelik dr. Nienaber sy standpunt.
Hoewel die afvaardiging van die Akademie daarin geslaag het om die gemoedere
van Jonker en die Verenigde Party-lede in die Volksraad te kalmeer, is die indruk
tog gewek dat die bekronings van dié liggaam nie net 'n suiwer literêre aangeleentheid
was nie en dat die politieke oortuigings van 'n skrywer tydens die besluite ook 'n rol
speel.
In 1943 moes die Hertzogprys vir Poësie toegeken word. Die letterkundige
kommissie bestaan dié keer uit F.E.J. Malherbe (sameroeper), E.C. Pienaar en P.C.
Schoonees. Omdat 'n skrywer wat reeds die volle Hertzogprys ontvang het, volgens
die prosedures van destyds nie weer in dieselfde genre in aanmerking kon kom nie,
is Van Wyk Louw se Raka en Gestaltes en diere nie oorweeg nie. W.E.G. Louw,
wat die prys by 'n vroeëre geleentheid met Leipoldt en Totius moes
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deel, was met sy bundel Terugtog egter wel 'n aanspraakmaker. Krige se Rooidag
en Oorlogsgedigte, I.D. du Plessis se Kwatryne en Ernst van Heerden se Weerlose
uur was die ander werke wat uit die betrokke tydvak wat oorweeg is. In die
meerderheidsverslag van Malherbe en Pienaar word aanbeveel dat die prys verdeel
moes word tussen I.D. du Plessis, W.E.G. Louw en Krige. Wat Krige betref, waardeer
die meerderheid die beweeglike ritme van sy vers, sy gebruik van die praatvers en
sê hulle dat hy miskien die mees nasionale onder die jonger digters is en dat sy
gespanne waarnemingsvermoë en direktheid van taaluiting verfrissend aandoen naas
die oorverfyndheid in baie van die jongste liriek, al is daar in sy bundels ook swak
probeerslae en triwialiteit van segging. In sy minderheidsverslag sê Schoonees
Terugtog is die mees geslaagde bundel en meen hy dat in die lig van die gewysigde
prosedures (om na 'n vroeëre tydvak terug te gryp) Elisabeth Eybers ook in
aanmerking kom. Rooidag bevat vir hom ‘verdienstelike jeugpoësie’ en ‘interessante
probeerslae’, maar die aantal suiwer verse is vir hom nog te gering om bekroning te
regverdig. Hy voel sterk vir 'n verdeling van die prys tussen Louw en Eybers of
anders om dit onverdeeld aan Louw toe te ken. Die saak is na 'n breë letterkundige
kommissie verwys. Die uitslag was: Du Plessis 2, Krige 2, Louw 0. Een lid sê Eybers
moet die prys kry, 'n ander Leipoldt. Op 17 Januarie 1944 verwys die Fakulteitsraad
van die Akademie die saak terug na die keurkommissie, met die wenk dat ook werke
buite die betrokke tydvak in aanmerking geneem behoort te word. Wanneer hulle
weer die saak moet oorweeg, stel Malherbe en Pienaar voor dat Krige alleen bekroon
moet word, terwyl Schoonees meen Louw moet die onverdeelde prys kry. Hy sê:
‘Ek kan dit nie oor my letterkundige gewete kry om Uys Krige te bekroon nie, nog
minder I.D. du Plessis se Kwatryne.’ Op 8 April 1944 verwerp die Fakulteitsraad
tydens sy vergadering in Johannesburg albei hierdie verslae en besluit hulle om die
Hertzogprys eenparig toe te ken aan Eybers vir Belydenis in die skemering en Die
stil avontuur. Dit word dieselfde dag deur die Akademieraad bekragtig.83.
Hier was nou 'n tweede keer dat Krige deur die Akademie verontreg is, nou deurdat
'n liggaam sonder die deskundigheid van 'n keurkommissie die meerderheidsverslag
verwerp en op eie stoom 'n literêre beslissing vel. Eybers was in hierdie stadium 'n
digter wat met enkele pragtige verse reeds groot indruk gemaak het. In sy geheel
was haar debuut Belydenis in die skemering (1936) egter nog baie jeugdig,
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al bevat dit reeds belangrike verse soos die pragtige ‘Maria’ en ‘Wes-Transvaal’. In
vergelyking daarmee is Die stil avontuur (1939) 'n sterker bundel, al word ‘Maria’
nie oortref nie. Maar die bedoeling van 'n teruggryp na 'n vroeëre tydvak, soos die
Akademie in dié geval gedoen het, kan alleen geregverdig word indien daar nie werk
van waarde in die betrokke tydvak verskyn het nie. Krige kon in hierdie stadium
‘Romanza’, ‘Die blinde se geloof’, ‘Die seemeeu’ en veral die fel ironiese ‘Lied van
die Fascistiese bomwerpers’ uit Rooidag en ‘Die soldaat’ uit Oorlogsgedigte wys
wat nie alleen verse van besondere suiwerheid is nie, maar wat ook met die aansluiting
by ander prosodiese en verstradisies en die Mediterreense inslag nuwe wêrelde vir
die Afrikaanse literatuur oopmaak. Indien hulle wou teruggryp, kon hulle ‘Tram-ode’
uit Kentering bygehaal het. Gesamentlik maak hierdie verse, sowel deur hulle
intrinsieke literêre waarde as die omvang van baie van die lang gedigte, 'n sterker
indruk as dié van Eybers in hierdie stadium van haar ontwikkeling. Dit is vandag
haas onagterhaalbaar of, as 'n mens dit teen die yl literêre argumente in die twee
verslae stel, persoonlike en politieke vooroordele weer 'n rol by die finale beslissing
gespeel het om Krige van die prys te weerhou. In elk geval was dit duidelik dat Krige
se soort werk by lede van die Akademie nie juis ingang gevind het nie.
Klaarblyklik het Uys hom nie veel aan hierdie besluite oor sy publikasies gesteur
nie en met sy werk voortgegaan. In Mei 1944 skryf hy die pragtige titelstuk van die
bundel Sout van die aarde, gevolg deur ‘Drumpel’ in Junie van dieselfde jaar en in
Oktober die aangrypende ‘Eggo ...’ (opgeneem in Ver in die wêreld ... in 1951): die
man wat, ‘moeg van die oorlog’, in die rustigheid van die bos met sy vlammende
herfskleure orals die wrede tekens van vernietiging sien en by die lyk van 'n Duitser
gaan stilstaan:
Baie jonk lyk hy in dié weerlose houding. Daar is 'n ronde koeëlgat in
die middel van sy voorkop. Dis 'n mooi groot kop met blonde krulhare.
Met 'n eienaardige soort nugterheid staan ek die lyk en beskou. Weer kyk
ek na die kop. Dan vat een van die vae gewaarwordinge wat al geruime
tyd in my gees om uiting soek, vaster gedaante. Wat het daar nie alles uit
die Duitse kop gekom nie? Faustus van Goethe ... Beethoven se Neënde
simfonie ... Dalk was ook dié jong kop vol musiek of poësie?84.
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Uys begin ook werk aan 'n paar eenbedrywe en verse wat hy eers later sou voltooi
en skryf die teks van 'n dokumentêre film, Words in darkness, waarin sy
anti-Fascistiese boodskap duidelik uitkom:
Think not that when this war is ended you may sit down with folded hands.
The fight for right and justice will be man's struggle always. Let there be
no more barriers between man and man. Break them down. Build the full
life. Listen, my countrymen, to the words that come to you from out of
the darkness which we have entered. Let our sacrifice, the sacrifice of
millions, not have been in vain. Oh, youngest of all the peoples of the
world, march forward to knowledge and understanding.85.
Waarskynlik tot ergernis van baie Akademielede en van sy skrywersvriende lewer
Uys in Augustus 1944 'n toespraak op 'n Sowjetvriendskapskongres in Johannesburg
om Suid-Afrikaners oor Rusland in te lig. Dit was in 'n tyd toe die Geallieerdes onder
leiding van Churchill en Roosevelt vriendelike dinge oor Stalin te sê gehad en Leipoldt
'n vererende sonnet oor hom geskryf het. Op dié kongres, waarvoor generaal Smuts
'n boodskap stuur en waarby minister Hofmeyr ook optree, sê Uys heelwat van die
vyandskap teen Rusland ontstaan uit blote onkunde. Rusland het in groot mate daarin
geslaag om sy bevolking ekonomies te beveilig, om die byna tweehonderd rasse in
die land te laat saamwerk en om sosiale regverdigheid aan elkeen te laat geskied. Hy
pleit vir 'n sintese tussen die beste in die Russiese stelsel en die beste in ons stelsel.
Met verwysing na die toestande in Suid-Afrika sê hy:
Gedurende die loop van die oorlog - trouens alreeds lankal daarvoor het dit vir ons duidelik geword dat die demokrasie soos ons hom ken, baie
gebreke het. Sy in die ooglopendste gebrek is dat hy geen ekonomiese
demokrasie is nie. Hy gee wel die gewone mens reg om te stem. Maar hy
gee duisende, nee, miljoene gewone mense nie 'n kans om 'n ordentlike,
menswaardige lewe te lei nie.86.
Dit is woorde waarin Uys krities staan teenoor die soort demokrasie, of gebrek
daaraan, in die Suid-Afrika van destyds. Minder as vier jaar voordat die land met die
aanvang van die apartheidsera 'n
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bestel sou binnegaan waarin die oorgrote meerderheid burgers nog minder regte sou
hê, sien hy hier in die verskiet 'n menswaardige lewe vir alle rasse waarby Suid-Afrika
voorlopig nie sou uitkom nie.
Met sy werk aan The way out afgehandel, het Uys gevoel dat hy wil teruggaan na
die Suid-Afrikaanse magte in Kaïro en Italië om, steeds as oorlogskorrespondent,
die werk voort te sit waarmee hy in 1939 begin het en die einde van die
krygsverrigtinge op die voet te volg. Vir hom was die stryd teen die Fascisme iets
persoonliks en sy inherente diep oortuiging en liefde vir die demokrasie, vryheid en
gelykheid het hom gedryf om in die voorste linies te wees saam met dié mense wat
vir dieselfde humanitêre beginsels as hy stry. Daarby kon die ervarings op die
oorlogsfront vir hom boustof vir sy skeppende werk bied. En hy het gehou van die
opwinding en die geselligheid wat hy saam met die manne kon geniet.
Vir Lydia was Uys se besluit 'n geweldige slag, want sy het gehoop dat hulle saam
in hulle huisie in Norwood 'n nuwe lewe kon opbou. Sy het by hom gepleit om te
bly, veral omdat sy swanger was en opgesien het teen al die verpligtinge wat die
nuwe baba vir haar sou oplê. Sy kon Uys egter nie afkry van sy besluit nie. Vir hom
was, so het sy tereg gedink, dit belangriker om 'n skrywer te wees as 'n eggenoot en
vader. Sy het nou genoeg gehad van die voortdurende gebrek aan geld en van wat
sy as Uys se selfsug en egosentrisiteit beskou het. Sy het al sy minnebriewe verbrand
en vir haar, so het sy gemeen, was die huwelik op 'n einde.87.
In Augustus 1944 is Uys terug na Kaïro en bly Lydia en Eulalia alleen agter in
hul Norwood-huisie. Op 6 Desember 1944 is haar en Uys se seun Taillefer Lafras
Markgraaf dáár gebore. Taillefer beteken ‘ystersmid’ en is die naam van een van die
ridders wat in 1066 geveg het by die Slag van Hastings, toe Willem die Veroweraar
die laaste Angel-Saksiese koning, Harold II, verslaan het. Volgens 'n ongedateerde
brief wat Uys jare later aan die rugbybaas Danie Craven skryf, is die eerste Pierre
de Villiers van Boschendal met Elizabeth Taillefer getroud. Hulle dogter trou met
die stamvader van die Kriges en Uys kry die naam Taillefer hiervandaan. Die naam
Lafras reik terug na die Uys-voorsate, terwyl Markgraaf van die Duitse Kriges
afkomstig is. In latere jare het Lydia altyd gesê dat Eulalia en Taillefer, wat later die
noemnaam Tai gekry het, albei ‘Kersfees’-babas is: Eulalia is gebore op 25 Desember
1937, terwyl Tai die Nederlandse Sinterklaasdag op 5 Desember net-net gemis het!
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IV
Met sy terugkeer na Kaïro en later Italië moes Uys uitsendings behartig vir die
Suid-Afrikaanse radio en die BBC, stukke oor die oorlog vir koerante en tydskrifte
lewer en ook die onbehaaglike taak op sy skouers neem om briewe, waar nodig, te
sensureer. Die eerste paar dae is hy in Rome, daarna gaan hy na Florence en dan
bring hy 'n paar dae aan die front deur. Op 27 Oktober keer hy terug na Rome.
Terwyl Uys nog in Suid-Afrika was, is François, in daardie stadium as
oorlogskunstenaar in Rome werksaam, kort ná die bevryding van Sulmona na die
Abruzzi-vallei om met Vincenzo Petrella en sy familie kennis te maak. Daar moes
hy hoor dat twee Duitsers, toe die nuus uitlek dat daar van Krige se dokumente in
Sulmona is, op 'n dag Vincenzo se huis kom deursoek het om ‘al die dokumente’ te
kry wat deur ‘oorlogskorrespondent Krige’ agtergelaat is. Vincenzo het die
manuskripte wat Uys ter bewaring aan hom gegee het, onder sy matras weggesteek,
maar aan die Duitsers gesê dat hy van 'n Krige niks weet nie. Die Duitsers het orals
gesoek en uiteindelik Vincenzo se kamer binnegegaan. Teen dié tyd het hy hulle so
vrygewig en gasvry met vino rosso dronk gemaak dat hulle goeie vriende was. Hulle
het net 'n paar minute lank 'n draai deur die kamer gegooi, sonder om onder die matras
te kyk. Veiligheidshalwe het Vincenzo toe maar al die manuskripte in 'n karba gesit,
dit toegekurk en in sy put laat afsak. Toe François ná 'n week in Sulmona terug is
Rome toe, het hy die manuskripte met hom saamgeneem.88. Onder dié manuskripte
was ‘Death of the Zulu’ en van die gedigte in Hart sonder hawe.89.
Een van die eerste dinge wat Uys nou, ná sy terugkeer in Rome, doen, is om 'n
hele trok vol voedsel, klere en allerlei presente bymekaar te maak en dit na sy vriende
in Sulmona te neem om dankie te sê vir al die vrygewigheid en gasvryheid wat hy
van Vincenzo en sy familie ontvang het. Dit was 'n blye, gelukkige weersiens.
Die daaropvolgende vyftien maande is Uys getuie van die laaste fases van die
oorlog en bevind hy hom in 'n groot aantal verdere avonture. Op Kersoggend besoek
hy 'n hospitaal naby Napels en word hy getref deur die moed van die gewondes, 'n
ervaring wat hom met vreugde vul en waaroor hy in ‘The Christmas box’ in The
dream and the desert skryf.90. Een van die mense vir wie hy nou leer ken en wie se
gestalte legendariese afmetings aanneem, is die aanvoerder van 'n Suid-Afrikaanse
bataljon wat reeds in die Italiaanse bergwêreld naam
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gemaak het. Hy is 'n man met 'n swaar leeukop wat bars en kwaai kan kyk, maar met
twee blou oë wat soms 'n innerlike sagtheid verraai. Die soldate kon nie ophou oor
hom praat nie. Een aand vergas een van sy jong offisiere Uys 'n uur lank op allerhande
staaltjies oor die man se eienaardighede, skielike ingewings, grille en eksentrisiteite.
Een van die redes vir sy gewildheid is dat hy 'n groot persoonlike belangstelling in
elke afsonderlike soldaat openbaar. As hy eenmaal 'n manskap se gesig gesien het,
vergeet hy hom nooit nie en hy ken elkeen op sy naam. Een maal per week hou hy
'n ‘Kla-en-Kermparade’ waartydens elkeen 'n klagte of grief aan hom kan voorlê, 'n
stukkie gegewe wat Uys veel later in sy drama Die loodswaaiers sou gebruik. Tydens
'n skitterende tenkaksie is een van Hitler se uithalerregimente vernietig. Terwyl die
geveg aan die gang is, lê die kolonel met twee wonde in die hospitaal. Toe die
lugafweergeskut begin lostrek op 'n paar vliegtuie, sê hy aan die verpleegster: ‘Hoor
bietjie daar, suster, hoe skiet my seuns. Luister hoe blaker Boer se kind hulle. Dis
omdat die Duitsers my seergemaak het, die blikskottels, dat my mans nou so kwaai
wraak neem. Roep bietjie die dokter. Ek wil opstaan, wegkom, waai ...’91.
By geleentheid92. vertel Uys oor die radio van sy ontmoeting met die ouers van 'n
Italiaanse seun wat die bemanning van Amerikaanse tenks teen landmyne gaan
waarsku het en noodlottig beseer is. Uys besoek die gesin en sien die boeke van die
gestorwe seun; ook 'n gedig wat die seun geskryf het. Terwyl hulle by die tafel sit
en eet, tref die egtheid van die familieband van die drie mense hom en besef hy weer
hoe baie die armer stande onder die Italianers tydens die oorlog en die jare van
Fascisme gely het. Hierdie mense wil nou net werk en nogmaals werk en hulle
menswaardigheid terugwen. Uys skryf:
Hierdie kreet: ‘Laat ons lewe menswaardig word’, is tans nie alleen die
kreet nie van vooraanstaande Italiane wat meer as twintig jaar lank die
Fascisme binne en buite Italië beveg het nie. Dit is ook die kreet wat
opklink uit die harte van miljoene wyd en syd versprei oor die vasteland
van Europa. Nee, meer nog: dis die sug, die versmagting te midde van al
die ellende en verwoesting van die ganse mensdom.
In Februarie 1945 is hy en sy medekorrespondent, Jacques Malan, vroeër redakteur
van Trek, in die Futa-pas naby Bologna, waar daar
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strawwe gevegte plaasvind en waar hulle in die Amerikaanse persen radiokamp
tuisgaan. Uys kom onder die indruk van die Amerikaanse gasvryheid en die ordelike
wyse waarop hulle huisvesting ingerig is. Wanneer sy splinternuwe kampbed se poot
afbreek en hy nie met sy elektriese lampie tevrede is nie, word dit blitssnel vervang.
Elke dag ontvang hy twintig sigarette, 'n paar repe sjokolade en die weeklikse
drankrantsoen is indrukwekkend. Iedere dag begin met 'n reuse-ontbyt en elke aand
sien hulle 'n nuwe rolprent. Toe hulle op 'n dag 'n dorpie bereik waarop nog so af en
toe 'n Duitse kanonbom val, ontmoet hulle twee Amerikaanse meisies wat as die
‘Doughnut Girls’ bekend staan en wie se taak dit is om koek, lekkergoed en sigarette
uit te deel aan die soldate wat mag verbykom!93.
Terwyl die later bekende Suid-Afrikaanse digter, dramaturg en letterkundige Guy
Butler in 1945 in Florence was, verneem hy dat Uys Krige ook daar is. ‘The mere
name, Uys Krige, was already magic to me’, skryf hy later in sy outobiografie:
On an Information Officers' course I felt particularly lucky to find myself
in the same bungalow as his brother, Arnold. ... [Uys] had published
powerful poems about the Spanish Civil War, such as ‘Die lied van die
Fascistiese bomwerpers’. He had returned to South Africa as an anti-Fascist
and supported Smuts against Nazi Germany. For this he was execrated by
the Nationalist press and insulted and cold-shouldered by fellow Afrikaans
poets. By 1944, however, the left-wing internationalist was fêted by the
South African English Press as the hero-journalist who had been captured
at Sidi Rezegh, escaped from a p.o.w. cage in Italy and, nothing daunted,
after a brief visit to South Africa had returned as a war correspondent to
the front line in Italy.94.
Saam met Uys was Conrad Norton en Jacques Malan. By geleentheid vra Uys aan
Butler ‘Waar is Norton?’ Norton word uiteindelik in die kleinhuisie gevind, besig
om 'n speurverhaal te lees, die enigste plek waar hy van Uys en Jacques se
onophoudelike gepraat kon ontsnap! Vir Butler was hierdie gesprekke, saam met die
digter Anthony Delius, wat ook later bygekom het, besonder stimulerend. Hy het
nooit, so skryf hy, van hulle herstel nie!95. Krige was vir hom, so sou hy later tot Uys
se genoegdoening sê, ‘the only man who could run amok sitting down’!96.
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Tydens hulle verblyf in Italië maak Uys en Jacques Malan ook kennis met Nederlandse
skrywers wat hulle met die uitbreek van die oorlog in Italië bevind het. Tot Uys se
groot spyt loop hy Arthur van Schendel mis, maar hy ontmoet Carel Scharten en sy
vrou, Margo Scharten-Antink, die gesamentlike skrywers van De jeugd van Francesco
Campana (1924), 'n werk wat, soos trouens ook Margo se Sprotje (1905), in
Suid-Afrika deur herhaalde voorskryf op skool bekend was. Die egpaar woon in
Florence en baie van hulle boeke en skilderye is geberg by vriende. Van die boeke
wat wel daar was en waarop Malan se oog val, is Die halwe kring van Van Wyk
Louw; en 'n oomblik later verras hy Uys deur een van sy eie werke vir hom te wys.
Met die swaar bombardemente van Florence is baie van hulle vriende gedood en leef
hulle in haglike omstandighede. Die Schartens was ondersteuners van Mussolini,
maar is ontnugter deur die geweld. As gevolg daarvan is baie Nederlanders van hulle
vervreemd en mev. Scharten hoop dat haar oorlogsherinneringe, waaraan sy werk,
hulle standpunte in die regte perspektief sal stel. Baie van die Nederlanders in Florence
ontmoet Uys en Jacques by die Suid-Afrikaanse Klub, wat hulle daagliks besoek.
Van die Nederlanders tree dikwels as vrywillige gidse deur die Italiaanse stede vir
Suid-Afrikaners op.97.
In Rome ontmoet Uys ook die Italiaanse skrywer Ignazio Silone, skrywer van
onder meer Fontamara (1933), Pane e vino (Brood en wyn, 1937) en Il seme sotto
la neve (Die saad onder die sneeu, 1944). Silone se werk handel enersyds oor die
situasie van die arm kleinboere wat eeue lank onderdruk is, en andersyds oor die
stryd van die indiwidu teen politieke ideologieë en maneuvers wat sy lewe manipuleer.
Met sy sterk oortuigings oor die euwel van die Fascisme en sy kennismaking met
die Abruzzi-boere vind Uys in Silone 'n geesgenoot soos hy selde elders aangetref
het. Uys sê hom dat dié tyd wat hy saam met dié boere deurgebring het, die mooiste
van sy lewe was. Hy vertel hom van die skaapwagters tydens die vlug oor die berge
en hoe Bartolommeo met sy wysheid en sy beroep op hulle almal se Christelike
oortuigings die bedenkinge by sommige van dié wagters, of hulle dit kan waag om
die vlugtelinge te help, besweer het. Breedvoerig wei Uys uit oor sy bewondering
vir die moed van die boere wat met oop oë deelgeneem het aan 'n waagstuk wat kon
uitloop op hulle gevangeneming en fusillering. Hy vertel Silone van sy boek wat ter
perse is en wat in werklikheid 'n lofskrif sal wees oor die mense van die
Abruzzi-gebergte. En hy belowe om later, wanneer sy groot
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is, sy dogter na Sulmona te bring sodat sy hierdie goeie mense kan leer ken. Vir
Silone is Krige se mededelings só aangrypend dat hy later, in 1968, wanneer hy oor
die lewe van pous Celestino V skryf, in 'n inleiding by sy ontmoeting met Krige
stilstaan en die relaas van die skaapherders se gesprek en Bartolommeo se wyse
woorde weergee.98.
As gevolg van haar swangerskap moes Lydia 'n uitnodiging afstel om in Londen
as toneelspeelster op te tree. Wanneer Taillefer sewe maande oud is, nooi generaal
Frank Theron Lydia uit om vir die troepe in Kaïro toneelstukke te gaan opvoer. Sy
was oorstelp van vreugde. Haar moeder was bereid om na die twee kinders te kyk
en gou het Lydia die medewerking van Siegfried Mynhardt, Berdine Grünewald en
Mizzi Krige gekry. Saam vorm hulle die Lydia Lindeque Toneelgeselskap en met
nog ander spelers vertrek hulle in Junie 1945 na Kaïro en later Rome, waar hulle
voor die soldate speel. Uys word aangestel as die uitvoerende offisier wat met die
geselskap moes saamgaan. In Kaïro sien Lydia en Uys mekaar weer. ‘Magtig, maar
jy't stewig geword! Hoeveel kinders het ons nou?’ vra Uys toe hy by haar in die hotel
aankom. Lydia het dit nie snaaks gevind nie, want vir haar was hulle huwelik op 'n
einde. Uys wou egter nooit ophou om by haar te wil wees nie. ‘Ek kan jou nie verstaan
nie. Almal wil altyd by my wees, behalwe jy’, was sy woorde aan haar. ‘Ja,’ antwoord
sy, ‘maar daardie mense wat so graag by jou wil wees, is nie met jou getroud nie!’99.
Oor haar ervarings deur Egipte en Italië het Lydia ná haar terugkeer geskryf in 'n
reeks wat sy 'n Toer per vliegtuig noem. Dit is uitgesaai deur die SAUK, as
vervolgreeks in 1947 in Die Brandwag gepubliseer en in G'n proteas vir Cleopatra
verwerk.
Iemand wat Uys nou in Kaïro leer ken, is Geoffrey Long, causeur en geselser by
uitnemendheid en 'n man met 'n flitsende, soekende, speurende gees oor 'n magdom
onderwerpe. In die hotel gesels hulle dikwels tot drie-, vieruur in die môre en is daar
van slaap geen sprake nie. Geoff se woorde, so stel Uys dit later as hy 'n huldeblyk
oor sy vriend skryf, ‘was soos die branders wat eenkeer, toe ek op 'n warm somernag
kort voor die oorlog by Clifton gaan swem het, vol fosforligte in hul geheime dieptes
koel en strelend oor my gebreek het’. In 1946 het hy van Geoff 'n brief ontvang van
sy indrukke van Berlyn kort ná die verowering deur die Russe. Dit het só 'n indruk
op Uys gemaak dat hy dit by sy terugkeer in die Desember 1946-uitgawe van Vandag
opgeneem het. Wanneer hy in Hitler se ‘Bunker’ langs die
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kanselary deur Eva Braun se kamer stap en die bloedbevlekte rusbank en bottels met
grimering sien, verbyster die sieklike intimiteit en die verbasende ordinêre van die
skouspel hom:
A shoe; some aspirin; I tread on a toothbrush ... Nothing heroic remains.
It is inconceivable that it could be so pathetically ordinary. It seems that
all that is personal of war is in the litter and what remains is so small.
Wanneer Uys by Geoff aandring om te skryf en hom verseker dat hy dit baie verder
sal bring, lag Geoff dit af met: ‘Maar dan krap ek mos in jou slaaitjies! Skoenmaker,
hou jou by jou lees ...’100.
Ná sy terugkeer in Rome reis Uys per Amerikaanse vliegtuig en sien hy uit die
lug die suide van Frankryk met al die strandplekkies waar hy twaalf jaar tevore
visgevang, rugby gespeel en rondgeslenter het. Op die lughawe van Marseille land
hulle. In plaas van om met die bus stad toe te ry, stap Uys by 'n plattelandse herbergie
uit, waar hy sit en van waar hy later begin stap in 'n poging om die huis terug te vind
waar hy en die Campbells so lekker saamgewoon het. Nog voor hy dit kon bereik,
word hy egter in hegtenis geneem, omdat die Amerikaners op grond van sy uitspraak
en die naam Krige daarvan oortuig is hy is 'n Duitse valskermsoldaat. Twee uur lank
praat hy land en sand om hulle te oortuig, maar tevergeefs - hoe openhartiger hy die
waarheid verkondig, hoe vaster raak hulle daarvan oortuig hy lieg. Eindelik word hy
uit hulle kloue gered deur 'n Suid-Afrikaanse offisier by 'n vliegveld met wie hy oor
die telefoon in Afrikaans praat, terwyl 'n ander offisier hulle lang skertsende gesprek
op 'n aparte telefoon volg. En toe was hy weer in húlle kloue, want hulle het hom by
hulle kroegie ingeboender. Dié keer betaal húlle die gelag! Oor die hele ondervinding
skryf Uys later in die vermaaklike ‘The perils of Provence’ in Orphan of the desert.
Van Marseille vlieg hulle na Parys, waar hy teen die winter van 1945 aankom en
waar hy skrywers soos Camus en Aragon en toneelspelers soos Dullin en Barrault
ontmoet. Oor sy indrukke van Parys lewer hy verslag in 'n radiopraatjie wat op 17
Desember 1945 uitgesaai word.101. Hy skryf:
My hoofindruk van Parys, nadat ek 'n week daar deurgebring het, was
dat dit 'n strenger, ernstiger Parys geword het. Sy toe-
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riste-aspek het hy heeltemal verloor - en dis bepaald 'n bate, meen ek.
Parys is nog so mooi soos altyd - maar hy het ongetwyfeld 'n strakker,
meer verbete voorkoms. En hy is dit ook in sy wese - nie alleen omdat die
stad in sy winterstooi staan nie, met sy bome kaal en nakend, sy poele en
vywers bevries; maar veral omdat die mense van Parys ernstiger, baie
ernstiger geword het. Mens kan dit aan hulle gewaar. Dit wil jou voorkom
asof elke Paryser volkome bewus is van die feit dat 70 000 van sy
stadsgenote moes sterwe sodat hy vandag as 'n vrye man in die strate van
sy geliefde stad kan rondstap.
Die ander hoofindruk was: die verbasende bevoegdheid van die Franse
volk om vinnig tot herstel te kom. Daar is reeds in hierdie wêreldstad waar die meeste mense vandag brandarm is en die koue iets moordend
geword het, te wyte aan die byna algehele gebrek aan gas en steenkool 'n geweldig bedrywige artistieke en intellektuele lewe aan die gang. Daar
verskyn meer as twintig dagblaaie. Die weekblaaie, veral, is uitstekend.
En daar's 'n paar dosyn van hul, en hul getal groei steeds aan - elkeen met
eersteklas kritiek oor die politiek, boeke, teater, kuns, bioskoop ens. En
van hierdie geestelike gisting is daar baie ander tekens merkbaar.
Ná afloop van die besoek aan Parys vlieg Uys in Januarie 1946 na Londen, waar
hy by die BBC in vier tale uitsaai. Londen is toe onder die sneeu en selfs die verkeer
het met dié sneeumantel stil geword. Hier besoek hy weer sy vriend Enslin du Plessis
in sy woning op Mecklenburg Square in Bloomsbury. Naby Enslin se huis is Doughty
Street, waar Charles Dickens gewoon het. ‘He must have walked up and down this
street thousands of times’, mymer Uys. ‘How many of his immortal characters, I
wonder, put on flesh and blood in his mind while he strolled, lost in thought, along
these pavements?’ Wanneer Uys 'n dag siek en sat is van Londen, wyk hy 'n week
lank uit na die dorpie Hadleigh in Suffolk. Daar word hy verras deur die nalatenskap
van die Hollanders wat in 1313 en later tydens die Tagtigjarige Oorlog na Hadleigh
gekom en hulle huise op die Hollandse patroon gebou het.
Met die oorlog verby en alle werk afgehandel, keer Uys in Maart 1946 terug na
Suid-Afrika. Terwyl hy met sy eerste besoek aan Europa die groot kultuurskatte en
prestasies van dié vasteland kon ontdek,
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het hy nou die menslike ellende ná 'n verwoestende oorlog ervaar. ‘Europa vergaan/in
smart en skande’,102. kon hy inderdaad sê. In haar boek oor Krige skryf Christina van
Heyningen:
What he saw and felt in the course of these years left an indelible
impression on his mind. It has inspired the themes of a substantial
proportion of the work produced since 1945. Indirectly, it had a more
profound and extended influence: he had acquired a new wisdom, a fresh
understanding, and a greater breadth of humanity.103.
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A small matter of interest in your book has a personal application to me.
[Y]ou describe a visit from a Senussi who told you a fantastic story of
looking after a soldier who had been bitten by a snake. I was that man. I
was bitten by a snake, not in the leg, but on the lip, while sleeping the
night in a grotto near Bagnaturo, and in the morning was delirious. My
mate did not know what to do, but risking his freedom in my interest he
went into the village and walked round trying to get help. This same Arab
in a blue shirt spoke with him. Came to the cave together with an old crone.
Looked at me. Ordered the old woman to get certain grasses which grew
near the ditch and concocted a brew with it. This he forced between my
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body. This I believe to be true.
So you see, Uys, what looked to be a bit of idle lying was true, and that
boastful Arab did indeed have the blood of warriors in his veins. He saved
my life and guarded me without thought of gain, as I had nothing with
which to reward him.
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V
Terugkeer en verdere reise (1946-1969)
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Hoofstuk XI
‘Slingervaar langs wentelende weë’
I
Die besoek aan Europa in die jare dertig en die ervarings tydens die Tweede
Wêreldoorlog tussen 1941 en 1946 was die sediment vir die werk wat Uys Krige
nou, in die kreatiewe jare wat vir hom voorgelê het, met sy terugkeer na Suid-Afrika
in Maart 1946 wou begin lewer.
Met gedigte soos ‘Tram-ode’, ‘Romanza’, ‘Die blinde se geloof’, ‘Lied van die
Fascistiese bomwerpers’ en ‘Die soldaat’, die verhale in Die palmboom, die
eenbedrywe in Die wit muur en ander eenbedrywe en die vollengtedrama Magdalena
Retief was hy reeds 'n gevestigde skrywer. Met die Dionusiese roes, die geesdrif, die
bruising en die daarmee gepaardgaande gebrek aan vormbeheer, so tipies van die
romantikus, was nie alles altyd ewe goed nie. By so 'n liriese en rapsodiese natuur
soos Krige moet 'n mens trouens nie die tipe ontwikkelingslyn verwag wat 'n kenmerk
van boumeesters soos T.S. Eliot, Van Wyk Louw en D.J. Opperman is nie. Tog was
sy beste werk reeds 'n indrukwekkende bydrae tot die Afrikaanse literatuur. In die
eerste jare ná sy terugkeer skryf hy van sy grootste verhale en van sy suiwerste verse,
terwyl hy deur die groter omvang van sy werk as dramaturg en vertaler belangrike
publikasies tot sy oeuvre toevoeg.
Uys was nou ses en dertig jaar oud. Met sy lewendige, blougroen oë en tenger,
atletiese bou was hy 'n besonder aantreklike man. Met die sprankeling van sy gees,
die bruisende entoesiasme en die aansteeklike wyse van gesels was hy 'n aangename,
onderhoudende - hoewel soms uitputtende - gespreksgenoot. Mense wat hom ontmoet
en leer ken het, is getref deur sy eerlikheid, oopheid, ontvanklikheid en spontaneïteit
van gees; terselfdertyd deur die nederigheid en afwesigheid van enige aanstellerigheid.
Daar was iets byna kinderlik en naïef in hierdie goue seun van die Afrikaanse
literatuur. ‘One is struck at once, at meeting him’, skryf Christina van Heyningen,
‘by the fact that he is a man who tells the truth, not only to himself but also to others;
one is also struck by his sense of proportion and his modesty, a quality which has
cost him dear in the superficial respect conferred by the world.’1. In watter mate sy
sin vir verhoudinge, sy eerlikheid en opregtheid hom duur te staan gekom het, was
reeds in 1939 duide-
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lik uit Die Transvaler se giftige aanvalle op hom ná sy toetrede tot Smuts se kantoor.
In die jare wat sou kom, sou hierdie aanvalle en bedenkinge oor sy Afrikanerskap
nie afneem nie. Hy was trouens nie die tradisionele tipe Afrikanerseun nie. Reeds in
die geestige lewensbesonderhede wat hy in 1937 oor homself in die aantekeninge
by sy Afrikaanse versameling verstrek, sê hy dat hy die Calvinisme op etiese en
estetiese gebied ‘haat’, omdat ‘dit alles wat jonk, fris, kerngesond en lewensbly is,
op hardhandig kunsmatige manier ... in die kiem [wil] smoor en tot niet maak; en
veral waar, vermom, dit wil deurgaan as letterkundige kritiek’.2. 'n Uitspraak teen
die Calvinisme was in 1937 - en nog steeds in 1946 by sy terugkeer na Suid-Afrika
- nie iets wat hom by die konserwatiewe en behoudende Afrikaners gewild sou
gemaak het nie.
Krige se bedenkinge teen die rigting wat die Afrikanernasionalisme met sy gebrek
aan duidelike kritiek op die Fascisme en die Nazi's aan die inslaan was, is deur sy
ervaring van Europa voor en tydens die oorlog versterk. In die vroeë dertigerjare kon
hy hom volsuig aan die ruim kultuurskatte van Europa, maar, buiten die verveelde
rykes in Nice se duur hotelle en die drosters en swerwers van Barcelona se Barrio
Chino, het hy in die landelike Provence en die Spaanse platteland aan die vooraand
van die Burgeroorlog met min besoekers uit ander lande in aanraking gekom. Tydens
die Tweede Wereldoorlog ontmoet hy saam met die Geallieerde magte in Oos- en
Noord-Afrika en later in Italië, Parys en Londen 'n hele verskeidenheid nasionaliteite
en mense, óók uit sy eie land, wat in huidskleur van hom verskil. Op die slagveld
het hy méér kontak met swart en bruin medeburgers as wat hy as gevolg van die
demografiese en maatskaplike struktuur van Suid-Afrika ooit plaaslik kon leer ken
het. Hieruit, en ook uit wat hy tydens sy eerste Europese besoek aan Spanje van die
aanlope tot 'n Fascistiese regime kon gadeslaan, ontwikkel sy sterk gevoel vir die
broederskap van alle nasies, sy groot humanitêre beginsels en sy vryheidsideaal.
Met sy terugkeer het hy besluit om sy brood net deur sy skryfwerk te verdien en
om nooit weer in 'n betrekking te staan waar hy verpligtinge en verantwoordelikhede
het wat soos 'n meulsteen om sy nek hang nie. In Johannesburg en later ook in
Kaapstad is hy universiteitsbetrekkinge aangebied, maar hy het geen belangstelling
getoon nie.3. Toe hy in Maart 1946 terugkom, was daar reeds baie opgehoopte werk
wat op publikasie gewag het, sowel manuskripte uit die vooroorlogse jare en die jare
in die krygsgevangenekamp as dié wat hy ty-
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46. Generaal J.C. Smuts besoek sy ‘happy warriors’ in die Westelike Woestyn. (Trewella Cameron,
Jan Smuts, Kaapstad, Human & Rousseau, 1994.)

47. Fort Wajier, ‘enigste oase in dié woesteny’, wat deur Krige se gedig ‘Die soldaat’ groot bekendheid
verwerf het. (Harry Klein, red., Springbok record, Johannesburg, White House Printing and Publishing
Company, 1946.)
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48. Uittreksel uit die handgeskrewe manuskrip van ‘Die soldaat’.
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49. Krige as oorlogskorrespondent.

50. Die Slag van Sidi Rezegh. (Harry Klein, red., Springbok record, Johannesburg, White House
Printing and Publishing Company, 1946.)
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51. Die hedendaagse stadsentrum van Sulmona, die Italiaanse stad waar Krige in 'n
krygsgevangenekamp aangehou is. (Foto: P.E. Claassen.)

52. Die standbeeld van Ovidius, die Latynse digter, in sy geboortestad Sulmona. (Foto: P.E. Claassen.)
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53. 'n Voorbeeld van die daaglikse kampkoerant waarvan Krige tydens sy aanhouding redakteur was.

54. Krige saam met Vincenzo Petrella, die kleinboer van die Sulmona-vallei, wat Krige se weldoener
word en hom en ander ontsnapte krygsgevangenes help op hulle weg na vryheid. Hier staan hulle met
die Abruzziberge in die agtergrond.
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55. Die roete oor die Abruzzi-berge, soos voorgestel deur die kunstenares Marjorie Wallace op die
omslag van Krige se Môrester oor die Abruzzi.
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56. Saam met soldate kort ná afloop van die Tweede Wêreldoorlog. Krige verskyn tweede van links.
(Sol y sombra, video oor die lewe van Uys Krige, deur Pierre Marais, 1985.)

57. Saam met Lydia en hul dogter Eulalia kort ná Uys se ontsnapping.
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58. Uys Krige spreek 'n skare in Mei 1951 in Port Elizabeth toe by 'n byeenkoms van die
Fakkelkommando om te protesteer teen die wetsontwerp op afsonderlike kieserslyste.

59. In 1952 onderteken Krige in Londen saam met vier ander Suid-Afrikaanse skrywers en joernaliste
'n brief van protes teen die planne van die regering om bruin mense op 'n aparte kieserslys te plaas.
Van links na regs: Alan Paton, Laurens van der Post, Enslin du Plessis, Roy Campbell en Krige. (Peter
Alexander, Roy Campbell, Kaapstad, David Philip, 1982.)
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60. Ernst Eloff, Marius Weyers en Hetty van Oordt in 'n toneel uit TRUK se 1968-produksie van Die
ryk weduwee.

61. Uys saam met Marjorie Wallace en Jan Rabie. (Foto: Eulalia Krige.)
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62. Marjorie Wallace se voorstelling van Uys Krige waarin sy hom as nar uitbeeld.
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63. Uys Krige in Spanje in geselskap van Katalene, einde 1953.

64. Uys saam met sy gesin ná sy terugkeer uit Europa in 1954. (Foto: Eulalia Krige.)
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65. Enkele publikasies van Krige in die veertiger-, vyftiger- en sestigerjare.

66. Gert kom besoek aflê by die Johannsen-gesin om uit te vind of Ilse gewillig sal wees om van
Fransie af te sien - 'n toneel uit Die twee lampe, in 1961 opgevoer onder regie van Mari Mocke. Van
links na regs: Frikkie Knoetze (Erik Johannsen), Eline Dingshof (tant Sannie), Faan van Huyssteen
(Gert Beukes) en Sonja Pienaar (Ilse Johannsen).
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dens sy oorlogsdiens in Italië geskryf het. Sy gewoonte om telkens te hersien en te
herskryf, het van hom by tye 'n teësinnige publiseerder gemaak. Maar nou bundel
hy die artikels wat hy in Spanje geskryf het, in Sol y sombra (1948), terwyl hy 'n
tweede versameling reis- en verblyfsketse voorberei wat in 1951 onder die titel Ver
in die wêreld ... verskyn en wat naas verdere sketse uit sy tyd in Frankryk en Spanje
ook stukke oor sy ervarings in Noord-Afrika en Italië bevat. Twee sketse, wat ook
later postuum in Na die Maluti's gebundel sou word, neem hy oor uit sy reeks artikels
oor sy besoek in 1939 aan Basoetoland. Sy belangrikste vroeë vertalings uit Abu'l-Ala
en uit die Franse en Spaanse poësie versamel hy in 1950 onder die titel Vir die luit
en die kitaar. Dié bundel word in 1951 bekroon met die Akademieprys vir Vertaalde
Werke, die eerste keer dat hy erkenning vir sy werk van die Suid-Afrikaanse
Akademie vir Wetenskap en Kuns ontvang. In sy commendatio by die oorhandiging
van die prys sê Meyer de Villiers dat Vir die luit en die kitaar ‘die belangrikste groep
vertaalde gedigte in ons letterkunde [verteenwoordig]’ en dat die bekroning 'n blyk
van waardering is ‘vir die jarelange arbeid van Krige om die kultuur van die Romaanse
volke vir Suid-Afrika te vertolk’. Daarby word die waarderende opstelle gekenmerk
deur ‘dieselfde geesdrif en persoonlike aanvoeling as wat ons in die gedigte vind,
maar gebalanseer deur treffende kritiese insig’.4.
Die oorspronklike gedigte wat hy in die Italiaanse kampe skryf, versamel Krige
in 1949 in die bundel Hart sonder hawe. Vir die uitgewers in Kaapstad, die
Unie-Volkspers, gee hy baie spesifieke aanduidings vir die set: die band moet in blou
wees met 'n goue letter; nie meer as vyf kwatryne moet op 'n bladsy verskyn en nooit
meer as een gedig op 'n bladsy nie; en die naskrif aan die einde moet op 'n aparte
bladsy kom. Aangesien hy ten tyde van die set in Johannesburg woonagtig was, laat
weet hy die uitgewers dat dr. I.D. du Plessis so goed was om sy hulp met die rangskik
van die bladsye en die druk aan te bied. Hy versoek hulle derhalwe om met Du Plessis
in Kaapstad te beraadslaag. Die laaste afdeling van dié bundel bestaan uit 'n aantal
verse wat Krige in Augustus 1946 tydens 'n besoek aan sy vriend Bosman de Villiers
in die Laeveld skryf. Naas twee ballades en drie ander gedigte bevat dit die verse
‘Vergesig’, ‘Laeveld’ en ‘Plaashek’, waarin hy panoramiese beelde in die trant van
‘Verre blik’ gee. Oor die ontstaan van die Laeveldse verse sê Krige by geleentheid
in 'n radiopraatjie:

J.C. Kannemeyer, Die goue seun. Die lewe en werk van Uys Krige

386
A few months after I had returned from the war in March 1946 I spent
a month in the Lowveld, Eastern Transvaal. I was enchanted by that rugged,
spacious, sun-drenched tawny landscape. Then something stirred in me,
I wrote poem after poem. I come of farming stock, my family on both
sides had been either wine or cattle farmers for more than 2½ centuries, I
had spent many, many years in Europe, had steeped myself in the
atmosphere of several great Mediterranean countries, my paths had indeed
wandered far, very far not only from my own country but from simply
good country people among whom I had grown up.5.
In hierdie gemoedstoestand skryf hy dan dié drie verse. Terwyl Krige in ‘Vergesig’
nog, ten spyte van die prag van die berge in die gloed van die son, kla oor die verlies
van die ‘wonder’ en die ‘verrukking van die helder jare’,6. waarmee die gedig iets
van ‘Tram-ode’ eggo, is daar in ‘Laeveld’ sprake van 'n volkome harmonie tussen
die ek en sy wêreld:
In hierdie vrede en rus verloor
die wêreld langsaam sy gewig,
word alles in my helder,
straal ook in my dié lig,
kry eindelik die lewe weer
eenheid en maat en ewewig.7.

Dieselfde harmonie vind 'n mens in ‘Plaashek’. In sy radiopraatjie skryf hy oor die
ontstaan van dié gedig:
Suddenly, there on top of an escarpment above that spacious sunlit world,
a simple deserted gate to a farmhouse I could not even see in its folds of
hills, seemed to symbolize for me the return of the native,8. my
reinvolvement - with faith, confidence and hope - in my own people, my
own country. Yes, that rickety wooden gate that I pushed open with a
slightly trembling hand, symbolized for me at that moment and under those
particular circumstances a certain synthesis of all my experience and above
all a certain pattern to my life.9.
In die gedig verwoord hy dié ervaring as volg:
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Na al die jare maak ek weer
'n plaashek oop.
Waar het my paaie
tog nie geloop
om my hier by 'n hek te bring
van al my waan gestroop,
maar met my denke helder
en in my hart die hoop?
Die hek staan in die skad'wee van
'n kremetart.
Die stilte in my's volkome met
niks troebels, niks verward.
Ek lig die knip ... Ek maak
'n hek oop in my hart.10.

Wat 'n mens in die verse in Hart sonder hawe, soos ook in Die einde van die pad,
opval, is dat Krige as digter nie maklik etiketteerbaar is nie. Terwyl hy tradisioneel
deur literatuurhistorici as 'n Dertiger saam met die Louws en Eybers ingedeel word,
is sy werk 'n sprekende bewys van watter betreklike waarde dergelike periodiserings
in die letterkunde het. Deur die andersoortige voedingsbodem van sy werk toon Krige
weinig raakpunte met sy tydgenote en wys hy met baie van die verse in Hart sonder
hawe, soos ook later met sy poësievertalings, struktureel en prosodies vooruit na
Sestig. Krige was self bewus hiervan. By geleentheid het hy spottend gesê: ‘Die
kritici het my 'n Dertiger genoem, maar ek beskou myself as 'n Tagtiger’, 'n uitspraak
wat in die vyftigerjare van die vorige eeu na 'n literêre kategorie êrens in die verskiet
verwys het, maar ook 'n toespeling was op die vernuwende Tagtigers wat die bloei
van die moderne Nederlandse poësie in die laaste kwart van die negentiende eeu
ingelei het.11.
In sy waarderende opstel oor Krige loof Charles Eglington die ‘verhoogde
helderheid en oortuigingskrag’ van die verse in Hart sonder hawe, wat grotendeels
te danke is aan 'n lang leerlingskap van die Spaanse digters, veral Lorca,12. terwyl
Guy Butler in 'n brief van 10 September 1949 sy waardering uitspreek vir die ‘liriese
reinheid’ van die verse. Tog was die kritiek by die verskyning van Hart sonder hawe
nie onverdeeld gunstig oor die bundel nie. Volgens A.P. Grové openbaar Krige hom
hier ‘nie as 'n sterk kreatiewe digter’ nie en is die
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bundel in sy geheel ‘fragmentaries’ en tugloos. ‘Vandaar die skynbaar moeitelose
versproduksie, die eindelose herhaling van klanke en rymwoorde en mooi frases. Op
sy beste bereik hy met hierdie procédé 'n angsaanjaende effek; dit word 'n eentonige
geklots wat die leser se weerstand totaal uitkalwer.’13. Hoewel 'n mens volgens D.J.
Opperman in die bundel getref word deur Krige se drif, word die leser ook bewus
van die gebrek aan vormtug. In sy studie oor die Digters van Dertig sou hy later na
aanleiding van veral die Italiaanse kampgedigte met hulle lang uitswaaiings praat
van Krige se ‘spaghetti-versreëls’!14. Krige se digterlike procédé is, volgens Opperman
in sy resensie, dié van Whitman, Lawrence, Pound en Van Schagen: 'n los
opeenstapeling van 'n hele reeks fyn waarnemings, verbind deur herhalings van 'n
bewegende visuele beeld (seemeeu, swaeltjie, pad wat gevolg word) of van klanke
(rymklank wat lank volgehou word, 'n keervers wat inkantasie wil word). Die gevolg
is 'n verwaarlosing van die treffende woord, die beeld, die bou van die vers. ‘Dikwels
wek die gedigte dan ook die indruk van brode wat oor die pan gerys het.’15. Hierdie
laaste uitspraak van Opperman, vir wie Krige 'n rukkie later in Kaapstad goed sou
leer ken, was vir hom 'n stukkie venynigheid. ‘Gits, man, jou brode het glad nie eers
gerys nie!’16. was sy kommentaar op Opperman se laagkonstruksies. Uit hierdie tyd
dateer die ‘gifpyltjie’ wat hy op die digter van Engel uit die klip in die bundel
Vooraand afstuur:
Goddank vir 'n paar verse, vriend
soos blomme aan 'n stengel.
Net jammer heelparty is nog
meer Klip as Engel.17.

Krige was onthuts oor Grové en Opperman se negatiewe resensies op Hart sonder
hawe en in 'n swakkerige spotvers steek hy later met Grové die draak.18.
Met hierdie soort reaksie op sy werk was daar ná sy terugkeer 'n sekere
onvergenoegdheid by Krige met die Afrikaanse literêre situasie waarin hy hom bevind
het. Hierdie onvrede was deels daaraan te wyte dat Krige tereg gemeen het dat sy
besondere en andersoortige bydrae tot die Afrikaanse literatuur nie in dieselfde mate
die erkenning kry as wat sy tydgenote Van Wyk Louw, W.E.G. Louw en weldra ook
D.J. Opperman van die kritici ontvang nie. Vanaf die laat veer-
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tigerjare is die kritiek grotendeels oorheers deur akademici wat, geskoei op die
beginsels van die destyds heersende Engelse en Amerikaanse literêre teorie, voorkeur
gegee het aan die heg gestruktureerde tipe gedig. Met die voedingsbodem van Krige
en die poëtikale opvattinge van die twintigste-eeuse Franse en Spaanse digters was
die kritici haas nie vertroud nie en het die ‘oper’ tipe vers wat Krige geskryf het, dan
ook minder tot hulle gespreek.
Daarby was daar persoonlikheidsverskille tussen Krige en sy mededigters. Hoewel
Van Wyk Louw van die begin af Krige se vriendskap op prys gestel en hom 'n
aangename gespreksgenoot gevind het, was hy teleurgesteld wanneer Krige telkens
oor werk praat wat hy wil afhandel en publiseer maar eers veel later daarby uitkom.
Reeds in 1939 skryf hy aan Van Wyk Louw oor ‘daardie 3 of 4 boeke’ waarmee hy
al so lank besig is en wat hy wil persklaar maak. In 1939 vertel Krige hom van die
Spaanse sketse en die bundel vertalings wat hy byna gereed het, maar dit duur tot
1949 en 1950 onderskeidelik voordat dié twee boeke verskyn. In 1939 skryf hy ook
aan Van Wyk Louw dat hy die universele, byna Griekse drama Yerma van Lorca wil
vertaal, maar eers in Maart 1952 word dié vertaling in Standpunte gepubliseer.
Gedurig kla hy teenoor sy vriende dat sy tyd in ‘peuterwerk’ opgaan en dat hy
‘rondvoeter met 'n boel werk ... wat alles stokou goed is’. Hierdie gepraat, wat soms
in 'n ‘gekanker’ oorgaan, was vir Van Wyk Louw onbehaaglik en hy was teleurgesteld
met die gehalte van baie van Krige se werk.19. 'n Mens kan Van Wyk Louw se
ongeduld met hierdie gepraat verstaan, maar die romantiese psige van die Dionusiese
digter is nou eenmaal anders ingestel as dié van die meer sistematiese digter en denker
wat Van Wyk Louw met sy opleiding in die wysbegeerte was. Daarby moet 'n mens
onthou dat daar met die lang periode van Krige se oorlogsdiens en die jare as
krygsgevangene in Italië 'n groot onderbreking in sy werk gekom het. Hy kon
eenvoudig nie in hierdie tyd by persklaar maak en publikasies uitkom nie. En as 'n
mens bedink hoe vinnig hy in 1945 The way out voltooi en hoeveel werk van hom
in die vyf jaar ná sy finale terugkeer uit Europa verskyn, moet jy bewondering hê
vir die groot hoeveelheid agterstallige én nuwe werk waarmee hy in dié tyd vorendag
kom. Die omvang van die werk wat hy in die jare 1946-1952 produseer, loënstraf
die indruk van luiheid wat Krige self graag wou kweek: dat hy alleen kan skryf
wanneer hy op sy maag of by die see in die son lê.
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II
Krige se onvergenoegdheid strek egter verder as net 'n onbehae met die Afrikaanse
literêre situasie. In sy onderhoud met Jan Rabie sê hy 'n mens keer uit die vreemde
‘met 'n groot vreugde’ na jou samelewing terug, maar jy voel so dikwels ‘diep, diep
teleurgestel’, omdat alles vir jou ‘peuterig en kleinlik, selfs gemeen’ is en jy jou
‘ontuis en verslae en vervreemd (voel) in 'n samelewing waar mense teen mekaar
opgesweep word en waar daar klassevetes is en rassevetes, kleurvetes en
diehereweetalleen hoeveel ander vetes nog’.20.
In groot mate was hierdie onvergenoegdheid die gevolg van die politieke situasie
wat hy in sy land ná sy ervarings tydens die Tweede Wêreldoorlog aangetref het. By
baie van sy Nasionale vriende vind hy 'n onverdraagsaamheid teenoor
andersdenkendes en rassistiese vooroordele, opvattinge wat hy met sy afkeer van
alle vorme van Fascisme en sy geloof in die broederskap van alle mense wars van
gestaan het. Hoewel hy nie aan partypolitiek meegedoen het nie, kon hy in baie groot
mate die rigting en verligte denke van minister J.H. Hofmeyr steun, die politikus by
uitstek wat in die veertigerjare die naaste aan sy eie siening van sake gekom het.
Teenoor die Nasionaliste se ligte flirtasie met die Nazi's en hulle opportunistiese en
stompsinnige etikettering van mense as ‘liberaliste’ en ‘kommuniste’ hou Hofmeyr
in Maart 1946 - die maand van Krige se terugkeer uit Europa - 'n rede by die
Universiteit van die Witwatersrand wat later as sy Herrenvolktoespraak bekend sou
staan. Hofmeyr sê:
Surely it is a mockery for us to talk of ourselves as free people, or
acclaim ourselves as the inheritors of a tradition of freedom, while we are
as a nation to so large an extent the slaves of prejudice, while we allow
our sense of dislike of the colour of some of our fellow South Africans to
stand in the way of dealing with them, while we let ourselves become
victims of the anti-Semitic doctrines which were a most important part of
the Nazi ideology that we have fought to destroy. By way of illustration
of what prejudice means in South Africa I cannot do better than refer to
the growing tendency to describe as a Communist - and therefore one who
should be condemned by bell, book, and candle - anyone who asks for fair
play for all races, or who suggests that non-Europeans really should be
treated as equals of Europeans before the law.
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The plain truth, whether we like it or not, is that the dominant mentality
in South Africa is a Herrenvolk mentality - the essential feature of our
race problems is to be found in that fact. The true solution of these
problems must be found in the changing of that mentality. ... More and
more South Africa is suffering because its policies and dominant attitudes
of mind do not measure up to what are coming to be accepted
internationally as standards of values. But our chief loss is a moral loss.
As long as we continue to apply a dual standard in South Africa, to
determine our attitudes towards, and our relationships with, European and
Non-European on different ethical bases, to assign to Christian doctrine
a significance which varies with the colour of men's skins, we shall suffer
as a nation from what Plato would have called the lie in the soul - and the
curse of the Iscariot may yet be our fate for our betrayal of the Christian
doctrine which we profess.21.
Dit was kragtige en moedige woorde waarmee Hofmeyr in baie opsigte tot die
kern van die rasseprobleem in Suid-Afrika deurdring en waarmee hy 'n standpunt
inneem waarmee Krige ten volle akkoord kon gaan.
Dit was egter nie aan Suid-Afrika gegun om die ideologie ten grondslag van
Hofmeyr se visioenêre woorde in die nabye toekoms in vervulling te laat gaan nie.
Terwyl hy hierdie woorde gesê het, was daar reeds magte in die samelewing aan die
werk wat Suid-Afrika twee jaar later in 'n rigting sou laat ontwikkel wat lynreg teen
die nuut verworwe vryheidsideaal van die Weste indruis en die land geleidelik sou
isoleer. Op die uitsprake van Hofmeyr, van wie allerweë aanvaar is dat hy ná die
verwagte uittrede van generaal Smuts premier sou word, reageer Die Burger afwysend
by monde van sy politieke rubriekskrywer Dawie. Hy skryf:
'n Mens vra jou af wat ... sal gebeur wanneer mnr. Hofmeyr die leierskap
oorneem. Hy is teen segregasie van watter aard, teen die ‘baasskap’ van
die blanke wat hy as immoreel veroordeel, ten gunste van die afskaffing
van die kleurslagboom in die Parlement en in die algemeen ten gunste van
'n beleid wat onvermydelik op die politieke oorheersing van die nie-blanke
oor die blanke sal afstuur. En wanneer die nie-blankes eers die politieke

J.C. Kannemeyer, Die goue seun. Die lewe en werk van Uys Krige

392
mag in hande het, dan sal die son van ons beskawing ondergaan en nooit
weer verrys nie.22.
Klaarblyklik het dit nie by Dawie opgekom in watter morele dilemma die ‘blanke’
in Suid-Afrika uiteindelik 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 toenemende kritiek op Suid-Afrika se rassebeleid, wat Smuts reeds net ná die
oorlog in die buiteland begin ervaar het, lei die Nasionaliste tot 'n vaste voorneme
om deur 'n sistematiese toepassing van die beleid van apartheid die blanke se
voortbestaan te beskerm, die maatskappy op 'n nuwe wyse te orden en die swart
mense van die land in aparte politieke, kulturele, ekonomiese en territoriale bane af
te sonder. Terwyl die ondersteuners van die Verenigde Party verwag dat hulle die
verkiesing van 1948 met gemak sou wen, behaal die Nasionale Party, wat voor die
verkiesing 'n ooreenkoms met die Afrikanerparty aangaan, op 26 Mei 'n verrassende
oorwinning met 'n meerderheid van vyf setels oor die gesamentlike opposisie, al kon
die Verenigde Party daarop roem dat hy die grootste getal stemme getrek het. Met
die dood van eers Hofmeyr en daarna Smuts is daar 'n gebrek aan duidelike leiding
en stellinginname by die parlementêre opposisie, met die gevolg dat die sterkste
teenkanting teen die regeringsbeleid van buite-parlementêre organisasies kom.
Binne enkele jare ná die Nasionale Party se bewindsaanvaarding onder leiding
van dr. D.F. Malan loods die regering 'n reeks diskriminerende wette deur die
Parlement om die beleid van apartheid in die praktyk te verwesenlik. 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 Kommunisme
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
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is dié met betrekking tot die stemreg van die bruin mense. In 1951 loods die Nasionale
Party 'n wetsontwerp deur die Parlement ingevolge waarvan stemgeregtigde
‘Kleurlinge’ op 'n aparte kieserslys geplaas word. Met sy sterk gevoel vir die regte
van die bruin mense, versterk deur sy kontak met hulle en sy bewondering vir hulle
vitaliteit, sorgvrye lewenshouding, moed en idiomatiese Kaapse Afrikaans, is Krige
een van die mense wat hom tydens protesvergaderings teen die wetsontwerp uitspreek.
Op 'n byeenkoms van meer as 22 000 mense in Port Elizabeth in Mei 1951, wat
uitgaan van die Fakkelkommando, 'n beweging wat veral onder oudsoldate van die
Tweede Wêreldoorlog 'n aanhang het, sê hy dat die wetsontwerp 'n moreel
retrogressiewe stap is en dat die bedoeling van die regering daarmee slegs is om 'n
paar meer setels in die Parlement te verower. Hy verwerp die regering se aanspraak
dat sommige bruin mense ten gunste van die wetsontwerp is en hy kan ook nie insien
hoedat hierdie mense met slegs 40 000 stemgeregtigdes 'n bedreiging kan wees vir
die blankes wat een miljoen kiesers tel nie. ‘This new legislation’, sê hy in 'n
formulering waarin Hofmeyr se woorde uit 1946 meespreek, ‘is not compatible with
any man's civilisation. We are betraying our European civilisation, the basis of which
is to govern by understanding and moral prestige, and not by force.’23. Twee dae later
praat hy by nog 'n byeenkoms van die Fakkelkommando op die Kaapstadse Parade
voor 'n gehoor van meer as 50 000 mense. Die wetsontwerp, sê hy, is 'n skending
van die gees van die grondwet en 'n inkorting van regte. Terselfdertyd is die regering
'n bedreiging vir ons beskawing. Sonder die bruin mense, wat net in velkleur van die
wittes verskil, sal ons beskawing ineenstort. Tydens sy jare saam met die soldate op
die slagveld het hy geleer dat 'n mens die man langs jou kan vertrou, al is hy 'n
gekleurde. Suid-Afrikaners moet nie nou teruggewerp word in die bose kringloop
van vrees en wantroue wat ten grondslag van die wetsontwerp lê nie.24.
Aangesien daar by die regering geen keer aan die deurloodsing van die wetsontwerp
was nie, betwis die Verenigde Party die beoogde wetgewing en verklaar die Appèlhof
in 1952 die wet as ongeldig. Ook dít verhinder die Nasionale Party egter nie. Deur
'n vergroting van die Senaat enkele jare later verkry die regering die vereiste
tweederdemeerderheid om die grondwet te wysig en die bruin mense op 'n aparte
kieserslys te plaas, maar met sy hantering van die hele aangeleentheid ontstaan daar
bedenkinge oor die eerbaarheid van die
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regering en sy betroubaarheid ten opsigte van die demokratiese stelsel, selfs die
beperkte demokratiese regte van destyds.
Hoe wraaksugtig en beledigend die Nasionaliste werklik kon wees, ervaar Krige
kort ná sy optrede in Port Elizabeth en op die Kaapstadse Parade. Terwyl die
Wetsontwerp op die Onderdrukking van Kommunisme in 1951 in die Volksraad
onder bespreking was en taalkwalifikasies van Suid-Afrikaners ter sprake gekom
het, is die naam van Uys Krige deur 'n lid van die Verenigde Party genoem. 'n Koor
Nasionaliste misbruik die privilegie wat 'n opmerking in die Volksraad hulle teen
laster verleen, met die tussenwerpsel: ‘Hy is 'n Kommunis!’ So 'n uitkryting en
etikettering, was hulle deeglik bewus van, kon hulle buite dié raad aan vervolging
blootgestel het. Wat Hofmeyr in 1946 as die groeiende tendens genoem het om
iemand wat billike en regverdige optrede teenoor alle rasse voorstaan, tot 'n Kommunis
te verdoem en te veroordeel, het dus nou 'n werklikheid geword. In 'n hoofartikel op
16 Junie 1951 reageer die Cape Times hierop:
Now Mr. Krige is not a Communist. He is as good, as able and as
patriotic a South African as, say, Mr. Swart, Dr. Dönges, or Dr. Loock.
His defect is that he happens to disagree with the political extravagances
of this race-obsessed Government and he has not been afraid to say so
publicly. He is a political opponent of the Nationalists and, almost by
reflex action, the Nationalists stigmatize him as a Communist. As the
moral courage of these Nationalists is about equalled by their statemanship,
we are fairly certain that this charge will not be repeated outside the
privileged walls of Parliament.
Sulke ongeregverdigde en onbillike kritiek was jare lank daarvoor verantwoordelik
dat Krige se werk en persoon in Afrikanerkringe met argwaan bejeën is en sy
oorspronklike publikasies telkens vir bekronings verbygegaan is. Vir sy vertalings
is hy wél bekroon, eenvoudig omdat negering daarvan in die lig van sy weinige
mededingers te blatant sou gewees het en liggame soos die Suid-Afrikaanse Akademie
hulle kon verskoon dat hulle nie Krige se oorspronklike werk met soms ‘gevaarlike’
ideologiese inhoude bekroon nie, maar sy vaardigheid as vertaler, wat niemand kon
ontken nie. Wat politieke aangeleenthede betref, was sy reaksie egter dié van 'n digter,
nie dié van 'n politikus nie. Terwyl tydgenote soos Opperman hulle dikwels
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van kommentaar op aktuele aangeleenthede weerhou het, was Krige se standpunt
dat, terwyl dit vir 'n digter essensieel is om buite die politiek te bly indien hy werklik
ware poësie wil skryf, dit soms vir hom noodsaaklik is om na die politiek terug te
keer indien hy hoegenaamd met sy skryfwerk wil voortgaan. Christina van Heyningen
vat hierdie standpunt van Krige, wat hy in die vyftigerjare by die Universiteit van
Natal in 'n lesing uitspreek, as volg saam:
A poet's work grows out of his values, not out of the policies of his
party. But if, by his detachment and silence, he finds himself acquiescing
in what he knows to be wrong, he may begin to undermine the integrity
of his values; and, in so doing, he exhausts the very sources of his talent.25.
Maar naas die politieke werklikheid van Suid-Afrika waarteen hy in opstand was,
het Uys kort ná sy terugkeer met persoonlike probleme te kampe, probleme wat hom
soms soos die matrose in een van sy vroeë verse ‘stuurloos-dobberend’ op die seë
en met 'n ‘slingervaar langs wentelende waterweë’26. gelaat het. Hy het hom die
probleme aangetrek waarin sy broers en ouers hulle bevind het. Reeds in 1944, toe
hy ná sy ontsnapping terugkeer na Suid-Afrika, was sy broer Arnold verwyderd van
sy Mexikaanse vrou, Consuelo. Uit briewe van Sannie Uys blyk dit dat Consuelo,
wat volgens die familie aan 'n ligte vorm van kranksinnigheid gely het, met selfmoord
dreig as Arnold haar gaan verlaat. Vir Sannie beledig Consuelo by herhaling en sy
skel haar uit as ‘that bastard woman’. Uys se lieflingsbroer Bokkie was getroud met
Dorothy Rattray van die destydse Rhodesië en vasgevang in 'n huwelik met 'n
onplesierige vrou wat hom verskree het. Dorothy was as lekegeoloog meer in klippe
as in mense geïnteresseerd en waarskynlik verbitterd omdat sy meer van haar man
verwag het as wat hy haar kon gee. In 'n brief uit hierdie tyd aan Uys sê Sannie van
haar: ‘The milk of human kindness het asynsuur geword in daardie vrou’, terwyl 'n
ander familielid later in 'n onderhoud Dorothy blatant as ‘mean-spirited’ bestempel
het, 'n vrou wat nie liefde kon gee nie. Bokkie se reaksie was om hom in sy
studeerkamer te onttrek en die baie briewe van Uys aan sy familie vanaf sy vroegste
jeug en deur sy jare in Europa tot in die vyftigerjare oor te tik, 'n arbeid waarmee hy
bewonderenswaardige bewaringswerk verrig het maar waarmee hy as gewese
Rhodes-student
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nouliks sy intellek kon bevredig. François, wat intussen, onder meer deur sy
uitstallings en deur sy illustrasies van Uys se boeke, tot kunstenaar van formaat
ontwikkel het, was getroud met die Belgiese Poppie Platenga, wat twee aangenome
kinders gehad het, maar in 1953 word dié huwelik, soos dié van Arnold vroeër,
ontbind. ‘My seuns het die wonderlikste vermoë gehad om 'n lewensmaat te kies’,
skryf Sannie gelate by geleentheid aan Uys. Opvallend is die feit dat Bokkie, Arnold
en François nie één kinders gehad het nie, ook nie uit hulle latere tweede huwelike
nie. Van die vier broers was dit slegs Uys wat met 'n nageslag kon spog en met sy
seun, Taillefer, die familienaam kon voortsit.
Maar Sannie had ook haar eie bekommernisse oor haar man, Japie, se
drankprobleem. In 1952 val Japie op die sement toe hy die koerant uit die posbus
gaan haal en is sy boonste plaat tande flenters. ‘As hy tog nou maar sal luister’, skryf
sy aan Uys, ‘en met 'n stok loop en nie 'n drankie by die pubs gaan maak maar liewer
hier in die huis drink soveel as hy wil. Dit is nie die drank wat my alleen so 'n
sielsiekte gee, dit is die geheim waarin dit gedaan word. Die vreeslike wegstekery
(dit lyk so oneerlik).’ Gelukkig - ook vir Uys, wat haar steeds aangemoedig het vorder Sannie in hierdie jare met haar eie verhaalkuns. Haar eerste verhaal, ‘Beatrix’,
stuur sy aan Uys in die jare toe hy letterkundige redakteur van Die Suiderstem was.
Só goed het hy dit gevind dat hy aan haar gesê het sy kan voortgaan. Nou was daar
genoeg verhale vir publikasie in boekvorm. In 1948 verskyn 'n negetal in die bundel
Vroue, terwyl sy in 1953 elf verdere verhale onder die titel Papawers en pikkewyne
versamel. In 1964 verskyn 'n keuse uit dié verhale met die hulp van Uys in Engels
as The nightingale sings. Daarin neem sy ook een nuwe skets, ‘Scissors’, op waarin
sy 'n beeld gee van haar windverwaaide skrywerseun met sy ewigdurende
knipselversameling en hoe hy voortdurend vir haar dinge voorlees en op kommentaar
van haar aandring:
He asks her what she thinks of his new story; what is the right form for
the content of his new poem; which of two or three adjectives she considers
‘the final inevitable one’; if this isn't an example of rymdwang or forced
rhyme, that not ‘tautological’ and so superfluous ...
Then, while he babbles away, lies and writes or strides back and forth
intoning a line of verse to ‘taste its quality’ as he says,
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he instantly out of the blue needs those scissors and begins fussing and
fidgeting behind flower pots, vases, beer mugs, under newspapers,
magazines, manuscripts, chair cushions.27.
Sy moeder se sukses met hierdie publikasies was ook vir Uys 'n groot vreugde,
maar andersins was hy nie gelukkig nie. Net soos sy broers met hulle vroue het hy
ook baie probleme in sy huwelik met Lydia ondervind. Voor sy terugkeer in Maart
1946 het Lydia, terwyl sy gewag het dat die huurders uit haar Norwood-huisie uittrek
en Eulalia by haar ma in Pretoria was, met Taillefer by Bram en Mollie Fischer gaan
woon. Mollie was 'n niggie van Uys en sy en Bram was besonder liefdevol en gasvry
teenoor haar en Taillefer. Nie te lank ná Uys se tuiskoms nie het die ou probleme
tussen hom en Lydia weer kop uitgesteek.28. Hy het besef dat hy met sy huwelik in
'n saai, burgerlike bestaan vasgeknel was wat hom begin wurg het. 'n Ruk lank het
alles wel goed gegaan, maar toe begin die onplesierigheid weer. Vir Lydia was hy
'n onmoontlike mens om mee saam te leef. Hy het die gewoonte gehad om agter haar
aan te loop met 'n boek in sy hand; dan moes sy luister na een of ander gedig, terwyl
sy in die kombuis sukkel met kook. Sy het besluit om hom te verlaat en met Taillefer
by die Steyns in Northcliff te gaan bly. Uys het haar baie keer kom sien en haar
gesmeek om terug te kom na hom toe. Eindelik ná drie maande het sy maar besluit
om ter wille van die kinders toe te gee. Toe dink sy: om met Uys saam te leef, is 'n
groot huis nodig waar hulle net af en toe mekaar ontmoet, met 'n groot tuin vir Uys
om in te sit en luister na die voëls en die wind in die bome. In 'n brief uit 1949, toe
Uys vir die wintervakansie in die Kaap was, skryf Lydia aan hom:
Jy vra hoe ek omtrent jou voel ...
Wel, ek sien kans om baie gelukkig saam met jou te leef, maar dan moet
jy nie in die huis werk nie. Die saak het ons al baie oor rusie gemaak, en
jy moet dit nou werklik verstaan. 'n Man en 'n vrou kan nie gedurig in
mekaar se teenwoordigheid wees nie, dit sal die sterkste liefde morsdood
maak. Ek kan nie verstaan dat jy dit nie wil insien nie, dit is tog
doodnormaal, en elke vrou op aarde sal met my saam stem. ... Jy is 'n
senuagtige mens en ek is nog erger dit is nie goed vir beide van ons nie
en ook nie vir die kinders nie.
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Sy koop toe 'n groot ou huis op twee akkers in Negende Laan, Parktown-Noord, met
palmbome, jakarandas, dennebome, 'n lang roosprieel, 'n ‘lovers' lane’, 'n bamboesbos,
'n hoenderhok, vrugtebome, 'n houthuisie vir gereedskap en twee fonteintjies in die
tuin. Uys het egter net 'n draai in die tuin gegooi, maar verder geen belangstelling
getoon nie. Tog was Kasarm, soos hulle dit genoem het, 'n lekker groot huis met 'n
stoep rondom en vier slaapkamers, 'n ideale plek ook vir die kinders. Eulalia was in
die Jan Celliers-skool naby hulle en saans het Uys vir haar gedigte en van die verhale
van Robert Louis Stevenson gelees. Esmé Euvrard en haar man, Gilberto, het gereeld
by hulle kom kuier en mooi Spaanse liedjies gesing en kitaar gespeel. Eugenie en
Flippie Burgers van die SAUK het ook kom kuier: Eugenie vol lewe en Flippie 'n
bietjie stil en sedig. Cecil Higgs het by hulle kom inwoon terwyl sy in Johannesburg
uitgestal het - 'n saggeaarde, liewe mens. In later jare kon Eulalia onthou hoe Cecil
byna elke dag, wanneer sy van die stad af kom, 'n klein presentjie vir Tai gebring
het, totdat Lydia gesê het sy moenie, dit bederf hom net. Toe Cecil alleen in haar
kamer was, het Tai na haar gegaan, haar met sy pragtige oë met die lang wimpers
aangekyk en in sy destyds powere Engels gesê: ‘If you réálly want to bring me a
present, you can ...’29. Langsaan Uys en Lydia het 'n Nederlandse egpaar, Tos en Jo
Mantel, gewoon en laatmiddag het die Kriges dikwels baie aangename skemerkelkies
by hulle gaan drink. Hulle oudste seun Hans, in die wandel bekend as John, was ook
daar. Hy het sy opvoeding in Engeland en Switserland gehad en was vloeiend in vyf
of ses tale, waaronder ook Afrikaans.30.
In hierdie jare leer Uys ook ander Suid-Afrikaanse skrywers soos Charles Eglington
en Jack Cope ken. Cope lees in dié tyd Sol y sombra met entoesiasme en in 'n brief
dra hy die ‘genial, and at the same time, intimate satisfaction’ oor wat dit aan hom
verskaf. Hy vra hoe die boek met sy uitbeelding van ‘the tramps en bums in whom
you take such a sympathetic interest’, deur die Nasionaal-voelende en
anti-Krige-Afrikaners ontvang is. In Johannesburg ontmoet Krige Herman Charles
Bosman, vir wie se werk hy gou hoë waardering het. Wanneer Sol y sombra verskyn,
skryf Bosman baie gunstig daaroor in The South African Opinion. Vir Krige, wat
homself beskou het as 'n eksponent van die ekstroverte, welsprekende humor van
die Mediterreense wynproduserende lande, was Bosman die Suid-Afrikaanse skrywer
by uitstek wat die humor van die Transvaalse Afri-
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kaner in sy werk tot uitdrukking bring.31. Wanneer Mafeking Road in 1947 verskyn,
gee Bosman hom 'n geskenkeksemplaar. ‘I reread it from cover to cover’, skryf Krige
later aan Jack Cope en Charles Eglington wanneer hy in 1959 oor Bosman se verhale
met die Amerikaners praat.32. Hy gaan voort:
And I was delighted, enthralled. There was hardly a page that didn't
contain at least several passages of down right good writing - I mean la
prose pure as the French say. I started pencilling as of old; and the pencil
marks were soon running riot. One could object to the lack of construction,
... balance, ‘anecdotage’ of quite a number of the stories, to their
‘sketchiness’ and so forth - but when it comes to writing, just writing well,
who of any of us during the past 10 years has done better? A feeling of
contrition, almost shame, came stealing over me while I read: that I hadn't
seen how good Herman really was while he was still alive.
Toe Bosman in 1950 saam met Gordon Vorster 'n bloemlesing van Engelse
Suid-Afrikaanse poësie sou saamstel - 'n projek wat nooit voltooi is nie -, vra hulle
ook Uys se medewerking. Vorster wou Uys laat weet dat die gedig wat hy ingestuur
het, wel belowend is maar nog nie op die standaard was wat hulle vir die bloemlesing
beoog het nie. Omdat hy onseker was hoe 'n mens so iets in Afrikaans per brief
oordra, skryf hy: ‘Geagte Meneer Krige, hiermee stuur ons u gedig terug ...’ Bosman
se reaksie was: ‘Hell, you don't write a letter like that to Uys. He will never understand
such Afrikaans!’33. Hy gryp 'n stuk papier, dip sy pen in 'n bottel Quink en skryf:
Liewe Uys, (That's how you start off a letter to Uys. Now let me see.
He'll want to know how I am.) Ek het baie siek gewees met die griep. (This
is about the most common form of Afrikaans you can write: real low-class
stuff, but it's beautiful. Now we have to ask how he is.) Hoe gaan dit met
jou? (Now to the point.) Hierdie gedig is sommer 'n klomp kak. Jou vriend,
Herman.34.
Jan Greshoff, die Nederlandse digter wat met onderbrekings sedert 1939 in
Kaapstad woon, laat Uys weet dat Opperman, wat as redaksiesekretaris vir die
letterkundige tydskrif Standpunte optree, Uys se ver-
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talings uit Frans ontvang het en ‘verrukt’ daarmee is. Op 12 Desember 1949 laat hy
Greshoff weet dat hy pas terug is van die platteland. In die distrik Magaliesberg het
hy Jochem van Bruggen twee keer op sy plasie besoek: ‘Wat 'n lewendige, kinderlike,
beminlike mens - en hy's byna 70 jaar oud!’ Hy bemiddel so 'n bietjie by Greshoff
vir Butler, Delius, Cope en die Indiese digter Ashamd Osman wat in Kaapstad is en
vra of Standpunte nie van hulle werk sal opneem nie.
Sedert die publikasie van Afrikaanse versameling in 1937 en die gedigte wat in
De Gids, De Stem en Horizon verskyn het, was Uys nog nie weer in aanraking met
Nederlandse tydskrifte nie. Nou maak hy egter weer kontak met A.A.M. Stols, sy
Maastrichtse uitgewer, wat hom die tydskrif Columbus toegestuur het. Hy wil van
sy oorlogsverse aan dié blad voorlê, maar vra Stols hoe dit tans met Afrikaanse
versameling gesteld is. Omdat die bundel intussen deur die tyd agterhaal is, moet
daar in geen omstandighede 'n herdruk daarvan kom nie. Ongeveer tien jaar tevore
het hy 'n enkele tjek van £10 van die uitgewery ontvang, maar as gevolg van die
oorlog kon geen uitbetalings plaasvind nie. Sy gedigte ‘Vergesig’ en ‘Plaashek’
verskyn in De Nieuwe Stem van Januarie 1948. Later dieselfde jaar verskyn in De
Nieuwe Stem ook sy Malelaan-ballade en ‘Skulp’, en in die uitgawe van Mei 1950
neem die redaksie sy eenbedryf Alle paaie gaan na Rome op. In Het Woord van
somer 1948 verskyn sy gedig ‘Hospitaalskip’. Ook met Gerrit Borgers van Podium
maak hy kontak deur van sy vertalings van Venezolaanse digters voor te lê. Maar
daarmee hou die kontak met Nederland op, omdat hy agterkom dat hierdie tydskrifte
moeilik tot betaling oorgaan.35.
Die jong Suid-Afrikaanse digter Guy Butler, wat intussen as lektor in Engels aan
die Universiteit van die Witwatersrand aangestel is, leer Uys nou beter ken. Uys het
in hierdie tyd drie keer per dag op Eulalia se fiets na die Dieretuinmeer-swembad
gery om te swem en in die son te lê, en het ook die Spaanse gewoonte gehad om in
die middag sy siësta te neem. By die huis het Uys op die mat gelê en skryf, iets wat
vir Lydia onverkwiklik was om te aanskou en haar bloed laat kook het. Vir Guy
Butler en ander vriende was dit terneerdrukkend en ontstellend om te merk dat Uys
en Lydia - ‘a dark Spanish-looking beauty with a straight back and eyes that could
flash and smoulder, and a wicked wit’36. - nie beter met mekaar oor die weg kom nie.
Gereeld het hy van haar ontsnap om sy vriende vir koffie of middagete te ontmoet
by die ou East African Restaurant met sy lang swart
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kelners met hul rooi fesse en met sy spyskaart met al die kerries en piesangs, goedkoop
en sentraal in die middestad van Johannesburg geleë. Daar het hy dan land en sand
met mense soos Guy Butler en Herman Charles Bosman gesels.37. Sowel Uys as Guy
het min alkohol nodig gehad om hulle te inspireer. Uys het elke koerant gekoop wat
van die pers af gekom het en met almal gepraat oor dinge wat hom verheug of kwaad
gemaak het. Terwyl hulle in die biblioteektuin of in Joubertpark gesit het, kon Guy
luister na 'n man wat hom volledig aan die literatuur oorgegee het, 'n vrygewige man,
moedig en met 'n spottende kyk op homself, 'n man wat in staat was tot sowel
welsprekende woede as aansteeklike lagbuie en pret. In die tyd dat Guy hom gereeld
in Johannesburg gesien het, was Uys flink aan die vertaal. Guy skryf:
Walking down Eloff Street he was expatiating on the theory and practice
of translation, about which he knew a great deal. Once so engaged, he
became oblivious of time or space. He would quote a resonant phrase from
Pablo Neruda, then he'd stop walking and repeat it. Then he would utter,
with rhetorical ease, its Afrikaans equivalent. It sounded good to me and
to him. Having rolled it round his tongue twice, he started walking once
more. Then suddenly he stopped me, a hand on my forearm, looking into
my face. He was radiant with a sudden discovery. How could he not have
made it before? It was one of those hidden things which, once observed,
are for ever obvious.
‘Guy,’ he said, ‘I'm the world's best translator!’
I was in no position to query this discovery. The traffic lights had changed
and it was necessary to evade an unleashed avalanche of automobiles.38.
By geleentheid sê Uys aan Guy: ‘Hoe kan hulle sê ek werk nie? Ek het drie dramas
in die laaste agtien maande voltooi.’ ‘Watter drie?’ vra Guy. Uys noem die titels,
maar Guy weet nie van een van hulle wat gepubliseer is nie. Uys slaan op sy voorkop.
‘Hulle is klaar in my kop! Al wat ek moet doen, is om hulle neer te skryf!’39.
Uys kon steeds in hierdie stadium nie motor bestuur nie. Toe hy op 'n dag aan
Lydia voorstel dat hy met hulle motor van hul vriende sou gaan haal, was haar reaksie:
‘Jy 'n kar bestuur? Jy sal nooit leer bestuur nie!’ ‘Waarom nie? Ek kan dan fietsry!’40.
was sy antwoord.
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Dikwels het hy dan ook op Eulalia se fiets by Guy-hulle aangery gekom. Op 'n dag
kla hy oor Lydia se koudheid teenoor hom en dat sy hom, tot sy ergernis, aanbeveel
het om 'n minnares te kry. Die Butlers het geweet dat Uys, ten spyte van die probleme
tussen hom en Lydia, 'n kuise eggenoot was en nie aan ander meisies met die oog
op amoreuse avontuurtjies gedink het nie. Op Jean Butler se spottende vraag waarom
hy nie tog maar een kry nie, was sy antwoord: ‘As ek net 'n motor besit het, was ek
die grootste Don Juan van die twintigste eeu. Maar, helaas, ek het geen vervoer nie.’41.
Dié reaksie was só aansteeklik snaaks dat Guy en Jean lekker gelag en dit by herhaling
vir vriende vertel het. Van die skrywer Stuart Cloete het dit die reaksie ontlok: ‘I
have heard many reasons for failure in the field of amorous adventures, but I've never
heard it ascribed to the lack of transport!’42.

III
Op versoek van Van Wyk Louw tree Krige tydens die oorlogsjare met die
papierkontroleur in verbinding om verlof vir die oprigting van 'n nuwe literêre tydskrif
te kry. Wanneer Standpunte einde 1945 verskyn, vorm Van Wyk Louw, W.E.G.
Louw en H.A. Mulder egter die redaksie en word Krige nie gevra om toe te tree nie.
Krige het, volgens Opperman, ‘tereg gevoel (dat hy) ná die vorige gesamentlike
planne om 'n blad uit te gee, oor die hoof gesien is’.43. Waarskynlik het Krige dit, nog
erger, as 'n mosie van wantroue ervaar. En hy kon verbitterd gevoel het dat Mulder,
vir wie hy by Die Suiderstem geleenthede as kritikus geskep het, nou in sy plek in
die redaksie was.
Krige wou nou egter met 'n eie tydskrif begin. Die geleentheid daartoe kom as hy
en Ehrhardt Planje in September 1946 Vandag oorneem en tot 'n literêre tydskrif
omvorm. Dit was, soos Christina van Heyningen dit stel, 'n daad van geloof in die
toekoms van die Suid-Afrikaanse literatuur.44. Nog meer as wat dit die geval met
Standpunte was, wou Krige graag van die tydskrif 'n tweetalige orgaan maak wat
sowel die Afrikaanse as die Engelse letterkunde dien. Daarby wou hy die blad so
wyd moontlik oopstel die teater, kuns, argitektuur en die politiek betrek en buitelandse
korrespondente vir bydraes uit Nederland, België, Brittanje, Italië en Frankryk werf.
Die opset was dus anders as algemene blaaie soos Die Huisgenoot en Trek, terwyl
dit met die eenvoudiger aanslag nie soos Standpunte 'n eksklusiewe tyd-
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skrif vir die intellektuele bolaag van die bevolking wou wees nie. Dit was buitendien
'n blad wat bo nasionale en taalgrense wou uitstyg en die vervreemding tussen die
Afrikaanse en die Engelse kultuur in die land wou oorbrug. Met sy werk aan Vandag
word Krige, soos Hennie Aucamp dit in 'n ander verband stel, die ‘groot versoener’
wat in die Suid-Afrikaanse letterkunde die spanninge tussen Engelsen
Afrikaanssprekendes probeer ontlont en die swart en bruin mense van die land as
medelandgenote vereer en as skrywers probeer betrek.45.
In die November 1946-uitgawe gee die redakteurs 'n aanduiding van wat hulle
met die tydskrif beoog. Hulle skryf:
Vandag glo dat daar tans in Suid-Afrika heelwat mense is wat die
verskynsels en vraagstukke van ons land in hul totaalverband sien; wat,
aan welke rassegroep hulle ook behoort, daardie groep nie as enig,
alleengeldig en volkome selfstandig beskou nie, maar as deel van 'n groter
en ryker geheel; wat dus 'n wakker belangstelling het in wat daar onder
ander seksies van die bevolking gevoel, gedink en presteer word; en vir
wie dit verder nie die minste saak maak of hulle Afrikaans of wel Engels
praat of lees nie.
Die redakteurs voel dat die blankes in die land elke dag met swart en bruin mense
in aanraking kom, maar bloedweinig van hulle weet. Van 'n goeie verhouding tussen
blankes en gekleurdes, wat op kennis, begrip en insig moet berus, sal die hele toekoms
van Suid-Afrika afhang. Daarom wil Vandag artikels publiseer oor die swart en bruin
mense se leefwyse, folklore en kultuur en graag bydraes van hulle skrywers ontvang.
Die tydskrif staan volkome onafhanklik en behoort aan geen party nie. Vandag wil
dan ook ‘nie die eienaardige soort sport wat hier by ons volgens ou gewoonte vir
politiek deurgaan’, speel nie. Dit wil ‘die onderliggende werklikheid van die politiek
probeer blootlê, en wil dit op 'n breë humanistiese grondslag doen’. En die literatuur
van Suid-Afrika moet nie in 'n soort regionale Heimat-kuns verval nie. 'n Paar jaar
later sou Krige dié ideaal in 'n voordrag by die Universiteit van die Witwatersrand
só verwoord: ‘Our writing can be as characteristic or typical as it likes, but if it has
no universal values, it has no deep human truth, if its human content cannot at the
same time apply to any other country under the sun, its peculiar flavour, its savor or
goût de terroir or sabor castizo as the
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Spaniards say, falls more in the domain of folklore than of literature.’46. Dit sluit aan
by Van Wyk Louw, wat reeds in 1936 in sy lesing ‘Die rigting van die Afrikaanse
letterkunde’ daarop gewys het dat 'n koloniale of lokale literatuurtjie geen plek vir
indiwidualisme, vir die strengste persoonlike uiting van die universele belewing het
nie. Hy formuleer sy ideaal vir die Afrikaanse letterkunde: ‘Alles, maar ook alles
wat die moderne mens roer, wat sy vreugde of smart maak, moet ook in ons literatuur
sy neerslag kry.’47.
Krige slaag daarin om die medewerking van belangrike ouer en jonger Afrikaanse
en Engelse skrywers soos Jan van Melle en Herman Charles Bosman te kry en uit
die buiteland - hoofsaaklik Nederland en Brittanje - 'n hele paar bydraes te werf. A.
Roland Holst, Dylan Thomas, Roy Campbell en William Plomer dra by, terwyl hy
onder die Afrikaanse skrywers, naas sy eie werk, bydraes deur Elisabeth Eybers,
Olga Kirsch - oor wie se werk hy 'n indringende opstel skryf - en Jan Rabie publiseer.
Uit Kaapstad werk die Nederlander Jan Greshoff saam wanneer Krige hom om 'n
artikel oor Arthur van Schendel nader.48. Hy en Planje neem ook werk op van 'n hele
aantal jongelinge en debutante wat later belangrike figure in die Suid-Afrikaanse
Engelse literatuur sou word: Alan Paton, Guy Butler, Jack Cope en Christina van
Heyningen. Ook foto's van kunswerke deur Cecil Higgs en François Krige word
afgedruk. Enslin du Plessis skryf 'n artikel oor Britse kuns, Christina van Heyningen
wei in 'n artikel met baie aanhalings uit oor die denke wat in die opstelle van swart
skoolkinders neerslag vind en Hesketh Pearson skryf insiggewend oor Bernard Shaw,
terwyl Krige self sy eenbedryf Die grootkanonne publiseer en by die dood van
Leipoldt in 1947 'n voortreflike huldeblyk lewer. En een van Sannie Uys se allerbeste
verhale, ‘Die nagtegaal sing’, verskyn ook in Vandag.
Een van die belangrikste skrywers wat Krige aan die Suid-Afrikaanse literêre
publiek bekend stel, is die latere Nobelpryswenner Nadine Gordimer, wie se
kortverhaal ‘Music teacher’ in Vandag van Desember 1946 verskyn. Jare later kon
Gordimer onthou hoeveel die plasing van dié kortverhaal vir haar destyds beteken
het. In haar bundel The essential gesture skryf sy:
One day a poet asked me to lunch. He was co-editor of yet another little
magazine that was then halfway through the dozen issues that would
measure its life. He had just published a story of mine
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and, like many editors when the contributor is known to be a young girl,
was curious to meet its author. He was the Afrikaans poet and playwright,
Uys Krige, who wrote in English as well, had lived in France and Spain,
spoke five languages, was familiar with their literature, and translated
from three. He had been a swimming instructor on the Riviera, a football
coach somewhere else, and a war correspondent with the International
Brigade in Spain.49. ...
The poet was a small, sun-burned, blond man. While he joked, enjoyed
his food, had an animated discussion with the African waiter about the
origin of the name of a fruit, and said for me some translations of Lorca
and Éluard, first in Afrikaans and then, because I couldn't follow too well,
in English, he had the physical brightness of a fisherman. It was true; I
had never met anyone like this being before. I have met many poets and
writers since, sick, tortured, pompous, mousy; I know the morning-after
face of Apollo. But that day I had a glimpse of - not some spurious ‘artist's
life’, but, through the poet's person, the glint of his purpose - what we are
all getting at, Camus's ‘invincible summer’ that is there to be dug for in
man beneath the grey of suburban life, the numbness of repetitive labour,
and the sucking mud of politics.50.
Krige spandeer baie tyd aan informele onderhoude met skrywers en joernaliste
om Vandag bekendheid te gee. Hy en Planje kan egter net vier uitgawes behartig
voordat die verliese te kwaai word en hulle die tydskrif moet beëindig. Dit was egter,
soos Barend J. Toerien dit in 'n belangrike artikel oor Vandag in Die Burger van 10
Maart 1992 stel, 'n ‘little magazine’ wat ‘brawe dinge’ beoog het en wat met sy ‘frisse
inhoud en die wye opset’ iets besonders wou bring. Ongelukkig was die tyd vir so
'n vrysinnige tydskrif in Suid-Afrika nie ryp nie. Met die komende verandering in
die politieke bestel van Suid-Afrika was Vandag gou vergete, al bly die vier nommers
steeds 'n voorbeeld vir latere geslagte van hoe 'n Suid-Afrikaanse kultuur oor rasseen taalgrense heen opgebou kan word.
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IV
Deur Leon Gluckman is Lydia, wat in Johannesburg weinig rolle op die verhoog kon
kry en radio-uitsendings gehaat het, gevra om die vroulike hoofrol te speel in
Shakespeare se Antony and Cleopatra. Toe sy een aand afbuk om Antony se liggaam
op 'n hoër verhogie te help oplig, voel sy 'n ontsettende pyn skiet van haar kop langs
haar rug af. Met dat sy regop kom, voel sy weer beter. Toe sy weer afbuk, kry sy
dieselfde pyn. Sy steier die trappe af en Leon en 'n ander man vang haar net voordat
sy val. Toe daar 'n effense verlamming aan die linkerkant van haar liggaam kom, het
die dokters eers gedink dis polio. In die hospitaal het hulle egter vasgestel dit was 'n
ligte beroerte en dat 'n operasie nodig sou wees. Sy was ses weke in die hospitaal en
moes haar noodgedwonge aan Gluckman se produksie onttrek.
Met die teater wat indertyd morsdood in Johannesburg was, besluit Uys en Lydia
dat dit vir Lydia se teaterloopbaan belangrik is om meer en groter rolle te kry.
Daarvoor was Kaapstad met sy talle teaters die aangewese plek. Vir Uys was dit 'n
gelukkige besluit. Hoewel hy van Johannesburg gehou het, wou hy graag terugkeer
na die omgewing van sy kinderjare en nader aan sy bakermat wees. In Februarie
1950 vertrek hulle dan na Kaapstad, waar hulle hulle aanvanklik in 'n huis in St James
aan die Valsbaaikus en later in Rouwkoopweg, Rondebosch, vestig. Eulalia is in
Bloemhof op Stellenbosch op kosskool geplaas, iets waarvan sy nie gehou het nie,
terwyl Tai in Rondebosch op skool was. Van vroeg af het hy, naas sy prestasies in
die klas, soos sy oupa en sy vader uitgeblink in sport en op dertienjarige ouderdom
was hy die topgimnas van die hele skool. Die gasvrye huis in Rouwkoopweg was
dikwels propvol gaste wat Uys van orals saamgesleep het. Hierdie vriende het dikwels
aangehou gesels, of liewers, geluister na Uys, lank nadat alle openbare vervoer in
die Skiereiland tot stilstand gekom het, en dan eenvoudig vir die nag in een van die
dubbelkamers ingeduik. By geleentheid was Guy Butler saam met Anthony Delius
twee van die baie gaste. Guy het aan die slaap geraak met die klank van Uys wat met
iemand praat. Toe hy wakker word, hoor hy Uys se stem wat vir iemand onderweg
na die badkamer vra: ‘En wat dink jy van Aristoteles se drie dramatiese eenhede?’51.
Op 'n keer het die skrywer Jack Cope se driejarige seuntjie aan sy ouma gevra: ‘Does
Mister Krige stop talking when he's asleep?’52.
In Kaapstad ontwikkel Lydia tot een van die belangrikste drama-
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tiese aktrises wat die Suid-Afrikaanse toneel ooit gehad het. In Mei 1950 tree sy op
in die Nasionale Toneelorganisasie se aanbieding van Hassan, terwyl sy in 1951 in
die Klein Teater die hoofrol vertolk in Lorca se The house of Bernarda Alba. In
dieselfde jaar speel sy in die Labia saam met Johann Nell in The witch, 'n aanpassing
van 'n Noorweegse stuk deur John Masefield. In 1952 neem sy deel aan 'n produksie
van Aristophanes se Lysistrata.
Uys is in hierdie jare vrugbaar aan die skryf. Hy hou ook baie openbare voorlesings
oor onderwerpe wat wissel van die oorlog en die literatuur tot die politiek. In 1951
saai hy 'n reeks praatjies uit onder die titel ‘From a writer's notebook’, wat 'n groot
omvang en verskeidenheid in vorm en onderwerpe insluit. Naas kortverhale,
prosasketse, reisindrukke, vertalings van Afrikaanse literatuur en praatjies oor die
poësie van verskillende digters en lande lewer hy kort essays oor Suid-Afrikaanse
temas, soos ‘The charm of Cape Town’, ‘The character of Johannesburg’ en ‘The
beauty of the Karoo’. Hy hou die praatjies so lig, spontaan en natuurlik moontlik.
Nog vóór sy vertrek uit Johannesburg verskyn van hom by die Unie-Volkspers 'n
bundel met drie eenbedrywe. Daarin neem hy Fuente sagrada op, wat hy reeds in
Desember 1939 in Kaapstad voltooi het, 'n spel wat, ten spyte van sy tekortkominge,
voluit teater is, veral, soos André P. Brink dit stel, deur ‘die lang optog van hawelose
mense wat woordeloos oor die verhoog trek’.53. Die grootkanonne, wat in die
November 1946-uitgawe van Vandag verskyn, is 'n geestige maar te woordryke
‘dronkemansburlesk’,54. al is dit opvallend hoe Krige, tussen die baie woorde van sy
dronk karakters deur, verby die beperktheid van Afrikanerwees na 'n groter menswees
uitreik en só weer sy groot ideaal formuleer:
Suid-Afrika...Nie twee miljoen inwoners nie...maar twaalf miljoen...nie
net een ras of volk nie...maar verskeie...Daar sal 'n lig opgaan vir almal
wat ons mooi land bewoon...In vrede met mekaar sal ons ons brood eet...En
vir almal sal daar genoeg brood wees...So alleen kan en sal Suid-Afrika
groei en bloei. ...Die hart ken geen grense nie...die liefde laat hom nie bind
of boei nie...55.
'n Geestige newemotief in dié stuk is hoe die twee soldate met tevredenheid
terugkyk op wat hulle met hul deelname aan die Tweede
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Wêreldoorlog vir die land gedoen het, terwyl die sedige burgers van Stellenbosch waar die stuk afspeel - voortgeslaap en vanuit sekere hoogtes - identifiseerbaar as
Nasionale en Broederbond-hoogtes! - op hulle neergekyk het.56. En in hulle verbeelding
herleef die twee soldate weer hoe die Italiaanse kleinboere, in hulle eenvoud ‘so goed
soos brood’, hulle gehelp en saam met hulle op die pleintjies van vreugde oor die
afloop van die oorlog gedans het. Daar kom 'n weemoed oor hulle as hulle terugdink
aan die pragtige nooiens wat hulle in Italië moes agterlaat, 'n passasie waarin die
name van dié nooiens, ‘Diana...Paola...Marella...Rosamonda...’,57. Krige se vertaling
van Villon se ‘Ballade van die dames van weleer’ in herinnering roep.
Alle paaie gaan na Rome, wat hy ook in 1946 skryf en wat hy sommer ‘voor die
voet’ feitlik in een ‘asemtog’58. voltooi, is een van Krige se allerbeste eenbedrywe.
Dit berus op 'n ervaring van iets wat min of meer werklik ná sy terugkeer na Italië
in Augustus 1944 met hom gebeur het. In sy onderhoud met Jan Rabie vertel hy:
Dit was 'n ou vrou van die Abruzzi-gebergtes wat daar op die pleintjie
van die verinneweerde dorpie gestaan het en ons kom verby en sy wil nog
inklim in my motor en twee meisies spring voor haar in - en hier gee my
bestuurder vet, want die motor is vol en ek sien hoe staan die ou vrou daar
bedremmeld en alleen op die pleintjie wat 'n rooigeel glans begin kry in
die sonsondergang. Kort daarna hoor ek van 'n Abruzzi-vrou wat ná die
Italiaanse Wapenstilstand vyf seuns verloor het omdat hulle van ons
krygsgevangenes gehelp het. En toe begin dié twee vroue spook in my
gees; en toe ek 'n jaar later in Johannesburg iets oor hulle wil skrywe, word
daardie twee vroue een vrou en ek plaas 'n dogtertjie langs haar op die
plein sodat my eenbedryf nie dalk 'n monoloog word nie - en voor ek my
kom kry, is my stuk van meer as 20 bladsye kant en klaar geskryf.59.
Die eenbedryf handel net oor een gebeurtenis uit die Tweede Wêreldoorlog: 'n ou
vrou wat teen die einde van die oorlog in Italië saam met haar stom kleindogter langs
die pad wag in die hoop dat een van die verbygaande trokke hulle sal oplaai en na
Rome sal neem waar 'n dokter die kind moontlik sal kan genees. Verby hierdie enkele
gebeurtenis word die geweld en leed van die oorlog verder sigbaar in
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die ou slagspreuke wat nog orals op die mure geverf is en in die verwoesting en
menslike ellende wat uit die puin en vervalle huise blyk. Daarteenoor staan die
ongeskonde beeld van Maria met die Christuskind en die ‘sneeupiek’ van die
Apennyne, vir die mens skynbaar onbereikbaar ver. Wanneer die klokke aan die
einde lui, is dit, volgens die woorde van die ou vrou, nie net in Italië nie, maar ‘oral
in Europa waar daar nog kerke staan, ...oor die koue verwoeste wêreld’60. [my
kursivering - JCK]. Daarmee verkry die stuk 'n groter draagwydte as wat die enkele
episode 'n mens aanvanklik laat vermoed. Wat 'n mens verder in die eenbedryf
waardeer, is die strakheid van bou, die karakterteenstellings in die verskillende soldate
se optrede en boweal die karakter van die ou vrou wat volkome onselfsugtig haar
eie leed laat opgaan in haar diep gevoel van medelye met die mensdom. Opvallend
telkens by Krige, soos ook hier weer, is die diepe teerheid, sonder enige element van
sensualiteit, waarmee hy sy vrouekarakters uitbeeld, meestal sterk figure soos sy eie
moeder. Wanneer hy die eenbedryf ná voltooiing aan Sannie Uys voorlees, is sy in
vervoering daaroor en sê sy aan hom dit is die beste ding wat hy nog geskryf het.61.
'n Besondere moment in Alle paaie gaan na Rome kom wanneer die vrou aan een
van die soldate vertel dat al vyf haar seuns, wat hulp aan die bevryde Geallieerdes
verskaf het, deur die Duitsers met 'n masjiengeweer afgemaai is. Op die uitroep van
die soldaat aan sy maat of hy dit gehoor het en sy vraag: ‘En wat kan jy vir haar sê?
Wat kan jy vir haar doen?’, is sy maat se antwoord: ‘Daar's niks wat jy kan doen...of
sê...’62. In sy abruptheid, sy bynastameling, is dit een van die aangrypendste momente
in die hele Krige-oeuvre.
Die gebeure in Die sluipskutter, nog 'n eenbedryf wat Krige in hierdie tyd skryf,
is gebaseer op die werklike ervaring van sy vriend Gerhard Cohn, 'n Suid-Afrikaanse
Duitse Jood, aan wie hy die stuk opdra.63. Die presiese besonderhede het hy egter
nooit aan iemand vertel nie, waarskynlik om die identiteit van die betrokke leëroffisier
te beskerm. Dit is die verhaal van die ferm en konserwatiewe kolonel Venter wat,
ten spyte van die teenstand wat hy van die humane kaptein Meyer kry, 'n Duitse
soldaat, onder die indruk dat hy 'n sluipskutter is en een van sy manskappe doodgeskiet
het, summier laat fusilleer. Aan die slot kom Elena, die Italiaanse vrou wat die Duitser
verpleeg het, met verbande en handdoeke op die verhoog om haar plig te kom doen,
terwyl Venter - sy plig, soos hy dit interpreteer,
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pas afgehandel - sy rewolwer bêre. Elena word bewustelik op die agtergrond gehou,
net om in haar volle menslike waardigheid aan die slot te verskyn. Sy is feitlik die
vergestalting van Venter se gewete, die persoon aan wie hy verantwoording sal moet
doen. En met haar vraag, ‘Waar is daardie seun?’,64. eindig die spel op 'n dramatiese
hoogtepunt. As 'n mens kan sê dat Alle paaie gaan na Rome die leser veral meevoer
met die sterk gestalte van die ou vrou en die wyse waarop sy vir die hele duur van
die stuk haar menslikheid en altruïsme uitstraal, is Die sluipskutter deur die sterk
spanning tussen Venter en Meyer en die jukstaponering van Venter en Elena aan die
slot Krige se oortuigendste stuk dramatiek. Hoewel Elena 'n kleiner rol vertolk in
Die sluipskutter as die ou vrou in Alle paaie gaan na Rome, is daar 'n opvallende
ooreenkoms tussen die twee karakters. In dié verband maak Charles Eglington in sy
profiel van Krige 'n boeiende uitspraak. Hy meen dat sowel J.M. Synge as Federico
García Lorca invloed op Krige se eenakters uitgeoefen het. Hy noem Riders to the
sea en Bodas de sangre (Bloedbruilof) as voorbeelde en skryf: ‘Die Ier en die
Spanjaard het sekere dinge gemeen: albei soek hul inspirasie in die lewe en taal van
eenvoudige boermense; albei sien in eenvoudige mense fundamentele waardes, wat
in die meer verfynde tydgenote ontbreek; hoewel hulle hul dramas in prosa skryf...,
verhoog albei die spanning van hulle figure se taal tot poësie. ...Synge se Ierse en
Lorca se Spaanse vrou verkry, in die stryd met beproewing en teistering, die amper
simboliese universaliteit van die oermoeder.’65.
In aansluiting by die masjiengeweer-dood van die seuns van die ou vrou in Alle
paaie gaan na Rome skryf Krige die verhaal ‘The charcoal burners’, wat hy later in
Afrikaans as ‘Die Carbonari’66. vertaal. Dit is die aangrypende relaas, as 'n
raamvertelling aangebied soos aan Krige vertel deur sy vriend Denis, wat deur die
twee Tucci-broers na vryheid begelei is. Wanneer Denis tydens 'n besoek aan Rome
ná afloop van die oorlog by die Allied Screening Commission navraag doen oor wat
van sy Italiaanse vriende geword het, moet hy hoor dat die twee Tucci's onder dié
was wat deur die Duitsers of Swarthemde doodgeskiet is omdat hulle hulp aan
krygsgevangenes verleen het. Saam met ‘Dood van die Zoeloe’ is ‘Die Carbonari’
Krige se sterkste kortverhaal met die Tweede Wêreldoorlog as tema; saam vorm die
twee verhale en die twee eenbedrywe oor die oorlog 'n indrukwekkende vierluik. Vir
‘The charcoal burners’ ontvang Krige in 1951 die eerste prys van £250 in die New
York Herald Tribune se
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World Short Story Competition. Dit word in meer as twintig tale vertaal en is saam
met ‘Death of the Zulu’ sy grootste internasionale sukses.
Soos Krige later van sy Engelse werk in Afrikaans oorsit en in dié proses verbeter,
begin hy in die jare ná sy terugkeer van Europa telkens van sy ouer werk hersien en
skaaf. Met die oog op bundeling saam met Die sluipskutter in 1951 hersien hy weer
Die ongeskrewe stuk, al meen Guy Butler dat dié eenbedryf, ten spyte van die goeie
idee en die plek-plek skitterende dialoog, te omslagtig is en dat byna elke karakter
soos Krige self praat.67. Met die jare sou Krige haas al sy eenbedrywe deeglik hersien,
telkens die dialoog nader aan die spraakwerklikheid bring, en opnuut in twee bundels,
Vier eenbedrywe (1967) en Die wit muur en ander eenbedrywe (1973), uitgee. Alle
paaie gaan na Rome ondergaan met die jare nie minder nie as agt gedaantewisselings,
veral omdat Krige aanvanklik opgeskeep gesit het met die verskillende nasionaliteite
van sy soldaatfigure en daarom gedeeltes van die dialoog vanaf die tweede uitgawe
in Engels vertaal het. Vir die finale uitgawe van 1967 gee hy weer alles in Afrikaans.
En met die jare word van sy eenbedrywe telkens deur amateurgroepe dwarsdeur die
land gespeel. In 1952 voer die Belgiese regisseur Fred Engelen Die wit muur met
groot sukses in die Koninklijke Nederlandsche Schouwburg in Antwerpen op, terwyl
Helen Faul dit omtrent dieselfde tyd met 'n Afrikaanse groepie in Utrecht speel.68. In
Mei 1949 werk Krige aan 'n teks in Engels vir 'n film oor The Great Trek, waarin hy
die Trek as ‘one of the epics of the world’, 'n verhaal van moed en uithouvermoë,
wou sien. Hy wou nie 'n eensydige hagiografie van die Trekkers maak nie - ‘they
were sinners not saints’ - en daarby regverdig wees teenoor die Zoeloe-perspektief
op die gebeure. Van die teks het negentien bladsye bewaar gebly, maar blykbaar het
Krige dit nooit voltooi nie.
'n Ander rigting waarin Krige nou, ná die internasionale sukses van The way out,
begin te werk, is om van sy Afrikaanse verhale en eenbedrywe in Engels te vertaal
en by voorkeur deur Britse of Amerikaanse firmas te laat uitgee en bemark. Reeds
in 1948 vertaal hy Die arrestasie, Fuente sagrada, Die sluipskutter en Alle paaie
gaan na Rome in Engels en stuur hy dit aan Jack Barkham, sy ou vriend wat indertyd
in 1931 saam met hom per skip oorsee is. Maar Barkham reageer nie gunstig op dié
vertalings nie. In 'n brief van 22 September 1948 sê hy dat die wêreld nie meer
geïnteresseerd is in die soort problematiek
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van byvoorbeeld Die sluipskutter nie, 'n uitspraak waarby 'n mens 'n vraagteken kan
stel. 'n Belangriker beswaar lê egter vir Barkham in die dialoog. Hy meen dat Krige
reeds Engels merkwaardig goed skryf, maar ‘plays are meant to be spoken, and you
have not yet developed that familiarity with colloquial English that will make your
dialogue sound absolutely right’. Blykbaar moes Krige die geldigheid van dié beswaar
ingesien het, want hy laat die Engelse vertaling van sy eenbedrywe vir eers links lê.
Eers in 1962 word dit, maar dan by die plaaslike uitgewer HAUM en nadat hy die
dialoog weer sorgvuldig hersien het, as The sniper and other one-act plays
gepubliseer.
Met 'n ander oorsetting uit Afrikaans in hierdie jare is Krige gelukkiger. Van sy
beste verhale in Afrikaans, soos ‘Die doodkis’ en ‘La Miseria’ en die eenbedryf Alle
paaie gaan na Rome, neem hy saam met ‘Death of the Zulu’, ‘The charcoal burners’
en ‘The dream’, wat hy vroeg in die vyftigerjare voltooi het, op in The dream and
the desert, wat in 1953 by Collins in Londen verskyn en ook in die Verenigde State
van Amerika versprei word. Veral in Amerika word die bundel uiters gunstig ontvang.
Die New York Herald Tribune Book Review praat van Krige as ‘a mature and
authoritative talent...In a sense all these stories transcend the limits of mere location
and situation; in fact, they are celebrations of the human spirit responding to
immediate crises or to larger fateful pressures ...’ Die Boston Sunday Post skryf:
‘Written with a tremendous sweep, full of a strange and haunting beauty, these tales
are outstanding.’ Die Christian Science Monitor sê: ‘Uys Krige's message is for all
men. For throughout his work there is threaded an intense love for mankind - a
compassion for his fellowman in default as well as in triumph. Even when he focuses
upon frailties and shortcomings, it is with the utmost gentleness and understanding
that he treats his characters.’ En die Boston Sunday Herald noem die verhale
‘Superlative shorts...each of the eight episodes in this book could stand out as
masterpieces of literature. The construction of all of them is polished and brilliant,
their characters are brought to life truely and with lifelike colours, and the dialogue
and narrative are executed with simplicity and clarity.’
Met publikasies soos The way out en The dream and the desert ontwikkel Krige
tot die suksesvolste tweetalige skrywer wat die Afrikaanse letterkunde nog gehad
het, al het hy telkens gesê dat die Afrikaanse weergawe van sy verhale vir hom
persoonlik meer bevredig
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en dat 'n skrywer nie goeie gedigte in sy tweede taal kan skryf nie.69. Sy standpunt is
dat terwyl prosa die taal van die verstand en die rede is en die prosaskrywer meer
objektief, beskouend en betragtend te werk gaan, is die digter meer subjektief, ‘met
die vertolking, die beklemtoning van sy eie persoonlikheid, sy eie individualiteit, sy
eie essensiële self’.70. Krige se voorloper as tweetalige skrywer is C. Louis Leipoldt,
wat sy Common sense dietetics en Bushveld doctor met groot sukses deur Britse
uitgewers kon laat uitgee, maar wat tevergeefs geprobeer het om sy bellettristiese
werk, sy Valley-romans en The ballad of Dick King and other poems, internasionaal
te bemark.71. The ballad of Dick King verskyn wel in 1949, kort ná die digter se dood.
Hoewel die gedigte daarin nie die peil van Leipoldt se allerbeste Afrikaanse verse
bereik nie, is daar tog enkele goeie gedigte in die bundel en kan 'n mens die vraag
stel of Krige se afwysing van die moontlikheid van goeie poësie in 'n tweede taal in
die lig van so 'n voorbeeld steek hou. Soos Leipoldt met romans soos Galgsalmander
en Die dwergvroutjie het Krige nou ook, maar dan met groter sukses, begin om van
sy beste prosawerk in Engels te vertaal. Saam met die wyse waarop hy telkens besig
was om reeds gepubliseerde werk opnuut te hersien en uit te gee, het dit van Peter
Blum in 'n brief aan Ernst Lindenberg die opmerking ontlok dat Krige ‘al die laaste
10 jaar boeke uit sy ouer boeke’72. maak. So 'n opmerking, hoe gevat dit ook al mag
wees, is net 'n gedeeltelike waarheid, want in hierdie jare is Krige naas hersienings
en vertalings van eie werk ook driftig met eie nuwe skeppinge aan die gang. Daarby
moet 'n mens onthou dat Krige as voltydse skrywer sy bestaan uit sy geskrifte moes
maak en dat hy, naas veelvuldige bydraes tot 'n menigte koerante plaaslik en oorsee,
ook sy skeppende werk moes inspan om vir hom te verdien. En wanneer die produk,
soos hier, 'n geslaagde werk is wat allerweë gunstig ontvang is, kan daarteen geen
beswaar wees nie en moet 'n mens Blum se opmerking maar afmaak as 'n uiting van
sy sub-Donouse humor.
Maar ook op 'n ander gebied raak Krige, noudat sy bundel Vir die luit en die kitaar
op die pers is, weer werksaam: die vertaling van poësie. By geleentheid het hy gesê
een van die redes vir sy baie vertalings is dat hy graag wil getuig van dít wat in die
rykdom van ander kulture aan hom gegun is. Daarby help vertaling die digter om sy
‘gereedskap’ blink te hou en sy ‘tegniek’ te beoefen totdat hy weer gereed is om self
skeppend op te tree.73. Sy ervaring is dat die Afrikaanse taal so fris en lewendig, so
soepel en plooibaar is, dat dit

J.C. Kannemeyer, Die goue seun. Die lewe en werk van Uys Krige

414
besonder geskik is as vertaalmedium, veral om die Spaanse welluidendheid en
klankrykheid oor te dra wat so dikwels in Engelse vertalings verlore gaan.74.
Reeds tydens sy verblyf by die Campbells in Martigues in 1933 het Krige en Mary
Campbell saam die Spaans-Amerikaanse digters uit 'n bloemlesing gelees en het hy
onder die indruk gekom van hulle werk. Tydens die oorlog het Charles Eglington
hom in 1945 in Kaïro weer op dié digters attent gemaak. Die meeste van die gedigte,
wat hy eers in 1969 onder die titel Spaans-Amerikaanse keuse sou bundel en wat
M.M. Walters ná sy dood in Spaanse dans (1991) sou versamel, vertaal hy reeds in
die veertigerjare en baie van hulle verskyn op Saterdae in die byvoegsel van Die
Burger en in tydskrifte. Wat Krige pakkend vind in die werk van die Chilene Vincente
Huidobro en Pablo Neruda, die Peruaan César Vallejo, die Kubaan Nicolás Guillén
en Jorge Carrera Andrade van Equador, is die wyse waarop hulle die tradisies van
Europa absorbeer, maar dan in hulle eie verse transformeer. So byvoorbeeld is die
Spaans-Amerikane geen rasegte surrealiste nie, maar maak hulle dikwels in hulle
gedigte gebruik van sekere surrealistiese vondste of ‘ontblotings’ wanneer dit vir die
vertolking van hulle diepste gevoelens noodsaaklik is.75. Dit is duidelik, ook uit die
groot aantal verse wat vertaal word, dat naas Neruda veral die poësie van Andrade
baie sterk tot Krige gespreek het. Terwyl hy, ten spyte van sy groot verering vir sy
moeder, self nooit tot 'n gedig oor haar kon kom nie, hoewel 'n mens haar gestalte
agter 'n hele paar vrouefigure in sy werk sien verrys, kon hy haar nou deur sy
vertalings uit Andrade vereer. In ‘Tweede lewe van my moeder’ is die moeder
Kompas van my lang aardse soektog.
Bron van my bloed en my bestemming, fontein van my drif, my strewe76. [,]

en in ‘Biografie vir die gebruik van die voëls’ word haar jong gestalte bewonder:
My moeder, geklee in die sonsondergang,
het haar jeug bewaar in 'n diep kitaar
en slegs party aande het sy dit aan haar kinders gewys
gehul in musiek, in lig en haar sagte woorde.77.
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So sterk het hy hom ingeleef in Andrade se werk dat hy 'n gedig soos ‘Bergwêreld’78.
kon transponeer na 'n Overbergse ‘rûensplaas’, soos ook die mooi beeld in die derde
strofe van ‘Die gars-oes’:
Met sy rooi kombers om hom
hurk die heuwel hom neer
in die landerye.79.

Ook 'n ander digter wat hy eers betreklik laat ontdek en in die winter van 1949 in
Kaapstad begin lees, spreek onmiddellik met 'n ‘skok van herkenning’80. tot hom. Dit
is die Fransman Paul Éluard. Binne drie weke vertaal hy meer as veertig van Éluard
se gedigte, maar dit duur tot 1962 voordat Éluard en die Surrealisme in boekvorm
verskyn. Wat hom in Éluard tref, is die frisheid, varsheid, ongereptheid en daarby
die eenvoud van die poësie, al skram hy nie weg van die gruwele van sy tyd nie.
Soos Krige self reageer Éluard ook op snobistiese akademici, terwyl sy kommunisme
nie doktrinêr is nie, maar uit 'n diep gevoel vir die gewone mens groei. Kees Greshoff,
die seun van Jan Greshoff, wat Frans aan die Universiteit van Kaapstad doseer, help
Krige met sekere vertalings en om die Éluard-tekste in die hande te kry. In 'n
ongedateerde brief aan Jan Greshoff skryf Krige: ‘Elke middag neem ek my siesta.
So tussen waak en indut lees ek dan 'n gedig van Éluard. En dadelik glip hy dan in
sy Afrikaanse gedaante in. Eers later - as ek wakker word of die dag daarna - skryf
ek hom dan neer. Het 'n hele nuwe reeks klaar. Waar gaan dit ophou?’
Vir die Afrikaanse poësie was Krige se Éluard-oorsettings 'n belangrike gebeurtenis.
Afgesien van die intrinsieke waarde van die vertalings self het dit jong digters bekend
gestel aan 'n skat poësie waarby hulle andersins nie sou uitgekom het nie. Ingrid
Jonker se poësie is byvoorbeeld ondenkbaar sonder die bevrugtende invloed van
Éluard. Dit is reëls soos die volgende wat sterk tot Jonker moes gespreek het:
Jou oë waarin ek reis
Het aan die gebare van die paaie
'n Koers gegee afsydig van die aarde[,]81.

en:
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Ek het net lus om jou lief te hê
Een storm vul die vallei
Een vis die rivier[,]82.

en:
Dae wat so traag is, dae van reën,
Dae van gebroke spieëls en verlore naalde,
Dae van ooglede geslote vir die seë se einders,
Van ure wat almal eners is, dae van gevangenis[,]83.

en:
Die bote van jou oë raak verlore
In die kantwerk van verdwyninge
Die afgrond lê bloot aan andere om dit te oorbrug
Die skaduwees wat jy skep het geen reg nie op die nag.84.

En die volgende reëls was die ingewing tot die titel van Chris Pelser se verhaalbundel
Soveel nagte plotseling (1991):
Hier het ek my deel aan die skaduwees
Geheime vertrek sonder slot sonder hoop
Ek klim terug in die tyd tot die ergste afwesighede
Hoeveel nagte plotseling
Sonder vertroue sonder 'n mooi dag sonder horison
Wat 'n afgeknaagde gerf[.]85.

Met sy vestiging in Kaapstad keer Krige hom nou ook weer na die poësie van Lorca,
wat een van sy groot liefdes bly. Hy vertaal byvoorbeeld ‘De poema de la soleá’ as
‘Dorre aarde’, wat hy omskryf as ‘een van Lorca se geslaagde pogings om op sy eie
verfynde en hoogs moderne manier 'n vertolking te gee van die populêre Andalusiese
volkslied en -dans, die Solear of Soledad’:86.
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Dorre aarde,
stille aarde
van nagte
reusagtig
oor alle gaarde.
(Wind uit die noorde,
wind deur die boorde.)
Eeue-oue
aarde
van die lamp
en die kleed
en die angs
en die leed.
(Wind wat daar ruis
oor stal, oor huis.)
Aarde van
die eensame hutte
en die diep
diep putte.
Van die ou-ou lied
droewig geboë
oor die dood
sonder oë.
(O wind aan 't waaie
oor alle paaie ...)87.

Krige se Verse van Lorca verskyn eers in 1987, enkele maande ná sy dood. Maar
die tweede van Lorca se groot dramas, Yerma, die tragedie van gedwarsboomde
moederskap, begin hom nou boei, 'n stuk wat hom in sy enkelvoudigheid aan die
werk van die groot Grieke laat dink. Reeds in 1937 het Arnold vir hom 'n vroeë,
gebrekkige Suid-Amerikaanse uitgawe van Yerma uit Santiago saamgebring en
sedertdien het hy die stuk telkens herlees. Op aanbeveling van dr. F.C.L. Bosman
begin hy Yerma nou vertaal. In 'n brief van 18 Februarie 1952 aan P.P. Breytenbach
van die Nasionale Toneelorganisasie, wat in 'n opvoering van die stuk belanggestel
het, laat weet hy dat Yerma klaar is en dat Opperman soveel daarvan hou dat hy dit
in drie aflewerings
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in Standpunte wil publiseer. Enrique Jorda, dirigent van die Kaapstadse
Simfonieorkes, wil spesiaal musiek daarvoor komponeer, Dulcie Howes sal die ballet
doen en Leon Gluckman, wat die stuk al jare lank goed ken, wil dit afrig. Ook Leonard
Schach stel belang om as regisseur op te tree.
Yerma verskyn in Standpunte,88. maar dit duur tot 1963 voordat Krige dit, nadat
hy die vertaling weer 'n paar maal sorgvuldig deurgegaan het, in boekvorm laat
verskyn. In die lang ‘Waardering’ wat hy aan die slot byvoeg, het hy veral lof vir
die wyse waarop Lorca alles in sy drama tot 'n eenheid saamtrek. ‘In Yerma, soos in
die meeste Griekse tragedies,’ skryf hy, ‘is alles kern en pit, toegespitsheid; het taal,
karakter- en situasietekening, peripeteia en handelingsverloop, tema alles, ja, alles,
selfs die twee afleidende tussenspele, 'n regstreeksheid, 'n reglynigheid wat 'n mens
aan die boegspits van 'n slagskip laat dink: hy kom pylreguit op jou af, jy kan hom
nie ontsnap nie.’89. En dan die figuur van Yerma vir wie hy nooit moeg word nie:
Steeds staan hierdie tragiese vrouefiguur in haar vertwyfeling, tweespalt
en smart, in haar uiteindelike wanhoop en ontsettende verlatenheid,
toringhoog in my gees. Veral, meen ek, omdat sy deur haar skepper gesien
is met 'n diepe poëtiese begrip en insig en met 'n oneindige deernis.
Daar is 'n koudheid, hardheid, 'n mens sou geneig wees om te sê
‘wreedheid’, in hierdie stuk. Jy dink byvoorbeeld aan die kaal, barre
berglandskap waarin die treurspel hom afspeel; aan Yerma se aangetroude
familie of die meeste van die stugge geslote mense met wie sy te doen
kry; aan die klipvaste strengheid van so 'n ingekluisterde samelewing; aan
die onverbiddelikheid van haar pundonor of eergevoel by haar diep
ingewortel deur die eeueoue Katolieke beginsels en tradisies van 'n
puriteinse volk geneig tot 'n verbete fanatisme soos geen ander volk ter
wêreld nie; aan die felheid van haar enkelvoudige drang tot moederskap
wat trapsgewyse verskerp en verskril, só 'n obsessie word wat haar nooit
los nie totdat dit op die duur oorslaan in 'n vernietigende waansin.90.
Terwyl hy in 1948 nog in Johannesburg woon, begin Krige met sy eerste
vollengtedrama ná Magdalena Retief: Die twee lampe. Hy baseer dit op sy moeder
se kortverhaal ‘Die vader’, wat op sy beurt steun op
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een van hulle Overbergse voorsate, Pieter ‘Rooibaard’ Swart, wat met 'n nooi Uys
getroud was.91. Dit is die geskiedenis van 'n outokratiese vader wat deur sy eensydige
beklemtoning van harde werk en spaarsaamheid alle menslikheid en liefde uit sy
lewe weer en deur sy kortsigtige optrede sy twee seuns na selfmoord dryf.
Die gebeure speel af in die dae toe daar nog 'n groot hawe by die monding van die
Breërivier was, 'n wêreld wat Krige in sy kinderjare goed geken het. Die gegewe van
die drama is pakkend en die botsing tussen oom Gert en sy seun Frans is plek-plek
aangrypend. Veral die figuur van die visserman Erik met, soos André P. Brink dit
stel, ‘sy oorweldigende lewenskrag en kleurryke, ruim-menslike vermoë om voluit
te lewe’,92. is skitterend en een van die mooiste en oortuigendste karakters in Krige
se dramatiese oeuvre. Ook die teer jong liefde tussen Frans en Ilse word sensitief
uitgebeeld. Met sy vertaling van die drama as The two lamps, wat in 1964 verskyn,
wen Krige die Amerikaanse Rosamund Gilder-toekenning vir een van die twee beste
vertaalde toneelstukke uit die vasteland van Afrika. Met die herhaalde opvoerings
deur amateurgeselskappe, sowel in Afrikaans as in Engels, kon Krige heelwat leer
en baie van die haakplekke in die finale Afrikaanse uitgawe uitskakel. Dié teks dateer
hy as 11 Mei 1967, maar dit word eers in 1975 deur Human & Rousseau gepubliseer.
Die finale teks is 'n groot verbetering op die eerste, wat in 1951 by die Afrikaanse
Pers-Boekhandel verskyn het. Die basiese probleem kon Krige egter nie met die
hersiening wegwerk nie. Oom Gert het in die drama geen werklike antagonis nie en,
ten spyte van die oomblik se insig ná die pleitrede van Cornelia, kom die hoofkarakter
nie tot 'n werklike ommekeer in sy optrede nie, iets wat bevestig word deur die slot,
waar hy onverbiddelik die naam van sy seun in die geslagsregister deurhaal.
Die eerste professionele opvoering van Die twee lampe open eers op 23 September
1966, vyftien jaar ná die publikasie van die stuk, in die Bellvillese Burgersentrum
wanneer die Kaaplandse Raad vir Uitvoerende Kunste (KRUIK) dit onder spelleiding
van Pietro Nolte en met onder andere Ernst Eloff en Jannie Gildenhuys as spelers
aanbied. Die vraag ontstaan waarom die Nasionale Toneelorganisasie (NTO) nie in
die vyftigerjare in 'n produksie van die stuk belanggestel het nie. Dit is wel voorgelê,
maar die bestuur het beslis dat die handelingsverloop van die drama 'n te groot
ooreenkoms toon met Eitemal se So praat die ou rivier, wat hulle wél opgevoer het.
Dat hierdie

J.C. Kannemeyer, Die goue seun. Die lewe en werk van Uys Krige

420
uiters debatteerbare verwantskap net 'n rookskerm was vir die eintlike beswaar, word
duidelik uit die verdere argumente wat die anonieme keurder verstrek. Volgens hom
is die selfmoord van Sybrand nie sterk genoeg gemotiveer nie. Dat Erik twyfel aan
‘God en sy gebod’, kan 'n mens in die lig van sy oortuigend getekende karakter
aanvaar. Dat Sybrand egter later ook ongelowig word, ‘gee aanleiding tot 'n hinderlike
en oppervlakkige geredekawel oor die godsdiens’. En dan kom die keurder te voorskyn
met sy eintlike beswaar: ‘Twee ongelowige karakters in een stuk is 'n bietjie te veel
vir ons plattelandse gehore met 'n godsdienstige kern wat gerespekteer moet word.
Sybrand wat dan nog so heftig uitvaar teen die God van sy vader sal beslis aanstoot
gee.’93.
Kort ná sy aankoms in Kaapstad begin Krige ook aan 'n tweede drama in drie
bedrywe te werk, hierdie keer 'n komedie wat in die distrik Wellington afspeel en
waarin hy die geleentheid het om ook die natuurskoon van die Boland in die lente
te betrek. Hy begin dié toneelstuk, wat hy Die ryk weduwee sou noem, in 'n tydperk
wanneer hy met al die spanninge in sy huwelik nie gelukkig voel nie. Met die komedie
wat hy aanpak, skryf hy hom egter uit sy onmiddellike omstandighede weg. Sy
karakters begin weldra in sy verbeelding te dans en hy besef dat hulle as 't ware besig
is om hulle eie rolle te skryf. Van die tonele lees hy in die eetkamer van hulle huis
in Claremont aan sy vader voor, 'n stil en teruggetrokke man wat ná sy studiejare
seker nie 'n halfdosyn dramas gelees het nie. Meermale het sy vader lank en lekker
gelag en soms geskaterlag. Toe Krige dit op uitnodiging aan 'n groep van twintig
intellektuele wou voorlees, het sy moeder hom daarteen gewaarsku. Hy het tog
gegaan, net om tydens die voorlees 'n knop op sy maag te kry by die gevoel, soos hy
dit later sou stel, dat hy ‘voor twintig dowe- of dooiemansdeure te staan gekom
(het)’.94. Van die besware teen die stuk in die bespreking wat op die voorlees gevolg
het, was teen ‘al die klavierspelery’ op die verhoog. Toe hy in antwoord op 'n ander
beswaar hom op die grote Molière beroep, was die antwoord: ‘Maar Molière is myns
insiens 'n baie oorskatte dramaturg!’ 'n Paar weke later het hy die stuk weer
voorgelees, dié keer voor 'n minder uitgesoekte groep, maar almal liefhebbers van
die toneel. Ná afloop van die verrigtinge sê Audrey Blignault aan hom: ‘Maar jou
stuk, Uys, is fris en vars...Dit klink asof dit deur 'n jong man geskryf is, dis so
springlewendig ...’
Toe Krige Die ryk weduwee in 1951 vir die groot toneelwedstryd ty-
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dens die Van Riebeeck-fees inskryf, deel hy die tweede prys van R600 met die skilder
en dramaturg Johannes Meintjes, terwyl W.A. de Klerk en Gerhard J. Beukes
gesamentlik die eerste prys van R1 000 vir hulle onderskeie toneelstukke ontvang!
Die landswye toer van die stuk deur die NTO begin in Januarie 1953 in die
Johannesburgse Biblioteekteater. The Rand Daily Mail en Die Vaderland het die
opvoering feitlik verdoem, maar die ander koerante was onmiddellik geesdriftig en
het gesê die stuk sal dwarsdeur die land 'n sukses wees. Dit is inderdaad wat gebeur
het. 'n Maand later kon Die Transvaler praat van Die ryk weduwee se ‘triomfreis op
die platteland’. Wanneer die stuk in Kaapstad opgevoer word, het Lydia Lindeque
ook die geleentheid om dit te sien. In 'n brief aan Uys, wat in daardie stadium oorsee
was en die opvoering nie self kon bywoon nie, sê sy die stuk is 'n groot sukses, van
watter gesigspunt ook beskou. Hy het 'n ‘comedy of manners’ geskryf wat groot
byval vind by die gehoor. Elke rol gee die speler vrylik die geleentheid om sy beste
na vore te bring, daar is feitlik nie 'n ondergeskikte rol in die stuk nie en die spelers
het pragtig op sy uitdaging gereageer. Daar is iets vir almal in Die ryk weduwee, het
Lydia bygevoeg; in die week ná die opvoering het 'n hele verskeidenheid mense - 'n
regter, onderwyser, dokter, verpleegster, timmerman, joernalis en skoolkind - met
haar gepraat oor die genot wat die stuk hulle verskaf het.95. Ná die Kaapse periode is
die stuk ook na die destydse Suidwes-Afrika. Meer as 100 000 mense het die
opvoerings bygewoon en die stuk het meer as R50 000 ingeoes, die grootste inkomste
wat die NTO ooit uit 'n produksie ontvang het. Wat vir Uys 'n besondere riem onder
die hart was, is die waarderende briewe wat hy van Opperman en Izak van der Merwe
(Boerneef) ontvang het. Uit Grahamstad laat weet Rob Antonissen hom dat hulle
opvoering van Die ryk weduwee 'n groot sukses was, met 'n vol saal ‘én 'n end-uit
méélewende en geesdriftige publiek’.
Ten spyte van hierdie gunstige reaksie van die gehore was die meeste kritici
negatief toe Die ryk weduwee in 1953 in boekvorm by die Afrikaanse Pers-Boekhandel
verskyn het. In sy bespreking in Die Huisgenoot van 25 September 1953 sê A.P.
Grové dat die ‘lughartigheid’ van die stuk so 'n ‘kwaal’ word dat 'n mens nie veel
‘diepgang’ moet verwag nie en dat die figure van die begin af ‘resepmatig en
karikatuuragtig’ geteken is, terwyl Ernst Lindenberg in sy beknopte en veels te
oppervlakkige resensie in Tydskrif vir Letterkunde, III: 3, September 1953 sê dat dit
‘suiwer vermaaklikheidslektuur’ is en by-
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val by die publiek sal vind, al is dit dan ‘nie die hoogste lof wat mens aan 'n literêre
werk kan toeswaai nie’. Die uitvoerigste bespreking is dié van Rob Antonissen in
Standpunte, later opgeneem in Kern en tooi. As kwaliteite van Die ryk weduwee
noem Antonissen die meestal pittige dialoog, die blyspeltoon in die werklik-komiese
passasies, die tipering, die ratse toneelwisselings, die vlot verloop van die handeling
binne die tonele in die eerste helfte en die woordspelings. Nie alles in hierdie blyspel
is egter vir hom blyspel nie, 'n opmerking waaruit 'n mens aflei dat Antonissen in sy
kritiek hier ontspoor en sý verwagting van wat 'n komedie moet wees, op Die ryk
weduwee wil afdruk. Anna en Swart is vir hom byvoorbeeld glad nie blyspelkarakters
nie. ‘Anna is ... die hele tyd net voorwerp’, skryf hy, ‘“inset” van die komiese
handeling, nooit medespeelster-in-die-komedie nie.’96. Swart tree in die eerste twee
bedrywe slegs in die verbygaan op; eers in die tweede helfte van die derde bedryf
gryp hy in; en dan kom dit tussen hom en Anna tot 'n gesprek wat na die ontknoping
voer, maar wat, ver van komies-dramaties te wees, onder ‘operette-romantiek’97.
tuisgebring moet word. Die ryk weduwee misluk vir hom gevolglik as blyspel: ‘Die
hele ry van blyspel-moontlikhede, al die onvoltooide aanlopies-tot-die-komedie in
die eerste bedryf en in die eerste deel van die tweede is, met die oog op wat volg,
grotendeels nutteloos.’98. Hierdie aanlope is amper álles wat daar aan blyspel in hierdie
blyspel is, komiese tonele wat komiese sketse is sonder noodwendige kontinuïteit,
met uitsondering van die Naudé-scènes, en wat van die beste fragmente komiese
toneel in Afrikaans is. ‘Die Ryk Weduwee is,’ besluit Antonissen, ‘alle virtuose
detailwerk ten spyt, as geheel 'n na die melodrama neigende variété-komedie. Sonder
die melos, en met die nodige konsentrasie, kon dit 'n voortreflike komiese eenbedryf
geword het.’99.
In 'n stuk wat hy ‘Na neëntien jaar’ noem en wat hy met die oog op die heruitgawe
van Die ryk weduwee deur Human & Rousseau in 1970 skryf maar wat nie gepubliseer
word nie, beantwoord Krige hierdie kritiek.100.
Hy gaan akkoord met wat Antonissen die ‘na die melodrama neigende’ aspek van
die blyspel noem, in die besonder wat die telefoonoproep aan die einde van die tweede
bedryf omtrent die selfmoord van Anna de Kock se prokureur-swaer op Worcester
betref. In die tweede uitgawe van Die ryk weduwee het hy gevolglik besluit om dié
flou kol uit te haal en verder alle gevalle van ‘melodramatiek’ weg
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te werk. Verder meen Krige dit is 'n mistasting van Antonissen om Anna de Kock
as die sentrale of hooffiguur te beskou en gaan sy beswaar dat sy net voorwerp en
‘inset’ van die komiese handeling is, glad nie vir hom op nie. Die boeiendste karakter
in die stuk tydens die skryf was Pierre Naudé, 'n figuur waarin Krige ook homself
herken as hy skryf: ‘Pierre de la Motte Naudé is ek self!’101. Hy gaan voort:
[Pierre Naudé] is vir my onteenseglik die hoofkarakter omdat hy en hy
alleen, buite al die luim en humor en geestigheid en gekskeerdery om,
patos tot die stuk bring, dus erns by die luim voeg, Die Ryk Weduwee
ophef bo die peil van bloot 'n bolangse ‘variéte-komedie’ soos Rob
Antonissen dit bestempel, of net maar 'n oppervlakkige ‘lag-sukses’ (U.C.S.
in Die Vaderland) of 'n stuk waarin (soos A.P. Grové hom in Die
Huisgenoot van 25 September 1953 uitdruk) ‘die skrywer hom te veel op
uiterlike snaaksighede verlaat’ en ‘aan die einde die ernstige toeskouer
met leë hande (staan)’....
Die patos in die figuur van Pierre Naudé waarvan ek reeds gepraat het, lê
in sy eensaamheid.... Baie gou skemer dié eensaamheid deur - ja, selfs
deur al Naudé se gebabbel en bohaai. En hoe meer hy aangetrek word
deur, en opgaan in, die grasie en sjarme en wellewendheid van die fyn
beskaafde Bolandse lewenstyl soos gehandhaaf deur Anna en Jan de Kock
en hul vriende op Soete Inval, hoe skrynender word die besef in hom van
dié eensaamheid. So skrynend word dit inderdaad dat hy - as op die ou
end al sy hardnekkige pogings om vir hom 'n vrou te bekom, gefaal het as 't ware besete raak van sy eensaamheid, hy in die voorkamer voor die
spieëlbuffet gaan staan, hy dan gebelgd in die spieël staar om eindelik
wanhopig uit te roep: ‘Pierre de la Motte Naudé, wat maak jy hier? Wat
op dees aarde soek jy hier?’102.
Met hierdie insiggewende kommentaar op sy eie drama bevestig Krige dat
Antonissen, hoe indringend sy beskouing andersins ook al is en hoe juis hy sy vinger
op die melodramatiese kol in die oorspronklike tweede bedryf lê, die basiese fout
begaan om die ‘eise’ wat hy ekstern aan die komedie stel, op Die ryk weduwee af te
dwing. Verder openbaar Krige met sy identifisering van homself as Naudé iets van
sy essensiële eensaamheid in sy huwelik met Lydia, 'n sterk
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persoon en 'n groot aktrise wie se talent hy bewonder, maar met wie hy uiteindelik
nie meer kan saamleef nie. In die eensaamheid en ook radeloosheid van Naudé het
Krige ten voete uit 'n beeld van homself in hierdie jare gegee.

V
Met soveel werk in die vyf jaar ná sy finale terugkeer uit Europa afgehandel, het Uys
begin voel dit is die hoogste tyd vir hom om weer nuwe prikkels te vind en weer aan
die bronne van Europa te gaan drink. Met sy toenemende belangstelling in die drama
wou hy graag die jongste stand van die teater in Londen en Parys gaan verken. Hy
wou ook graag weer sy hartland, Spanje, besoek en 'n eerste besoek bring aan
Amsterdam, waar sy vriend Van Wyk Louw sedert 1950 as buitengewone hoogleraar
werksaam was.
Met Uys se voorneme was Lydia, wat met die kinders sou agterbly, finansieel in
'n swak toestand, al het hy beperkte fondse beskikbaar gestel om hulle tydens sy tyd
in Europa, wat 'n volle twee jaar sou duur, in 'n mate te help. Hoewel Arnold en baie
van hulle vriende soms met kruideniersware by hulle opgedaag het en die gesin nie
juis veel ontberings gely het nie, was daar net eenvoudig nie geld om rond te gooi
nie.103. Uys wou hom egter met alle geweld van die daaglikse sleur en verveling
losskeur en, soos Peter Blum dit gestel het, wegkom van sy vrou se
‘swaargewigtemperament’.104. Daarby was die politieke situasie in Suid-Afrika met
die deurloodsing van die een apartheidswet na die ander vir hom neerdrukkend. Hy
is seker bly om weg te wees uit Suid-Afrika, skryf Bokkie op 24 April 1952 wanneer
Uys reeds in Londen aangekom het. Die spul hier, gaan Bokkie voort, is bedonderd,
‘weggesleep deur hul eie “magsug”’, 'n nasie wat goedsmoeds besig is om selfmoord
te pleeg.
Hoewel Lydia mopperend maar tog met 'n sekere gelatenheid Uys se komende
vertrek afgewag het, was van die egpaar se Kaapse vriende ontsteld oor die toestand
van sake en hoe Lydia die praktiese probleme en die geldloosheid die hoof sou bied.
Opperman was in hierdie jare lektor aan die Universiteit van Kaapstad en besig met
sy groots opgesette proefskrif oor die digters van Dertig. Daarvoor het hy baie
gesprekke met Uys gehad en waardevolle inligting van hom ontvang. Uys het gereeld
'n draai kom maak by die Oppermans se
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woonstel in Richmondweg in Drieankerbaai. Opperman, wat sy lewe lank 'n geestige
element in sy samestelling gehad het en mense soms goedig kon spot, het by
geleentheid sy dogtertjie Trienke 'n rympie geleer om Krige se ‘monotone ouditiewe
spel’105. te parodieer. Toe Uys op 'n dag weer opdaag, het Opperman haar aangehits
om die rympie op te sê:
Die reën
aaneen
aaneen
aaneen
die reën!

En in sy versdrama Periandros van Korinthe spot Opperman deur die figuur van die
reisende digter Arioon goedig met sy vriend Uys. In reëls soos
maar in alle lande behou die hart sy pyn en sy verlange,
in Korinthe of Tarentum, in Mutilenee of die mooi Katana,106.

herken 'n mens ‘Tram-ode’:
Maar die hart ken sy verdriet
oral, in elk landgebied,
in Kaapstad sowel as in Madrid.107.

Ook in die drinkgelag in die derde toneel van die eerste bedryf is Uys weer herkenbaar,
hierdie keer met toespelings op sy afkeer van die plaaslike politiek en die saaiheid
van die alledaagse bestaan. Arioon sê:
... Korinthe word te burgerlik en vol bederf;
ek moet maar liewer in die buiteland gaan swerf[,]108.

waarop Melissa, die vrou van Periandros, met 'n venynigheidjie opmerk:
En wie moet dié keer na jou vrou en kinders kyk?109.
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En Opperman sluit hierdie goedige toespelings af met 'n stekie na Uys wat
binnenslands vir toekennings verbygegaan word, terwyl hy in Brittanje en Frankryk
die bekendste Afrikaanse literêre figuur is en bekronings ontvang. Arioon sê:
Ek leer Korinthe ken en kry hom lief wanneer ek swerf
en swerwend buitelandse roem en pryse kan verwerf.110.

Hoewel van sy vriende bedenkinge oor sy reisplanne en beoogde lang verblyf in die
buiteland, sonder genoegsame finansiële steun vir Lydia en die kinders, gehad het,
was daar aan Uys geen keer nie. Aan die begin van 1952 het hy begin om sy planne
vir sy besoek aan Europa agtermekaar te kry.
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Valerie Rosenberg, The life of Herman Charles Bosman, Kaapstad, Human & Rousseau, 1976,
p. 177.
Aan Cope en Eglington, 3.7.1959.
Rosenberg, op.cit., pp. 230-231.
Ibid., p. 231.
In 'n persoonlike gesprek met Jan Greshoff vertel Krige van die wanbetaling van Nederlandse
uitgewers en tydskrifredakteurs. Greshoff bring die aangeleentheid ter sprake in 'n artikel in
Vrij Nederland. In reaksie hierop ontvang Krige 'n brief van Gerrit Borgers wat nie bewaar
gebly het nie. In sy ongedateerde antwoord hierop skryf Krige: ‘U brief - ontvang na u
Junie-Julie-uitgawe - het my vreugde oor die verskyning in Podium ietwat bederf. Ek is regtig
jammer oor die Greshoff-affaire. Sy artikel in Vrij Nederland wis ek niks van af nie. Nou het
ek ook 'n brief van De Nieuwe Stem daaroor ontvang. Ek het Greshoff hieroor geskrywe, hom
gesê dat ek jammer is hy het hierdie saak in Vrij Nederland te berde gebring. Dit was naamlik
bloot 'n private gesprek tussen hom en my onlangs in Kaapstad aangaande wat ek 'n ‘sekere
slordigheid’ noem in die houding van party Nederlandse uitgewers, literati e.a. teenoor Afrikaanse
skrywers en hul werk. As ek vir een enkel oomblik kon gedink het hy sou 'n berig daaroor maak
en dan boonop Podium en De Nieuwe Stem spesifiek noem, sou ek dit hom ten sterkste afgeraai
het. In 'n vriendelike geselsie het ek hom o.a. die volgende paar dinge meegedeel. Twaalf jaar
gelede het daar 'n bloemlesing deur my saamgestel in Holland verskyn. Ongeveer 10 jaar gelede
het ek £10 (ongeveer 100 gulden) in royalties van die uitgewer ontvang. Daarna geen bloue
duit meer nie. Hierdie bloemlesing is vir ons skole en universiteite voorgeskryf. Alleen hier in
S.A. moet hulle 'n paar duisende eksemplare verkoop het. Sinds 1939 is die bloemlesing eers
aan 'n tweede uitgewer en toe aan 'n derde uitgewer verkoop of oorhandig, noem dit wat u wil.
Maar daar is geen voorsorg gemaak om my regte te waarborg. Nooit het ek 'n enkele staat
ontvang nie. Tot op hede was dit vir my onmoontlik om uit te vind wat van my - en ons royalties geword het. Van my gedigte is in minstens vier Nederlandse bloemlesings opgeneem.
My toestemming is nie hiervoor gevra, ek het geen eksemplaar van die betrokke bloemlesing
ontvang, geen haan het ooit weer daarna gekraai nie. Om die honorarium nie eens te vermeld
nie. Die radio in Holland saai van ons werk uit - geen toestemming, geen honorarium, nie eens
'n kennisgewing of berig van dank nie. Sinds die oorlog het daar van my verse in twee bekende
Nederlandse tydskrifte verskyn. In drie gevalle moes ek dit van buitestaanders verneem dat my
werk in die blaaie verskyn het. Aan my is nie eens 'n eksemplaar gestuur nie. Oor die honorarium
sal ons maar liewer swyg. (Ek praat nou nie hier van gevalle soos díe van De Vlam waar ek aan
my vriend Jef Last uitdruklik geskrywe het: jy kan maar doen met die goedjies wat jy wil ...)
Ek kan in die trant aangaan, maar ek meen dis voldoende. Nog net dit: in die afgelope 2 jaar
het ek minstens 30 eksemplare van my boeke na Nederland en Vlaandere gestuur. Dusver het
ek nog nie 'n enkele resensie in 'n Nederlandse of Vlaamse tydskrif teëgekom nie. C.M.v.d.
Heever sê my nou die dag hy had presies dieselfde ondervinding. Verskeie van sy boeke het in
Holland of Vlaandere verskyn - en hy ontvang geen royalties nie. Net soos ek nou, stuur hy nie
langer nuwe boeke ter resensie na Holland of Vlaandere nie. U sal met my saamstem so 'n stand
van sake is nie baie bemoedigend nie. Dis wat ek aan Greshoff gesê het, sommerso al geselsende,
sonder om ooit te vermoed dat hy die saak rugbaar sou maak. Al wat ek van Podium kon gesê
het, was dat ek 'n paar maande gelede 'n artikel en verse aan Podium gestuur het en ek nie weer
van hulle gehoor het nie. Wat ek wel gesê het, onthou ek goed, is dat ek belangstel in die blad
en ek 'n hoë dunk daarvan het. Vergewe my hierdie omslagtige verduideliking - maar ek meen
dit was noodsaaklik. Ek is regtig spyt oor die hele affêre - veral dat Podium ingesleep is. Hierdie
inligting is natuurlik privaat. As ek 'n openbare verklaring moes doen, sou ek dit heelwat
kieskeuriger of versigtiger gestel het, nie waar nie? (Hierdie brief word bewaar by die
Greshoff-versameling, Nederlands Letterkundig Museum, Den Haag.)
Guy Butler, A local habitation: An autobiography 1945-90, Kaapstad/Johannesburg, David
Philip, 1991, p. 148.
Ibid., p. 143.
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had volop kos, twee motors tot my beskikking ens.’ (Hierdie brief word bewaar by die Jan
Greshoffversameling, Nederlands Letterkundig Museum, Den Haag.)
Hier het Gordimer nie al haar feite reg nie!
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André P. Brink, Aspekte van die nuwe drama, tweede uitgawe, Pretoria/Kaapstad, Academica,
1986, p. 124.
Rob Antonissen, Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede, derde uitgawe, Kaapstad,
Nasou, 1965, p. 267.
Die wit muur en ander eenbedrywe, Pretoria, J.L. van Schaik, 1973, p. 69.
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Gesprekke met skrywers 3, p. 18.
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Alle paaie gaan na Rome in Vier eenbedrywe, Pretoria, J.L. van Schaik, 1967, p. 103.
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Vier eenbedrywe, gekeur en ingelei deur J.C. Kannemeyer, Pretoria, J.L. van Schaik, 1967, p.
100.
Krige in 'n brief aan Eulalia, 27.4. 1964. Uit die aard van Krige se geskrifte oor die oorlog en
trouens die aard van sy oeuvre as geheel is dit ondenkbaar dat hy die gegewe in Die sluipskutter
sou ‘uitgedink’ het. Waarskynlik is die presiese besonderhede van die betrokke insident en die
identiteit van die persone vandag nie meer agterhaalbaar nie.
Vier eenbedrywe, p. 143.
Eglington, op.cit., p. 701.
Rooi, Kaapstad, John Malherbe, 1965, pp. 130-148.
Brief van Butler aan Krige, 30.5.1949.
Uys Krige, ‘Omtrent Die wit muur’, Die Burger, 21.5.1973.
By meer as een geleentheid het Krige gesê dat hy slegs sy ‘Encounter’ as 'n volwaardige vers
in Engels beskou. Dit is 'n gedig wat hy in Julie 1949 op Hermanus voltooi en wat 'n beeld van
'n swart wag op 'n stormagtige nag gee. Wanneer hy in Maart 1950 dié gedig op 'n byeenkoms
van die Rotariërs op Hermanus voorlees, sê hy: ‘We live in a multi-racial society in South Africa
... I am obsessed in a sense with my fellow South African who is not of the same skin as myself.
I feel that there is a gulf separating us but to me it would be saner to bridge that gulf with
tolerance and understanding than to widen it.’ ‘Encounter’ lui as volg;
Over the black mountain, across
the black bay, into the black night and beyond
the black wind blows.
And the sea bares its white teeth at the gaunt cliffs
as snarling it sways, still comes and goes.
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Midnight. No star. No light.
An empty road flanked by the shut rich houses.
And buffeted by the blind
black wind roaring at the sky, the sea, a man
treads the wastes of his own mind.
Darkness and desolation and a dumb despair
with no love flowing
gently as water over the hard rock of the heart
- only the black wind blowing
over the creeds and the classes, the continents,
over the seas and the ships
when suddenly beside the road a light leaps from the dark
and the mind slips
back from its wanderings to
this bleak road above the cliffs where the spray
is like the beating of cold wings
against the eyes and the gull's thin cry is lost
in the wind's thunderings.
In an old broken tin a fire leaps, falls, then leaps again
where a black man stands
wrapped in his ragged coat before a half-built house,
warming his hands.
The watchman throws a greeting into the tearing wind.
The cry returns.
And then he smiles: flash of white teeth and broad black laugh!
This flame now like a comet burns.
O steadfast flame
in the black night,
these wastes are peopled now,
I walk in your light!
70. Gesprekke met skrywers 3, p. 30.
71. Eers na Leipoldt se dood redigeer Stephen Gray Stormwrack (1980) en Chameleon on the
gallows (2000), twee van die Valley-romans, terwyl T.S. Emslie, P.L. Murray en J.A.J. Russell
'n volledige uitgawe van The Valley: A trilogy (met inbegrip van The mask) versorg (Plumstead,
Stormberg, 2001).
72. J.C. Kannemeyer, Ontsyferde stene, Stellenbosch, Inset, 1996, p. 116.
73. Gesprekke met skrywers 3, p. 36.
74. Ibid.
75. Spaans-Amerikaanse keuse, p. 25.
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81. Ibid., p. 108.
82. Ibid., p. 122.
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kring sal gebruik, skryf hy: ‘Dis opvallend hoe dikwels die woord soledad of eensaamheid in
die Spaanse letterkunde en veral digkuns, ja, ook in die alledaagse taalgebruik van die Spanjaarde,
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Hoofstuk XII
Europa en die geboorte van Sestig
I
Op Vrydag, 26 Maart 1952, vertrek Uys Krige met die Klipfontein uit die Kaapstadse
hawe na Southampton op die eerste skof van sy studiereis na Europa. Met die oog
op sy voorgenome verkenning van die teater in verskillende sentra het hy 'n beurs
van £500 van die Molteno Trust ontvang. Van die Franse regering het hy die belofte
van finansiële bystand uit erkenning vir sy dienste aan die Franse kultuur in
Suid-Afrika en die feit dat hy in die jare 1947-1949 president was van die Alliance
Française in Johannesburg. Hulle sou 100 Franse franc daarvoor bewillig en hom
ook van gratis teaterkaartjies vir voorstellings in Parys voorsien. Aan sy vriend P.P.
Breytenbach, hoof van die Nasionale Toneelorganisasie, het hy op 18 Februarie 1952
geskryf dat hy hom in Europa aan die lewe gaan hou met skryf, maar dat hy 'n paar
honderd pond nodig het sodat sy gesin hier in sy afwesigheid nie van die honger
omkom nie. Sy voorneme is om die toneel in minstens vyf of ses stede haarfyn te
bestudeer en 'n boek oor sy indrukke te skryf. Hy gaan hom, so skryf hy, toespits op
Londen, Parys, Madrid, Rome, Milaan, Brussel, Antwerpen en moontlik ook
Stockholm. Hy vra of die NTO hom kan help met 'n beurs of 'n toelae. Ná sy terugkeer
sal hy die land deurreis, lesings gee en oor die radio praat. Indien 'n beurs vir die
NTO onmoontlik is, vra hy of hy 'n lening sonder rente kan aangaan. Van die beurs
of lening kom egter niks tereg nie. Besoeke aan Swede en Italië sou hy ook tydens
sy besoek nie kon inpas nie en daar kom ook niks van 'n boek oor sy reis nie. Tog
sou hy in die vyftigerjare heelparty artikels skryf waarin sy indrukke neerslag vind.
En ten spyte van die klein fondse sou Uys, gewoond daaraan om 'n karige bestaan
te voer en sy geld te rek, by sy talle vriende in Europese lande kon oorbly en só baie
geld aan losies bespaar.
Soos destyds in 1931 akkordeer die seereis nie met sy temperament en sy maag
nie. Aan sy ouers skryf hy op 8 April 1952 dat sy seesiekte tot in Londen aangehou
het en dat hy geen steek werk tydens die reis kon uitrig nie. Ten spyte van dié
ongemak geniet hy tog die vaart terdeë. In 'n stuk wat hy in 1952 skryf, in Weekblad
van 17 Januarie
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1958 publiseer en later in sy bundel Sout van die aarde1. onder die titel ‘Die
verstekelinge’ opneem, blyk dit dat hy lekker met van sy medepassasiers gesels. Die
twee persone wat tydens die eerste twaalf dae van die reis die sterkste indruk op hom
maak, is die ou Hollandse meubelmaker Van Hoek van Potchefstroom en die Engelse
kolonel Bowes-Pritchard, vroeër van Indië en tot kort vantevore nog in Johannesburg
woonagtig. Van Hoek was al oor die sewentig. Hy het dwarsdeur die
Anglo-Boereoorlog aan die kant van die Boere geveg en hy besit 'n vergeelde brief
wat hy aan Uys wys - 'n dankgeskrif vir sy deelname aan die oorlog, onderteken deur
Paul Kruger. Hy was sestig jaar laas in Nederland en gaan nou alleen terug om sy
siek vyf en tagtigjarige suster te sien. Sy land is nou egter die groot wye stiltes van
Transvaal. Indien hy in Nederland te sterwe kom, so deel hy Uys mee, het hy gereël
dat sy stoflike oorskot na Suid-Afrika teruggebring word. Bowes-Pritchard is 'n
karakter-cliché van die tipiese Engelse kolonel of 'n parodie op daardie tipe wat 'n
mens in 'n satiriese Engelse rolprent of roman sou aantref. Sy groot verwyt teen die
Britte is dat hulle 'n bietjie oorhaastig van hulle kolonie in Indië ontslae geraak het.
Van Suid-Afrika en sy mense hou hy baie, maar nou het daar 'n onweerstaanbare
drang en verlange by hom na Engeland ontstaan, 'n land waar hy 'n halfeeu tevore
as tienderjarige geleef het.
Soos C. Louis Leipoldt presies vyftig jaar tevore besoek ook Uys Tenerife, die
Spaanse eiland wat deel vorm van die Kanariese argipel. Tydens die paar uur dat die
Klipfontein daar aandoen, stap hy aan wal by die hoofstad, Santa Cruz, die eerste
keer ná sestien jaar dat hy weer Spaanse grondgebied betree. Maar Santa Cruz gee
hom net 'n gruwelike hoofpyn en 'n harwar van deurmekaar indrukke - geen wonder,
geen geheim en beslis geen poësie nie - ‘net nogmaals 'n gevoel van wanhoop oor
die volstrekte afhanklikheid van 'n mens se geestestoestand van die welsyn van jou
liggaam’.2.
Tog lewer Santa Cruz 'n onverwagte verrassing. Kort ná middagete die volgende
dag, wanneer die skip weer verder vaar, ontdek die twee Bowes-Pritchard-meisietjies
twee verstekelinge tussen die motors op die ruimte tussen die eerste- en toeristeklas,
twee Spaanse seuns wat in Santa Cruz op die skip geklim het met die plan om in
Engeland te werk, dan oor te steek na die Verenigde State en die wêreld te sien.
Omdat die offisiere nou van hulle weet, sal hulle met die volgende skip na Santa
Cruz moet terugkeer. Die een seun, Juan, se vader is tydens die Spaanse Burgeroorlog
deur Franco se mense
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geskiet toe die kind maar pas drie weke oud was - en skielik, skryf Uys, ‘hier op die
sonnige dek met die wye see wat oral om ons silwer-en-blou speldewerk, loop daar
'n koue rilling langs my rug af en word ek teruggeruk in al die angs en verskrikking
van daardie tragiese botsing wat die lewe van meer as 'n miljoen mense opgeëis en
my destyds so diep geraak het’.3. En omtrent 'n uur later ontdek hulle nog twee
verstekelinge: twee blouswart swaeltjies wat om die bodek wentel en tydens hulle
jaarlikse migrasie na die ander kant van die wêreld op die skip na rusplek soek en
op hulle ‘onfeilbare instinkmatige manier ... presies weet waar hulle heen gaan’.4.
Met sy aankoms op die Londense Waterloo-stasie is Uys se ou vriend die skilder
Enslin du Plessis daar om hom te verwelkom en hom weer, soos in 1931 en in 1945,
in sy ruim woning op Mecklenburg Square in Bloomsbury onderdak te gee. Daar
werk Uys hard aan die afronding van sy bundel Engelse kortverhale en besoek hy
Collins, die uitgewer wat die produksie van die boek sou onderneem. Vir die BBC
se Third Programme lewer hy praatjies en vir The Observer skryf hy twee artikels.
Tog vind hy die Londense mis steeds nie bevorderlik vir skryf nie. ‘How can one
write in such a clotted atmosphere?’5. vra hy aan Sinclair Beiles. Buitendien het
Suid-Afrikaners volgens hom genoeg Engelse kultuur saam met hulle moedersmelk
opgeneem. ‘What we need to reveal ourselves to ourselves’, sê hy aan Beiles, ‘is a
Latin culture. To give us clarity, balance, poise, harmony, elegance, grace, subtlety,
nuance and all the rest.’6. Met sy ou vriende Roy en Mary Campbell bring hy 'n dag
deur aan die vooraand van hulle vertrek na Portugal, waar hulle hulle permanent wou
vestig. Soos Uys is ook Roy moeg van die mis en het hy behoefte aan die son van
die Iberiese skiereiland. Voor die Campbells se vertrek gaan eet Roy en Uys een
middag saam met die skrywers Alan Paton en Laurens van der Post. Saam met Enslin
du Plessis, wat ook die ete bywoon, onderteken hulle 'n ope brief aan die
Suid-Afrikaanse regering waarin hulle protesteer teen die planne om bruin mense
op 'n aparte kieserslys te plaas. Die brief het weinig effek op die regering gehad,
maar dit is saam met 'n foto van die vier skrywers en Du Plessis prominent in verskeie
Suid-Afrikaanse koerante gepubliseer.7.
Deur sy gesprekke met Campbell word Uys nou opnuut aangevuur om na Lorca
se poësie terug te keer. In sy boeiende opstel oor Lorca wat hy juis in hierdie tyd
publiseer, praat Campbell van ‘Canción de sineta’ (‘Die lied van die ruiter’) as ‘that
uncanny and haunting’
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gedig ‘which reminds one of the Scotch-English border ballads, which concentrate
a tragedy into one or two simple verses.... In the consonants and the vowel sounds
of this strange poem, which cannot be reproduced properly, only faintly suggested
in English, one gets the rhythm of the canter of a horse ... There results a frightened,
furtive, hurried, and sinister syncopation of hoofbeats and heartbeats, that defies
analysis.’8. Deur die jare heen het Uys dié gedig van Lorca baie keer herlees en
gemeen dat dié ‘wonderwerkie van klank en ritme en sinrykheid’9. so verstrengel is
met die fynste vesels van die Spaanse taal dat dit geheel en al onvertaalbaar is. Toe
lees hy in 1952 Campbell se vertaling:
Córdoba.
Remote and lonely.
Jet-black mare and full round moon,
With olives in my saddle bags,
Although I know the road so well
I shall not get to Córdoba.
Across the plain, across the wind,
Jet-black mare and full red moon,
Death is gazing down upon me,
Down from the towers of Córdoba.
Ay! The road so dark and long.
Ay! My mare so tired yet brave.
Death is waiting for me there
Before I get to Córdoba.
Córdoba.
Remote and lonely.10.

Campbell se opstel en die Engelse vertaling van Lorca se gedig word in November
1952, toe die mis ná die kortstondige somer weer dik begin lê, vir Uys 'n uitdaging.
Die gedig bly spook by hom en op 'n triestige middag van reën en mis skryf hy die
vertaling moeiteloos neer wat dié van Campbell in haas alle opsigte oortref, ‘behalwe
daardie een uiters moeilike reël: “En, ai, my dapper perd, jy's stom!” wat, ek is
bevrees, my nooit sal bevredig nie ...’:11.
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Córdoba.
Ver weg en gans alleen.
Pikswart ryperd, ronde maan,
met 'n sak olywe teen my saal.
Al wis ek waar elke stofpad gaan,
nooit sal ek Córdoba ooit haal.
Ver oor die vlakte, in teen die wind,
pikswart ryperd, bloedrooi maan.
Waar Córdoba se torings blink,
staar stip die dood my aan.
Ai, wat 'n lang ent pad vannag!
En, ai, my dapper perd, jy's stom!
Ai, dat die dood daar vir my wag
voor ek in Córdoba kom!
Córdoba.
Ver weg en gans alleen.12.

Maar dit is veral die Londense teater waarin Uys geïnteresseerd is en waar hy in die
nege maande van sy verblyf nie minder nie as negentig produksies bywoon. Die
geheelindruk wat hy van die Engelse toneel oorhou, is die algemene bedrewenheid,
trefsekerheid, maar veral die besondere tegniese vaardigheid waarmee die Britte die
dekorkonstruksie opbou. Hy meen 'n mens sal nie iewers in die wêreld beter dekor
en kostuums as in Londen kry nie, maar dat die blote middel 'n einddoel geword het.
Sy beswaar is dat die Engelse toneel aan ‘'n soort taalskuheid of
woordskrikkerigheid’13. ly en dat die dialoog 'n nabootsing van die geykte spraak van
die deursnee-Engelsman is, sonder enige pit of fut. Tog is die spel van die Londense
akteurs op 'n baie hoë peil. In die Old Vic sien hy 'n opvoering van King Lear. In die
Phoenix woon hy John Gielgud se produksie van Much ado about nothing by en sien
hy hoe Gielgud volkome in sy rol opgaan: ‘Gielgud did not act Benedict, he was
Benedict; full of brio and bounce when deluding himself he would remain forever a
bachelor; abashed, contrite, gentle and even tender once he had fallen in love with
Beatrice. And the whole production seemed to take a lively

J.C. Kannemeyer, Die goue seun. Die lewe en werk van Uys Krige

432
charm and grace from his bouyant elegance, and fire from the vitality of his
“attack”.’14. Aan Lydia skryf hy op 23 Mei 1952 dat nie alle toneel wat hy sien, goed
is nie. Montserrat van die Frans-Spaanse dramaturg Roblez is die stuk wat hom die
meeste aangryp. Met Richard Burton, ‘die begaafdste jong speler’ in Engeland, wat
die hoofrol vertolk en ‘met so 'n wonderlike rus en kalmte in hom’ kan speel, gaan
maak hy kennis en reël hy 'n ontmoeting vir 'n latere lang gesprek. Ongelukkig het
die kritici dié stuk, wat Uys in 'n voorstedelike teater sien, só doodgemaak dat dit
nooit by die West End uitgekom het nie. Hy voel trouens dat Londen die res van
Engeland kultureel vernietig. Die platteland verarm, omdat al die jong toneelspelers
en kunstenaars na Londen wil gaan en die erkenning van die grootstad wil geniet.
So 'n sentralisasie van die kunste en die intellektuele lewe, meen hy, is nadelig vir
'n land.15.
Wanneer Uys genoeg het van Londen en deur die grootstad ingehok voel, wyk hy
uit na Skotland, waar hy lekker lank by nuut verworwe vriende kuier en sy verhaal
‘The dream’ voltooi. Juis in hierdie tyd bereik hom die onaangename nuus van die
heftige polemiek wat daar in Suid-Afrika oor die Hertzogprys vir Drama losgebars
het, nog 'n aflewering - maar nou uiters onverkwiklik - van die blatante wyse waarop
die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns sy werk vir bekroning
verbygaan. Die storm van 1952 het 'n lang aanloop van herhaalde verswygings en
ignorerings gehad. In 1944 het die keurkommissie van die Akademie besluit dat die
drama-oes vir die betrokke tydvak te klein is en dat hulle, volgens die nuwe regulasies,
na Leipoldt wil teruggryp en Die heks en Die laaste aand bekroon ten einde, in die
woorde van prof. D.B. Bosman wat die commendatio lewer, ‘'n ou skuld’16. te vereffen.
Wanneer daar egter in 1948 weer na bekroningswaardige dramas in die tydvak gekyk
word, vind die keurkommissie dat die werk van Gerhard J. Beukes en W.A. de Klerk
belofte vir die toekoms toon. Van 'n teruggryp na Krige, wie se werk 'n vorige keer
verbygegaan is, word niks gerep nie. In 1949 kom die Hertzogprys vir Prosa aan die
beurt. Waardering word wel uitgespreek vir die werk van Uys Krige saam met dié
van Holmer Johanssen en J.F.W. Grosskopf, maar tog word geen bekroning gemaak
nie. Die besluit om geen prys toe te ken nie, lok van verskeie kante protes uit, onder
meer in hoofartikels in Die Vaderland en Die Transvaler en briewe in Die Burger.
Wat baie kommentators teen die bors gestuit het, is dat 'n skryfster soos M.E.R., van
wie se mooiste
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werk in dié jare gepubliseer is, nie bekroningswaardig geag word nie, terwyl J. van
Melle, wie se belangrike kortverhale, waarop Krige se bloemlesing van 1949 weer
prominent die aandag gevestig het, vir die soveelste keer verbygegaan is. Dit het die
bedanking van I.W. van der Merwe (Boerneef) as lid en 'n eredoktoraat van die
Engelstalige Universiteit van Kaapstad gekos voordat die Akademie tot besinning
kon kom en M.E.R. in 1953 met die Hertzogprys bekroon is. Van Melle moes egter
sterf voordat hy erkenning vir sy werk ontvang het. In 1951 kom die poësie aan die
beurt. Krige, Watermeyer en Pretorius se werk word wel genoem, maar Toon van
den Heever word bekroon, ‘nie op grond van sy jongste bundel (Die speelman van
Dorestad) nie, maar vanweë die besondere plek wat hy deur sy eerste bundel...in ons
digkuns inneem en die diepgaande invloed wat daarvan uitgegaan het’.17. Van 'n
teruggryp na Krige, soos vroeër na Eybers, was daar geen sprake nie.
In 1952 word die Hertzogprys vir Drama aan Beukes en De Klerk toegeken. Die
keurkommissie bestaan uit F.C.L. Bosman (sameroeper), M.S.B. Kritzinger en H.
van der Merwe Scholtz, senior. Oor Krige se werk lui die verslag: ‘Hoewel daar
uitstekende werk is onder die... stukke van Krige, staan dit as geheel tog dusdanig
agter by Beukes of De Klerk, dat dit nie gelyk gestel kan word vir hul werk vir
bekroning nie. Moontlik kan dit by 'n latere geleentheid as aanvullende werk geld
vir 'n eventuele bekroning.’18. Oor Beukes se werk is die lof van die keurders in die
oortreffende trap: ‘Al hierdie werk is in die groot of goeie klas. Deur Beukes se
meesterskap van vorm, sy breë veld van onderwerpe en figure (nasionaal sowel as
internasionaal), sy egte en deurdringende karaktertekening, sy treffende dialoog, sy
tragiese sowel as komiese vermoë, sy digterlike siening sowel as intellektuele mag,
verdien Beukes sonder enige twyfel die Hertzogprys, insonderheid vir sy eenbedrywe
Salome Dans! en, as toppunt, Langs die Steiltes.’19. Ook oor De Klerk se Die jaar
van die vuur-os is die verslag loftuitend: ‘'n stuk van groot formaat waaruit groot
liefde vir die land spreek en wat 'n groot boodskap verkondig of 'n mens nou orals
daarmee saamstem of nie. Dit toon 'n sosiale insig en 'n beeldende vermoë wat 'n
mens aan Ibsen laat dink. As drama in die gewone sin van die woord is dit inderdaad
die voortreflikste stuk wat die Van Riebeeckfees voortgebring het.’20.
Op hierdie uitsonderlik gunstige verslag volg reaksies van W.E.G. Louw, D.J.
Opperman, Meyer de Villiers, J. du P. Scholtz en Rob An-
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tonissen, wat almal 'n verdoemende oordeel oor die Akademieverslag en veral Beukes
se werk uitspreek, terwyl F.C.L. Bosman die Akademie verdedig. In antwoord op
die hooggestemde lof sê W.E.G. Louw in Die Huisgenoot van 24 Oktober 1952
byvoorbeeld dat hy ‘nog nie één stuk van Beukes gelees het waarin ek nie op byna
elke bladsy, in byna elke sin, teen die bors gestuit is deur onvergeeflike retorika en
onvermoë om in die gesproke woord ook maar iets van innerlike lewe uit te druk
nie’.21. In Standpunte van Oktober 1952 spreek Rob Antonissen hom uit oor Beukes
se As ons twee eers getroud is!, waarvan hy die opvoering op Grahamstad bygewoon
het. Hy het gebloos ‘oor die enorme geesteloosheid, oor die ondenkbare flouïteite,
oor die onwaaragtigheid van die hele intrige, oor die skandalige dubbelsinnighede’.22.
Selfs Bokkie is in 'n brief van 30 November 1952 verbysterd oor die lofrede van die
Akademie oor die Hertzogprys. Hy het die opvoering van Beukes se Salome dans!
bygewoon en dit was vir hom afskuwelik en walglik. Antonissen, so laat hy Uys
weet, het die stuk in Standpunte verdoem en Bokkie verneem die belanghebbendes
het glo alles geprobeer om die artikel onderdruk te kry.
Ook die toekenning aan De Klerk is vir Antonissen ‘voorbarig’, al is daar in De
Klerk se stukke ‘heelwat meer substansie as in Beukes s'n’. Hy gaan voort: Uys Krige
se eenbedrywe Alle paaie gaan na Rome (1949), Fuente Sagrada en Die sluipskutter
(1951) ‘is stukke só warm van menslikheid dat hul agterstelling by Beukes en De
Klerk se werk 'n mens met verstomming slaan. En ook die ander twee stukke was
nie van “bekroningsgehalte” nie. Laat Die Ongeskrewe Stuk dan nie “nuut” wees in
die wêreldliteratuur nie, dis allesins 'n treffend geslaagde eksperiment, oorspronklik
en “Afrikaans” genoeg om nie net Pirandello te wees nie. Die Grootkanonne mag
op “dronkemansburlesk” (Ak.-v.) uitloop, maar dis 'n virtuose burlesk; en as die
Akademieverslag hier gewaag van “onnatuurlike taal”, dan bewys dit juis 'n gebrek
aan insig in die burleske funksie van die “grootkanonne” se taal. In elke geval is
hierdie klug veel egter en ryker as enige spesimen van Beukes se klugte. Die
Akademie het 'n gulde geleentheid laat verbygaan om Krige publiek te erken as
verreweg die beste Afrikaanse eenbedryfskrywer van hede.’23.
In die jare wat op hierdie ongelukkige bekroning van De Klerk en Beukes en die
negering van Krige sou volg, sou die Akademie nie hierdie laaste uitspraak van
Antonissen ter harte neem nie. In 1956 en 1960 het die Akademie tereg sy Hertzogprys
vir Drama aan Op-
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perman vir Periandros van Korinthe en Van Wyk Louw vir Germanicus
onderskeidelik laat toekom. In 1963 het die Akademie egter geen toekenning vir
drama gemaak nie, om weer vir die soveelste keer Krige, maar ook etlike jonger
dramaturge, verby te gaan. En in 1966 sou die Akademie vir 'n verdere skandaal,
gelykwaardig aan dié van 1952, sorg deur die prys andermaal van Krige te weerhou.
'n Mens moet onteenseglik tot die gevolgtrekking kom dat daar naas heelwat
slordigheid ook heelwat moedswil ten grondslag van die Akademie se besluite in
verband met Krige aanwesig was en dat sy uitgesproke politieke oortuigings, en nie
in die eerste plek die gehalte van sy werk nie, deels verantwoordelik was vir die
gebrek aan geesdrif om sy werk te bekroon.

II
Op 12 Maart 1952, toe hy nog in Kaapstad was, skryf Uys aan Jan Rabie, wat reeds
sedert 1947 in Parys woon, dat hy hom graag tydens sy besoek aan Frankryk wil
sien. In daardie stadium was Uys se plan voorlopig om in Junie of begin Julie in
Parys aan te land. Dit sou egter tot Desember duur voordat hy sy opwagting in die
Franse hoofstad sou maak.
Reeds aan die begin van die twintigste eeu was Parys met die talle impressioniste
wat daar of in die nabyheid van die stad gewerk het, die kultuursentrum van
Wes-Europa. Talle kunstenaars soos Modigliani het in die Quartier Latin aan die
linkeroewer van die Seine 'n intense lewe gelei en prikkels vir die uitbouing van hulle
kuns gevind. Met Uys se eerste kort besoek in 1931 was Parys 'n smeltkroes waar 'n
mengelmoes mense bymekaargekom het en waar allerlei rigtings in die literatuur en
kuns onderdak kon vind. Ná die Tweede Wêreldoorlog was Parys, nog meer as tevore,
die intellektuele Mekka waar intelligentsia hulle druk gemaak het oor die mees
uiteenlopende politieke en filosofiese kwessies. Met studente uit alle moontlike
wêrelddele was die sfeer in Parys en in die Cité Universitaire gelaai en kosmopolities.
Dit was die hoogbloei van die eksistensialisme en die nuwe boeke en idees van
Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Maurice Merleau-Ponty en Simone de Beauvoir is
langs die Seine deur langhaarstudente gelees en bespreek. Aan die Sorbonne is die
werk van Karl Marx, Søren Kierkegaard en Martin Heidegger bestu-
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deer, terwyl die fenomenologie van Edmund Husserl groot ingang gevind het. Die
absurde teater van Beckett en Ionesco is naas die toneelstukke van García Lorca
opgevoer, terwyl films na scenario's van Jacques Prévert, soos Les enfants du paradis,
vertoon is.24. In 1950, kort nadat hy in Amsterdam aangekom het om die leerstoel in
Afrikaans te aanvaar, is Van Wyk Louw ook op 'n kort besoek aan 'n Parys waar,
soos hy dit stel, ‘die nátrillings van 'n Wêreldoorlog nog hewig genoeg was om sober
mense hul ewewig te laat verloor’.25. In die studentekafees, waar hy dikwels gekom
het, was daar naas die Franse ook Viëtnamese, Senegalese, Algeryne en mense van
baie ander nasies26. - almal besig om met die hartstog van die jeug oor
lewensbelangrike vraagstukke helderheid te verkry.
Parys het in die jare ná die oorlog 'n magnetiese aantrekkingskrag vir jong
kunstenaars en skrywers van elders, Amerikaners in die besonder, gehad. 'n ‘Lost
generation’, bestaande uit Elliott Stein, James Baldwin, Carson McCullers en Alfred
Chester, het begin om in Parys te skryf.27. Skrywers en kunstenaars 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, Karel Appel en Corneille - almal digters en skilders wat later as
die Nederlandse Vijftigers of 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 met die internasionale avant-garde.
Jan Rabie - in daardie stadium nog net vir boeke soos Nog skyn die sterre (1943)
en Geen somer (1944) met hulle voortsetting van die historiese romantiek en die
plaasroman en vir die stadsromans Vertrou op môre (1946) en Die pad na mekaar
(1947) bekend - het reeds in April 1947 in Parys aangekom, waar hy gelees, gestudeer
en probeer skryf het. Vir Uys het hy kort voor sy vertrek uit Suid-Afrika in
Johannesburg in die ou, leë huis in Parktown-Noord ontmoet. Hy het hom onthou
as 'n kort, borrelende, romantiese figuur met 'n wilde kuif wat hom aan Napoleon
laat dink het, met 'n oordrewe uitvraery 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. Toe Uys die aand sonder kennisgewing met Jan by die huis in Parktown
opdaag, het
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die vurige Lydia woedend 'n broodkors na hulle gegooi, iets wat Uys met 'n ‘reënboog’
onskuldige trooswoorde beantwoord het.28. Jan het reeds in dié stadium waardering
gehad vir Uys, wat die ‘verwonderlike suidelike vensters’29. van die Mediterreense
literature vir Afrikaans toeganklik gemaak het en 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.
Met sy aankoms in Parys sou Jan dieselfde tipe leefwyse voer. Hy het Frans
behoorlik geleer en die Franse letterkunde van 'n kant af verken, terwyl hy gebrek
gely het deur die goedkoopste kos en slaapplek te kry en weke lank sonder 'n
behoorlike bad klaar te kom. Soms moes hy uit honger koolblare in die groot sentrale
mark, Les Halles, gaan optel, die metro help uitvee of vae skemerberoepe beoefen,
soos om vir 'n pornografiese blaadjie te poseer. Toe hy ná veertien dae se koolblare
weer by die pornograwe opdaag, wou hulle hom nie weer gebruik nie - hy was dan
nou kwansuis te maer! In dié tyd leer hy die Skotse skilderes Marjorie Wallace ken.
Hy behou sy dakkamer, maar saam woon hulle in haar ateljee in die Rue de la Tombe
Issoire 33.30. Baie gou raak hy en Marjorie bevriend met die Nederlandse en Vlaamse
skrywers en kunstenaars, ontmoet hulle lede van die groep in kafees of woon hulle
van die veelvuldige feeste en gesellighede van Vinkenoog en sy vriende by. Die
Nederlanders en Vlaminge was in onvrede met die tradisionele en geykte van hulle
eie letterkunde en wou, 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’.31. Soos hulle was ook Jan, ten spyte van sy stereotiepe
romans, in opstand teen die tradisionele skrywers in sy eie land en wou hy met sy
werk 'n vernuwing in die Afrikaanse prosa bring. Reeds in Januarie 1950 voltooi hy
die eerste kort stukke wat hy later sy prosas sou noem: stukke soos ‘Drie kaalkoppe
eet tesame’, ‘Die man met die swaar been’; later ook ‘Simbool’. Hierdie stukke skryf
hy oorspronklik in Engels, deels uit woede omdat die Nasionale Pers sy roman
Helgard van die hel in 1949 afkeur, deels omdat sy Paryse vriende, in die besonder
Marjorie, aan wie hy sy werk wou bekend stel, nie Afrikaans magtig was nie.32.
Wanneer hy van dié prosas aan die Tydskrif vir Letterkunde voorlê, word vier van
hulle deur
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C.M. van den Heever aanvaar, maar Opperman keur al sy voorleggings, insluitende
‘Stellenbosch, my vallei’, vir Standpunte af.33. Naas sy gevoel van opstandigheid,
wat die literêre elite in sy eie land betref, was hy ook sterk bewus van die onreg wat
in naam van apartheid gepleeg word. Baie Suid-Afrikaners wat hy in Parys leer ken
het, wou nie weer teruggaan nie, maar hy voel dat hy tog in daardie dorheid as skrywer
'n taak sal hê. Op 16 Desember 1951 voltooi hy ‘Droogte’ oor wat hy die ‘enigste
nasionale tema’34. van Suid-Afrika noem: ‘die blindheid in blakende son’,35. die
histeriese en krampagtige vasklou aan 'n verlede waarin ekstreme vooroordele die
botoon voer.
Uiteindelik, op 19 Desember 1952, gaan haal Jan en Marjorie Uys by die Gare du
Nord af, waar hy, toegewikkel in 'n reënjas, per bus uit Londen aankom. 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 uitstap begin praat en oor die koue gekla het.36. Uys, wat reeds in September sou
aankom, het in Skotland by 'n klomp Lallans-digters vasgeval en in Dunfermline het
hulle mekaar se werk begin vertaal.37. 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 [verteller/prater] by ons sedert die 19de.’38.
Gou vind Uys ook aanklank by Marjorie, soms bly hy tot drie-uur in die nag praat
en dikwels maak hy in die oggend tee - omtrent die enigste wat hy in 'n kombuis kon
uitrig -, só sleg dat Jan dit by die venster uitsmyt. In dié tyd skilder Marjorie hom.
Dit is 'n haas onmoontlike taak, omdat Uys net eenvoudig nie kon stilsit nie. Hy het
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 ergernis,
vinnig 'n happie wou eet. Ná Uys se koms was Suid-Afrikaners soos Richard Daneel,
Jannie Coetzee en Bartho Smit ook in Parys. Toe Bartho aankom, het Jan se
gasvryheid hom laat voel Uys was nou lank genoeg by hulle en dat hy moet plek
maak vir Bartho. Maar Uys het koppig vasgestaan. ‘Why should I go? Marjorie is
used to me by now. Why should she get used to another? To this Balbo?’39. Marjorie
se gelate kommentaar was: ‘Let Uys stay. I'll rather have the evil I know.’40.
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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’.41. Hy was 'n ‘onkeerbaar borrelende woordfontein’42.
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.43. Uys was ‘tot wanhopens
toe’44. onprakties in 'n huis en in sy ‘onverwoesbare geesdrif’45. meestal nie bewus
van wat om hom aangaan of wat hy eet nie. Toe Marjorie 'n maand lank by haar
ouers in Skotland was, moes Jan na Uys omsien. Op 'n dag het hy 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!’46.
In die eerste dae in Parys dwaal Uys deur die Quartier Latin, stap hy oor die brûe
van die Seine, kyk hy in by Les Halles, besoek hy die Louvre en loop hy verby die
Place de la Concorde na die Champs Elysées en die Arc de Triomphe. Hoewel hy
die stad, soos trouens alle stede, 'n bietjie raserig vind, is Parys vir hom nou 'n
aantreklike stad, nie meer die monster en dreiging van sy gedig ‘Dagbreek’ van 1931,
wat die onderliggende melancholie in hom wek, nie. Net met die grys geklede dames
by die hekke van die metro kom hy nie klaar nie. As hy vir die soveelste maal met
die verkeerde kaartjie wil reis en hom in hulle onverbiddelike strengheid vasloop,
verwys hy na hulle as ‘the grim grey Gorgons of the gates’!47. Almal, ook die
Nederlandse skrywers, wat hom in hierdie tyd ontmoet en leer ken, hou van Uys se
innemende menslikheid en nederigheid. 'n Onbekende joernalis wat in hierdie dae
oor hom moes skryf, gee 'n goeie kensketsing van Uys in Parys, in sy ‘roaring forties’
op sy wakkerste:
It was not like meeting a great man. There is a peasant-like quality about
Uys Krige, with his earthy simplicity. He scorns sophistication, lacks
affectation and has a contageous enthusiasm. His face, with its impishness,
reminds one of a highly intelligent monkey. It is ageless in its animation
and the quick workings of his mind are revealed in those darting blue eyes.
Uys Krige is unlike any other man I have ever met. He conforms to no
pattern
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or convention. He is completely uninhibited and has his own code of
living.48.
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, ook toe hy later, ná sy verblyf
by Jan en Marjorie, in 'n klein hotelletjie in die Quartier Latin gewoon het. Hy word
besonder beïndruk deur die Franse rolprente wat hy sien. Wanneer 'n Fransman sy
kamera op 'n straathoek of die interieur van 'n kafee rig, merk hy op, sien 'n mens
dadelik die verskil met die oppervlakkige Hollywoodprodukte. Met sy meer as veertig
teaters beleef Parys in dié jare 'n bloeitydperk in sy toneellewe. Uys ontmoet van die
beroemde regisseurs en akteurs, wat hom uitnooi om hulle repetisies by te woon.
Dikwels gaan sit hy dan 'n hele dag daar en luister. Met die Rooms-Katolieke filosoof
Gabriel Marcel, wat ook toneelstukke skryf, raak hy goed bevriend en ten minste
een maal 'n week gesels hulle lank met mekaar.49. Baie gou merk Uys 'n belangrike
verskil tussen die Londense en die Paryse teater. Die Engelse toneel is met sy fyn
dekorkonstruksie ingestel op die oog, terwyl die Franse op die oor gerig is. Die spelers
is toegespits op die versorging, die vertroeteling byna, van hulle dialoog. In die
blyspele buit hulle die ratse woord en wederwoord uit, terwyl die lang, bewoë
alleensprake - op gevaar af van breedsprakigheid of ‘betoog’ - in die treurspele hom
opval. In die besonder is hy beïndruk deur die werk van Jean Vilar, die stigter van
die Théâtre Populaire, wat met sy aanbiedings die toneel na die arbeiderstand wou
bring. Met slegs 'n paar stoele as dekor sien Uys van hom 'n opvoering waarin hy
stemming, atmosfeer, verandering in tempo en verwisseling van tonele bloot met die
verdieping of vermindering van die beligting bereik.50. Uys woon stukke van Claudel,
Anouilh, Ionesco, Adamov, Alfred Jarry en baie van die ander avantgarde-skrywers
van dié tyd by. Onder die bykans sewentig produksies wat hy sien, is ook dié van
Molière in die Comédie Française. Saam met Jan en Marjorie gaan kyk hy een
wintersaand in die Théâtre de Babylone na die Ier Samuel Beckett se rewolusionêre
En attendant Godot, daardie ‘skrikwekkende loflied op absurditeit en die niet’.51.
‘What a lovely Irish play in French!’ was Uys se kommentaar!52.
In Londen was Uys besig met die afhandeling van sy verhale in The dream and
the desert. Nou, terwyl hulle snoesig in Parys saam-
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woon, help Jan, wie se Frans in dié stadium vlotter was as dié van Uys, sy vriend
met die hersiening van sy direkte vertaling van Paul Éluard se gedigte. Uys word
opnuut beïndruk deur die moeitelose indruk wat Éluard se verse maak. Hy self het
nog altyd gevoel dat 'n gedig nie gefabriseer kan word nie, dat dit soos 'n fontein in
hom moet begin speel. In een van sy briewe, so herinner Uys hom, het John Keats
gesê dat as 'n gedig nie na hom kom soos blare na 'n boom nie, dit maar liewers nooit
moet kom nie.53. Hy dink aan die belangrike stelreël van Paul Valéry dat die digter
van êrens - deur die gode of deur die inspirasie - 'n reël gegee moet word waarop hy
dan verder self moet voortbou. In die Engelse vertaling deur Denise Folliot formuleer
Valéry hierdie beginsel as volg:
Skilled verse is the art of a profound skeptic. It presupposes an
extraordinary freedom with respect to the whole of our ideas and sensations.
The gods in their graciousness gives us an occasional first line for nothing;
but it is for us to fashion the second, which must chime with the first and
not be unworthy of its supernatural elder. All the resources of experience
and of the mind are not too much to render it comparable to the line which
was a gift.54.
Dit is 'n beginsel waarop Uys telkens in sy digterlike loopbaan sou terugkom, al
voeg hy by tye spottend by dat hy graag sou wou hê dat twee of drie reëls hom gegee
word!
Op sy beurt help Uys vir Jan sny en slyp aan die prosas wat in 1956 by die uitgewer
Balkema onder die titel Een-en-twintig sou verskyn. Die samewerking van Jan en
Uys in die Rue de la Tombe Issoire 33 in Montparnasse is die geboorte van Sestig.
Met Een-en-twintig lei Rabie oornag die vernuwing in die Afrikaanse prosa in wat
'n paar jaar later met sy verdere werk - veral die roman Mens-alleen, wat hy ook in
Parys skryf maar eers in 1963 publiseer - en dié van Etienne Leroux, André P. Brink,
Dolf van Niekerk en Chris Barnard 'n werklikheid sou word. By die verskyning van
Jan se bundel 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:
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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 epigoon, en
dit vereis 'n ewe groot innerlike gespannenheid en noodsaak as die gedig.55.
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’.56. 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.57.
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.58.
Dit is belangrike woorde wat Krige hier skryf en 'n sleutel tot sy eie ontwikkeling
wat ná sy Europese verblyf vir hom voorgelê het. Hoewel hy tydens sy besoek aan
Parys deeglik met byvoorbeeld die Teater van die Absurde kennis maak, het hy in
die jare wat voorlê,
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niks van wat hy op die gebied van die literatuur en die toneel kon ervaar en beleef,
klakkeloos oorgeneem nie. Wat daar van hierdie en dergelike tradisies in 'n drama
soos Die goue kring opduik, het hy volkome versoen met sy eie styl en oortuigings
as skrywer.
Maar by werk alleen kon die praterige Uys nie bly nie. Kort ná sy aankoms in
Parys in Desember 1952 duik sy misnoeë oor die toekenning van die Hertzogprys
in sy gesprekke met Jan op. Hy was oor die algemeen tevrede met Opperman se
bloemlesing Groot verseboek, wat die vorige jaar verskyn en waarvoor hy sy eie
tekste spesiaal hersien het. Hy het egter gemeen dat Opperman te veel van Van Wyk
Louw en sy eie werk opneem en daarmee 'n eensydige beeld van die Afrikaanse
poësie gee, ten koste van die Mediterreense rigting en die losser prosodie wat hy met
bundels soos Rooidag, Die einde van die pad en Hart sonder hawe verteenwoordig.
Nog sterker was sy gevoel wanneer Opperman se doktorale proefskrif vroeg in 1953
verskyn en Uys se werk volgens sy eie oordeel stief in vergelyking met dié van Van
Wyk Louw bespreek word. In 'n brief wat hy 'n paar maande later skryf aan Charles
Eglington, die digter en joernalis wat die uitvoerige artikel oor Krige se werk vir die
eerste uitgawe van P.J. Nienaber se Perspektief en profiel gelewer het, blyk duidelik
waarin Uys se grief geleë is: dat hy al die invloede uit Spaans en Frans wat aan
Opperman vrywel onbekend was, self uitgewys het; dat Opperman sterk krities staan
teenoor die gedigte wat Krige as skoolkind skryf, maar Van Wyk Louw se - volgens
hom - dikwels ewe swak vroeë verse sonder negatiewe kommentaar bloot vermeld;
en dat Opperman basies negatief ingestel is teenoor Krige se hele digterskap:
Dirk had a good chance to come with an adequate assessment of my
worth as a poet - but he messed it up. I gave him about 90 percent of my
‘influences’, even flung a couple into the bag that weren't quite true, just
for a joke...And his whole essay on me...is top-heavy with ‘influences’.
But what is worse, is his prejudice against me. It sticks out a mile all over
the place. Why, for instance, doesn't he say my translation of Lorca's Llanto
is as good, if not better, than any other translation extant - when he goes
out of his way to compare some of Van Wyk's best poems to inferior poems
by famous poets just to show what a ‘great poet’ V.W. really is? Why
doesn't he compare my Llanto with Spender's or Lloyd's or even Campbell's
- or with some Dutch
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ones of whose existence he is perfectly aware? He goes into both Van
Wyk's and my poems written when we were in our early teens - but he
criticizes mine adversely and V.W.'s not. Nor does he praise Van Wyk's.
Why? Take a swipe at an old fogey of almost 44 by all means if he deserves
it - but why, o why crack a kid of fourteen over the head? I could go on
analysing this prejudice of Dirk, but will mention only one thing more.
That astonishing final summing up of his. Bewildered, I ask: Why for the
love of God or man write about 50 pages about a poet to come to the
shattering conclusion that you now doubt whether he's really a poet or
not? I wrote to Dirk about this saying his peroration reminded me of the
old Oom, who on being confronted with a giraffe, grunted: ‘Nee, nefie, in
jou glo ek nie...’
Uit sy brief aan Eglington lei 'n mens af dat Uys baie seergemaak was deur die
wyse waarop Opperman sy poësie in Digters van Dertig bespreek. Ter verdediging
kan 'n mens wel sê dat Opperman meestal trefseker die beste verse in die Krige-oeuvre
aanwys en sy vinger op van die belangrikste en mees basiese probleme en gevare
van dié digterskap lê. Tog bly Opperman in gebreke om die vraag in sy finale
samevatting aan die slot, naamlik of Krige nie maar ‘net 'n blote naskeppende
kunstenaar’59. is nie, met die nodige substansie positief te beantwoord. Dat Krige baie
vertaal en dikwels in sy vertalings tot ‘nadigtings’ oorgaan, maak nie van hom 'n
minder oorspronklike digter nie. Ten spyte van die invloede en verwantskappe wat
hy probeer uitwys, kon Opperman ook nie daarin slaag om die nuutheid en
oorspronklikheid van Krige se beste verse oortuigend te bevraagteken nie. Die enkele
kere dat hy Eglington in dié verband teengaan, is sy bewysvoerings onoortuigend.
Alles vloei vir Uys voort uit die wanopvatting oor die woord oorspronklik en wat hy
Opperman se ‘snuffelkoors’ noem. Wanneer hy Digters van Dertig klaar gelees het,
skryf hy 'n satiriese vers wat hy ‘Kritikus van Vyftig’ noem:
Dat hy geen digtermaat, anders begaaf
as hy, ooit kan laat staan nie
sonder om hom in lompe plompe
prosa skoon plat te slaan nie;
dat hy één enkel digter van sy eie soort
maar groter gawes, moet my hier nie misverstaan nie
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(ook hy lag skaars en ken geen traan nie)
telkens verhef tot 'n spitspiek waar Keats
nòg Shelley ooit hul pad sal baan nie
- is dit kritiek, suiwer en onpartydig,
of maar net oppermanie?

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?’60.
Van tyd tot tyd, in die sewe maande dat hy in Parys woon, skryf Uys artikels vir
tydskrifte en koerante, tree hy oor die radio en televisie op en hou hy lesings en
praatjies. Wanneer hy uitgenooi word om oor die Suid-Afrikaanse rasseprobleem 'n
lesing te lewer, praat hy met insig, menslikheid en liefde vir sy land en ál sy mense,
óók sy politieke opponente. Kritici tuis, veral onder die Nasionaliste, moes skaam
gekry het indien hulle van hierdie genuanseerde standpuntinname van Krige voor 'n
Franse gehoor kennis geneem het. Aangesien dié lesing, wat hy op 28 Mei 1952
lewer, so belangrik vir sy politieke standpunt én sy menslikheid is, word dit hier in
sy geheel weergegee:
If there is one thing I regret about the present passionate interest in this
country & the world in general in South Africa's immensely complex racial
problem, it is its oversimplification - a certain, perhaps unavoidable, lack
of nuance. And as your own Paul Verlaine so aptly said: c'est la nuance
que compte...Let me, briefly, give a few of these nuances.
First of all, one must get away from the idea that we South Africans are
an exceptionally selfish, obstinate, wilful people unwilling or unable to
see what is going on in the world around us or what is happening before
our very eyes. We white South Africans are no different from any other
people. We have the same faults and virtues as other races, the percentage
of good and bad amongst us. We have been caught up in a tragic racial,
social
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and economic dilemma not of our making as every other European race
would have been caught up in it under similar circumstances. And we have
reacted to it in exactly the same way, I think, as any other European people
would have reacted to it. Our situation, it must be remembered, is the
completely logical and inevitable result of the establishment and
development in Africa of Europe's highly technical modern civilization.
Nor are we unaware of the problem and all its implications. It presents
itself to us on waking when our coloured or African servant hands us our
early morning coffee. On our breakfast table the morning newspaper has
been waiting for us like a bomb. It is a problem haunting us from the cradle
to the grave. No, we are not somnambulists, we South Africans. On the
contrary...this constant tension, this continual frisson in our ambience, this
consciousness of antagonisms woven into the very warp and woof of our
social fabric, stimulate us (perhaps often overstimulate us), make us
mentally alive, mentally aware...
We know that there is prejudice everywhere in the world. Even among
peoples of the same colour. When during the last war I was a p.o.w. in a
camp of British working-class privates, I was surprised to find how some
of my mates spoke slightingly of their Belgian or French fellow-workers.
In her biography of Roger Fry Virginia Woolf tells how in the nineties
English children were strictly forbidden by their parents while out skating
on the ice, to speak to working-class children. Aldous Huxley in one of
his novels portrays an upper-class intellectual as feeling almost
‘contaminated’ when he finds himself seated in the tube beside a workman
in grimy clothes. And in this year of grace 1952 we have English miners
refusing to work with Italians especially invited to this country [Frankryk]
to help in its reconstruction.
Our class problem in South Africa is, of course, infinitely complicated by
the question of colour. Let us suppose, for instance, that the British Isles
with its 50 million whites had a black population of 250 million. That
would give you an idea of the enormity of our problem.
Qui s'excuse, se juge, you might well say. Yes, on several occasions I have
judged - in my writings, public speeches, etc. - back in my own country.
That is where we must judge ourselves. I
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maintain - in our own country. And if this sounds too much like an apologia
pro domo, let me hasten to add that white and black must find each other
in South Africa in sympathy, understanding and co-operation - or else
perish. And that the onus now lies on us, the whites, to ease the tensions,
achieve a just balance, give the non-European a fuller, freer life in the
country to which we all belong and which we all love.
It is a grave mistake - doing our liberal cause much harm - to equate the
more liberal-minded spirit in South Africa with the English and the harsher,
illiberal spirit with the Afrikaners. The leader of the Opposition (United
Party) in our House of Assembly is an Afrikaner. Most of the United Party
leaders are Afrikaners. In the 1948 Provincial Council elections almost
200 000 Afrikaans country people voted for General Smuts in the Transvaal
alone. The greatest Liberal South Africa has had in the past 25 years is an
Afrikaner, Jan Hofmeyr. Thousands of Torch Commando men are
Afrikaners. The powerful Garment Workers' Union which is now so much
in the news and of which Solly Sachs is the energetic and courageous
leader, is composed, largely, of Afrikaans-speaking girls who came to
Johannesburg from the country in recent years. Afrikaners, also, were
prominent in the Communist Party now disbanded. Two of its leading
figures are descendants of Presidents of the Orange Free State Boer
Republic. One of these is also a son of a former Chief Judge and a grandson
of one of the founders of the Nationalist Party. And a woman prominent
in Communist circles during the War, is a niece of General Smuts.
It would be a mistake, too, to consider the United Party ‘liberal’ in its
entirety and the Nationalists illiberal en bloc. I cannot enlarge on this
interesting point, but let me say this: Many United Party adherents have,
privately, the same basic attitude towards our Non-European races as that
so categorically formulated in their public utterances by the Nationalists.
And there are many Nationalists who have a genuine feeling and sympathy
for the Non-Europeans, and are courteous and kind to them in their own
personal relations with them - however much in conflict with the stated
policy of their party such conduct may appear to us.
Many Nationalists honestly and sincerely believe that Apartheid is the
best policy for all concerned. An important group of Afrikaans professors
have time and again insisted that Apart-
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heid must give the Non-Europeans every scope for progress and
self-fulfillment under their own leadership and in their own territories;
and that we Europeans will have to make enormous sacrifices in order to
make Apartheid work. That the rapid industrialisation of South Africa and
the present integration of our joint lives make nonsense of this project,
does not, however, invalidate its sincerity.
Nor should we call the Nationalists Nazis or Fascists. Their leaders, I
would say, are extremely short-sighted and stubborn men, suffering
principally from a failure of the imagination. It is this failure of the
imagination that has prevented them from putting themselves in the place
of the thousands of ex-soldiers of the Torch Commando who were ready
in 1939-1945 to lay down their lives for certain ideals and who will not
now allow these ideals to be trampled upon. That has prevented the
Nationalists, too, from putting themselves in the place of English-speaking
South Africans, the coloured man of our country, the African, the Indian.
And it is precisely this failure of the imagination that has now made them
overreach themselves and that will in time, I am convinced, bring about
their downfall.
There is a profound schism in the soul of the white South African, no
matter to what party he belongs. Let me give you just one example.
Twenty-six years ago I was at school with a boy of great character &
personality. Twenty years ago he had not a penny in the world. Today he
is a young Nationalist Member of Parliament, has a private plane and
amateur broadcasting station, several factories - and is the most powerful
business man in his town and district. Last year he told me: ‘There is no
happiness in all this so-called success. The only time I ever feel happy is
when I sit in the sun against the back wall of my factory, talking to a few
of my coloured workers. They are about the only sincere people I know...’
A month later X- said to me: ‘What on earth happens to us in life? I have
no zest or energy left. You know, I am dying on my feet...’ At the beginning
of last summer I was walking along the beach with him. Suddenly, in a
strange tone of voice, he exclaimed: ‘What is this Apartheid nonsense?
Do you know that since my mother had no milk I was suckled by a coloured
woman?’ Looking at him, I noticed a frustrated expression in his eyes and
that his face was red with suppressed
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anger. A few weeks later he voted for the Bill disenfranchising 40 000
coloured voters.
My old school mate, X-, is a Christian in search of his soul. In South Africa
there are many Christians searching for their soul.61.

III
In Augustus 1953 verlaat Uys Parys en reis hy na België. In 'n klein dorpie net buite
Antwerpen bly hy by die Vlaamse regisseur Fred Engelen en sy vrou, die aktrise
Tine Balder.62. Hulle stel Krige se werk bekend aan 'n Antwerpse gehoor waartydens
ook sy vertalings uit Frans en Spaans voorgelees word. Dit is sy tweede besoek aan
Antwerpen. Byna twintig jaar vroeër, in 1935, het hy die eerste eksemplaar van sy
eerste digbundel, Kentering, met bewende vingers op die Grote Markt in Antwerpen
uit die pakkie gehaal.
Ná sy verblyf van drie weke buite Antwerpen reis Uys vir 'n verdere drie weke na
Nederland. Nou sien hy Amsterdam die eerste keer, vir hom een van die mooiste
stede wat hy ooit besoek het.63. Aan prof. N.A. Donkersloot, die digter Anthonie
Donker, met wie hy net oor die telefoon kon gesels en nie persoonlik kon ontmoet
nie, sê hy Amsterdam is 'n ‘verruklike stad’. 'n Maand voor sy aankoms saai Radio
Nederland sy Alle paaie gaan na Rome in Nederlandse vertaling uit. In Amsterdam
bly hy by Van Wyk en Truida Louw, deur wie hy gul ontvang word en met wie hy,
soos in die ou dae in Kaapstad, heerlik gesels. By Van Wyk Louw aan huis herlees
hy weer al die bundels van sy vriend en van Opperman, maar hy vind baie van die
verse serebraal, krampagtig en ritmies onsuiwer.64. Vir hom maak Van Wyk Louw
verse met 'n skitterende tegniek, maar hy maak hulle.65.
In Den Haag woon hy by die Australiese ambassadeur, Alfred Stirling, vir wie hy
in Suid-Afrika leer ken het toe Stirling ambassadeur in Pretoria was. Tien dae lank
kuier hy in Den Haag ook by Ludwig Binge, wat in daardie stadium kultuurattaché
by die Suid-Afrikaanse Ambassade was. Uys se kamer was op die derde verdieping.
Elke aand wou hy opsluit hê hy en Ludwig se vrou, Ferrie, wat swanger was, moet
by Scheveningen aan die Noordseekus gaan stap; dit is dan kwansuis so goed vir 'n
swanger vrou om te stap. Wanneer hulle dan terugkom, gesels hy land en sand die
nag deur. As hy gaan tee maak, skink hy die tee in onpaar koppies en pierings!
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In Amsterdam en Den Haag sien Uys tien toneelopvoerings. Tydens die Holland
Festival in Den Haag woon hy die produksie van Shakespeare se The tempest in die
vertaling van Martinus Nijhoff deur die Haagse Comedie onder spelleiding van Cees
Laseur by. Wanneer koning Alonso se skip in die eerste toneel teen die rotse verpletter
word, is die voorstelling vir hom Hollandse realisme op sy beste:
Die geloei van die wind, die gemoker van die verskeurde seile teen die
gebroke maste, die wanhopige geskreeu van die skipbreukelinge, die
gekantel heen-en-weer van die gedoemde skip in die siedende bare, die
fors stem van Prospero wat hoog opstyg bo al dié gebrul uit - ek glo nie
ek het al ooit 'n werkliker stukkie ‘werklikheid’ op die toneel gesien nie.66.
Die feit dat Cees Laseur en sy spelers al hierdie sorg en toewyding kon bestee aan
'n toneeltjie wat kwalik drie minute geduur het, was vir hom 'n treffende bewys van
die deeglikheid van die Nederlandse toneel.
Die stuk wat die grootste indruk op Uys maak, is Johan de Meester se opvoering
van die Middeleeuse moraliteit Elckerlijc teen 'n symuur van die Waalse kerk in
Delft. Hy skryf:
Ek het nooit kon droom dat 'n ou godsdienstige stuk, wat in so 'n mate
vooropgeset of ‘daargestel’ is; wat deur geen lewende karakters, maar
slegs deur simboliese of allegoriese figure gedra word en wat derhalwe
vir my bepaald iets gekunstelds gehad het, my só kon boei nie. Maar die
pragtig-sobere regie en die wonderlik eenvoudige spel - veral dié van Han
Bentz van den Berg as Elckerlijc self - het die wonder laat geskied. Ons
het omtrent 'n uur-en-'n-half daar in die buitelug gesit, glad nie meer bang
dat dit nou dalk enige oomblik gaan reën nie, roerloos, sprakeloos, tot in
ons murg bewoë...67.
Vir Uys se werk aan Die goue kring, die drama waarmee hy weldra sou begin,
was die bywoning van Elckerlijc van groot betekenis. Op 'n besondere wyse sou
elemente van die Middeleeuse moraliteit in Krige se drama neerslag vind.
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IV
Ná die kort besoeke aan België en Nederland wou Uys met alle geweld na Spanje
gaan. In Augustus 1953 keer hy terug om sewe maande in sy hartland te bly. In
Barcelona, waar hy in 1933 en 1934 gewoon het, soek hy weer al sy blyplekke van
vroeër op. In Madrid maak hy kennis met Richard Ley, professor in Engels aan die
Universiteit van Salamanca. Ley nooi hom uit om aan die begin van 1954, by
geleentheid van die agthonderdste viering van die Universiteit van Salamanca, lesings
oor sowel die Afrikaanse as die Spaanse literatuur te hou en om naweke saam met
hom in Madrid voorstellings van die Spaanse teater by te woon. In Salamanca ontmoet
hy talle skrywers van internasionale reputasie. Aan Bokkie skryf hy op 12 Februarie
1954 dat hy nou, amper Proustiaans, op twee vlakke lewe: die universiteitslewe in
Salamanca en hul eie universiteitsdae saam op Stellenbosch 'n kwarteeu tevore. Tog
is daar groot verskille tussen Salamanca en Stellenbosch: die een stokoud, slegs klip
en steen in die middel van die Kastiliaanse hoogvlakte, sonder 'n enkele boom; die
ander jonk en groen en wit, met water in die strate en hoë bome oral. Salamanca is
een van die oudste universiteite ter wêreld. Argitektonies is dit 'n juweel: eeue oue
kerke en ander geboue, almal van pragtige geel klip ‘wat soos ryp lemoene of stawe
goud gloei in die ryp statiese lig van die namiddag’.
Deur 'n vriend van Ludwig en Ferrie Binge in Den Haag kry Uys die adres van
die Hotel Rovira in Tossa de Mar, 'n klein vissersdorpie noord van Barcelona aan
die Costa Brava. In die somermaande is daar in dié dorpie gewoonlik 'n gedrang van
mense, maar vroeg in September, juis die tyd dat Uys daar aanland, begin die
vakansiegangers te verdwyn en keer die ou ritme van die Mediterreense visserslewe
terug. In die Hotel Rovira kon Uys vir slegs tien sjielings per dag bly, met middagen aandetes en twee bottels wyn daarby ingesluit! Maar selfs dít was vir Uys te duur.
By die eenvoudige Katalaanse vissersvrou Adela Domingo Estran kry hy nog
goedkoper losies. Met sy verering van die moederfiguur word sy vir hom die
gedenkwaardigste van alle vroue wat hy in die tien jaar van sy tyd in Europa ontmoet.
‘En dit was by Señora Adela-hulle’, skryf hy in Sout van die aarde, ‘dat ek opgeneem
is in daardie mooi samehang en verband, dat ek deel geword het van daardie gestadige
ritme, stil en soetvloeiend, wat oor die eeue terugreik na die dae van Homerus’.68.
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Die huisie van Señora Adela en haar man het bestaan uit twee verdiepings met
taamlike groot vertrekke, ligbruin van buite en spierwit van binne, alles silwerskoon,
met 'n minimum aan meubels en die afwesigheid van enige gemakstoele of sofa. In
Uys se kamer bo was daar twee yslike beddens. Een het hy dadelik vol boeke,
koerante, tydskrifte en manuskripte gestapel. Op die eenvoudige skrynhouttafeltjie
waarop hy sy skryfwerk gedoen het, was daar die beeld van 'n spekvet Christuskind
met 'n lang wit rok aan. Onder was daar 'n kleinhuisie wat deel van die kombuis was.
Bedags kon hy in sy kamer werk en saans, met die geur van die lemoene in sy neus
en die geruis van die Middellandse See in sy ore, met die vissers gesels.
By Señora Adela en haar man, Juan, aan huis begin Uys met sy drama Die goue
kring, wat hy op die Portugese legende baseer wat hy jare tevore in die verhaal ‘La
Miseria’ in Die palmboom verwerk het. Die oorspronklike legende met sy deels
komiese inhoud bou hy hier uit tot 'n besinning oor die doel van die lewe, met die
uiteindelike besef by die hoofkarakter, Moeder Mart, dat die lewe alleen betekenis
kry as ook die dood ten volle aanvaar kan word. Wat Van Wyk Louw in een van sy
vroeë sonnette, met die insigryke slotreël ‘mooi is die lewe en die dood is mooi’, as
‘my jeug se oopgelate kring’69. aangedui het, word by Krige 'n ‘goue kring’. Die mens
moet soos 'n lemoen wees, getrou aan homself en die lewe, en nie soos Moeder Mart
die kringloop van lewe en dood probeer verbreek nie.
Wanneer Uys in dié tyd aan Lydia skryf, sê hy dat Die goue kring hom druk besig
hou. Hy verlang na hulle almal en is lus om terug te kom, maar indien hy nou van
tuiste verander, is die stuk vir 'n geruime tyd ‘na die maan’. Dit is 'n stuk, skryf hy,
wat hy al byna tien jaar in sy kop ronddra, maar waarmee hy vroeër nie op stryk kon
kom nie. Nou het die hele affêre egter skielik vonk gevat en ‘praat en beweeg en leef
en haal my karakters sommer vanselwers asem’. Teen middel Desember wil hy die
stuk klaar hê. Een van die karakters, 'n kêrel met 'n houtbeen, ‘is so vol lewe en
sêgoed dat hy dreig (net soos Naudé in Die ryk weduwee) om die hele stuk uit lit uit
te ruk’. Die derde bedryf, gaan hy voort, gee hom groot probleme, nie ‘soseer tegnies
nie, maar filosofies-digterlik’. Bill de Klerk het hom 'n hele paar keer op die hart
gedruk om 'n stuk in versvorm te skryf. Dalk is hy reg, want in die eerste bedryf kom
reeds vier ‘lyrics’ of tussensange voor wat hy makliker geskryf het as die
prosagedeeltes. Hy is seker Lydia sal van sy ‘Lied van die lemoen’ hou, die ‘theme
song’,
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gesing deur die blinde swerwer-digter reg aan die begin terwyl hy onder die
lemoenboom sit. Maar met die vierde en laaste bedryf sukkel hy, in so 'n mate dat
hy dit eers 'n jaar later in Rondebosch heeltemal afgewerk kry.70. Miskien as gevolg
van die frustrasies met die vierde bedryf ontwikkel Uys 'n ernstige maagongesteldheid,
die eerste tekens van wat later 'n knaende probleem by hom sou word. As daar nie
verbetering kom nie, kla hy in sy brief aan Lydia, gaan hy 'n dokter spreek. Dalk,
meen hy, is dit die eenvoudige kos wat hy nou reeds twee maande eet, dalk is dit
senuwees. Hy leef baie eenvoudig, drink nou feitlik 'n jaar lank niks nie. En hy is
pragtig bruin gebrand.
Tydens sy gesprekke met Señora Adela in die aand om haar tafel het Uys dikwels
dele van sy wordende drama uit die vuis vir haar in Spaans vertaal. Sy het lekker
gelag vir sy ou Spaanse volksfiguur, Pablo van die Honderd Vure en die Oop See,
die oudmatroos met die afbeen, kammakastige held van Lepanto en so baie ander
seeslae, bobaas van alle baasspoggers.71. Min het sy besef dat Uys vir die rusies tussen
Pablo en sy vrou, Violetta, eintlik steun op die soms hooglopende gesprekke wat sy
self van tyd tot tyd met haar man, Juan, en haar stiefseun gehad het! Wanneer Uys
soms gevoel het dat Pablo met al sy kaskenades die spel te veel oorheers en hom van
die verhoog af wil stuur, het sy gepleit: ‘Bring hom terug, hombre, bring hom terug!
Hy's so snaaks...Ek hou baie van hom.’72. En min het sy geweet dat Uys met die
hinkende, grootpratende, dranksugtige Pablo, soos Daniel Hugo in 1987 in 'n artikel
aangetoon het, in werklikheid 'n parodie skryf op sy vriend Roy Campbell se
wonderlike vermoë om groot te praat en te lieg!73.
Met Die goue kring bereik Krige die hoogtepunt van sy dramatiese oeuvre. Dit is
ook 'n stuk wat ná aan sy hart lê, want in dié drama versoen hy sy liefde vir Spanje,
vir die Afrikaanse taal en vir die eenvoudige plattelandse mense. Sy Spaanse
‘vistermense’, sê hy by geleentheid, kon net sowel Kaapse bruin mense gewees het.74.
Hy voel ook dat hy met dié drama ‘dalk naby aan die volle gebruik van die teater
(kom). Ek maak gebruik van musiek en dans en sang en koor in 'n eenheid wat, meen
ek, organies is; en dan is daar nog 'n taamlike sterk storie of intrige ook. Die stuk
bevat ook 'n sekere besinning - wat dramaties verantwoord is, dink ek - oor wat ek
voel omtrent die lewe en die dood.’75.
Die vermenging van verskillende teatertradisies in Die goue kring sorg vir 'n
besonderse bydrae tot die Afrikaanse toneelliteratuur. Naas
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die invoering van liedjies, wat aan Shakespeare en Lorca se dramas laat dink, toon
die stuk duidelike ooreenkomste met verskillende Middeleeuse dramatiese vorme.
Sommige van die karakters openbaar byvoorbeeld die bekende tekortkominge van
die mens soos dit in die Middeleeuse klugte aangetref word, byvoorbeeld
vrekkerigheid, luiheid en hoogmoed. Daar is ook 'n verwantskap tussen die
misteriespele en die toneel met die bedelaar deur die verskyning van die
Christus-figuur en die vrye verwerking van Bybelse motiewe (veral die geskiedenis
van die Barmhartige Samaritaan en die penning van die weduwee), terwyl die tradisie
van die mirakelspele voortgesit word deur die wonder van die Dood wat aan die
boom vassit. Die duidelikste ooreenkoms met die Middeleeuse drama is egter die
verwantskap met die moraliteite deur die redenering en bespiegeling oor die sin van
lewe en dood. Veral hier het Krige se teaterervaring van Elckerlijc tydens sy besoek
aan Delft vir die bespiegelende uitbouing van die Portugese legende in die slotbedryf
gesorg. En ook die wyse waarop die Vreemdeling hom aan Moeder Mart aankondig,
sy identiteit openbaar en 'n lang reis in die vooruitsig stel, toon raakpunte met
Elckerlijc. Volgens die Dood in die Middeleeuse spel moet Elckerlijc saam met hom
gaan op ‘Een pelgrimagie, die niemand en mag/Wederkeren in geender manieren’.
Wanneer Elckerlijc sê dat sy sake nog te deurmekaar is en vra: ‘Wie bistu, bode?’,
kry hy die antwoord:
Ik ben de Dood.
Elckerlijc zal bi Gods bevele rekeninge doen mi.76.

Aan die begin van die derde toneel van die derde bedryf van Die goue kring meld
die Vreemdeling hom aan by Moeder Mart met ‘'n belangrike sending’: hy kom haar
haal om hom ‘op 'n lang reis te vergesel’ na ‘'n ver, baie ver plek’. Wanneer sy hom
vra, ‘Wie is jy, meneer?’, antwoord die Vreemdeling: ‘Hier in Candamar noem almal
my die Vreemdeling. En miskien is ek...die Groot Vreemdeling. Ek is die Dood,
Moeder Mart...’77.
Met al hierdie figure, motiewe en verskeidenheid van dramatiese tradisies was
daar vir Krige die gevaar dat die eenheid van die drama deur die veelheid van die
spel aangetas kon word. Tog bestaan daar 'n duidelike eenheid deurdat, soos Rob
Antonissen dit stel, 'n mens die eerste twee bedrywe kan sien as die
‘grondpatroon...waarop die legende geborduur gaan word, en dat die kern van elke
scène
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in I-II op een of ander wyse weerklank vind en effektief sinryk word in III-IV’.78. In
die eerste twee bedrywe is die meestal volkse figure (Pablo, Violetta, Miguel)
byvoorbeeld primêr komies, maar voor die letterlike aanwesigheid van die Dood in
die vierde bedryf word hulle almal gedwing om na te dink oor die sin van die lewe
en die dood. Aanvanklik skep Krige 'n sekere afstand van die gebeure deur die
karakters as suiwer komies aan te bied, maar later staan 'n mens nader aan hulle as
iets tragies of pateties aan hulle tipe-figure toegevoeg word, sodat daar 'n mooi balans
tussen driflewe en besinning in die spel tot stand kom. Daarby vorm die drama 'n
eenheid deurdat elke bedryf as 't ware die beweging van 'n hele stoet volkse figure,
aanvanklik uitbundig, later meer ingetoë, gee en deurdat al die karakters uiteindelik
rondom die lemoenboom, as simbool van die lewe, beweeg. Dit lei tot die pragtige
volkse hulde aan die lewe met dans en lied aan die einde van die derde bedryf. Toe
die stuk in 1958 in Kaapstad en omstreke opgevoer is, was dit 'n triomf. En jare later,
wanneer die hersiene uitgawe van Die goue kring in 1976 verskyn, sê André P. Brink:
‘Ek wonder soms of ons drama- en teaterkritici ten volle besef wátter skat hierdie
werk van Uys Krige wérklik is: 'n waardige loflied aan en uit die hart van een van
die menslikste en ruimste van alle kunstenaars wat nog uit Afrikaans musiek gemaak
het.’79.
Maar seker die grootste hulde vir sy stuk ontvang Uys van Señora Adela, wat nie
eens kon lees of skryf nie:
Elke aand het ek haar aan tafel - sy en ek het saans altyd alleen geëet
daar Juan reeds in die laat agtermiddag op sy bootjie uitgevaar het - in
Spaans, haar tweede taal en my vyfde, vertel wat ek in die loop van die
dag geskryf het. ...
Eenmaal toe ek weer eens met Pablo en kie in Adela se eetkamer
deurmekaar raak, sê sy stilweg: ‘Tu tienes el mundo entero en tu cabeza...Jy
dra die hele wêreld in jou kop rond!’
Waarop ek slegs kon antwoord dat ek wel iets van my eie vak weet, maar
dat tienduisende dinge my totaal duister is.
Twee aande later sê sy byna asof sy met haarself praat terwyl sy
half-moederlik glimlag en met 'n verrimpelde hand haar grys, toiingrige
hare van haar verweerde gesig wegveeg:
‘Jy sal soos Columbus wees.’
‘Maar waarom?’ vra ek, verras.
‘Jy sal nooit doodgaan nie,’ antwoord sy.

J.C. Kannemeyer, Die goue seun. Die lewe en werk van Uys Krige

456

‘Maar ek het mos nie 'n nuwe wêreld ontdek nie!’ probeer ek 'n skansie
opwerp teen 'n dergelike oorskatting.
En toe kom daar...die paslike teregwysing:
‘Maar ontdek jy dan nie 'n nuwe wêreld met elke nuwe boek wat jy skrywe
nie?’80.
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Hoofstuk XIII
‘Die hart ken sy verdriet’
I
Aan die einde van Maart 1954 keer Uys Krige terug na Kaapstad. Ná die verwoesting
en menslike ellende wat hy in die jare 1945-1946 moes aanskou, het hy nou die
geleentheid gehad om in stede soos Londen en Parys die gedeeltelike herstel en
heropbou van Europa ná die Tweede Wêreldoorlog te sien. In Spanje kon hy merk
hoe Franco se diktatuur 'n remmende invloed op die gees van die Spanjaarde het, al
kon hy die negatiewe aspekte van die Fascistiese regime in 'n klein dorpie soos Tossa
de Mar grootliks van hom afskud en in die daaglikse lewe van die eenvoudige mense
opgaan. Veral belangrik vir sy verdere ontwikkeling as dramaturg was die wyse
waarop hy in Londen, Parys, Amsterdam, Den Haag, Antwerpen en Madrid sy kennis
van die lewende teater kon verbreed. Daarby het hy baie kunsmuseums besoek en
baie skrywers van internasionale status ontmoet. Hy kon hom, soos telkens tevore,
opnuut voed aan die bronne van Wes-Europa en verskillende strominge en rigtings
in die literatuur assimileer.
Terug in Kaapstad maak Krige kennis met die regisseur en toneelspeler Pietro
Nolte, met wie hy in die komende jare baie nou sou saamwerk en wat ook by herhaling
die regie van sy stukke sou behartig. Vir Nolte stel hy dikwels dramas voor wat
opgevoer kan word, terwyl hy by wyse van bekendstelling van die stukke lesings
oor hulle hou en die programnotas skryf. Lydia Lindeque bereik in die vyftigerjare
haar hoogtepunt as aktrise met haar spel in die Engelse vertaling van Lorca se Yerma,
Euripides se Medea en Carlo Goldoni se La Locandiera, wat onder die titel
Mirandolina opgevoer word. Vir die opvoering van Yerma deur die Cape Town
Theatre Productions hersien Krige die Engelse vertaling en herskryf hy die
koorgedeeltes. In die programnotas sê hy dat hy Lorca se poësie op 'n somerdag in
Valencia in Julie 1934 begin lees het en hom as een van die voorste Spaanse digters
van alle tye beskou op grond van sy voortreflike tegniek, sy gemaklike ritme en
beweging, sy diepte en rykdom van gevoel en die teerheid wat hy met 'n feitlik
elementale krag verbind. ‘A Spanish critic’, gaan hy voort,
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has said of Lorca that he is ‘the incarnation of age-old essences’. For
me he is, principally, the last of the great singers. If his voice can be
compared to a fountain playing or a bird in its first full spate of song, this
does not mean that mental processes are largely absent from his poetry.
There are few poets in whose work one can find a better balance between
feeling and thought or in which there is more strict control by the mind of
the inspiration's fierce impetus and surge.
In die sewe jaar dat hy as dramaturg kon werk, gaan Krige voort, publiseer Lorca
drie volkse tragedies wat 'n blywende bydrae tot die dramaliteratuur van die wêreld
is. Van hulle is Yerma die tragedie van
frustated motherhood, there is no way out from her impasse. She can
only conform to her own rigid code of honour. Her conscious mind cannot
even envisage a possible lover. It is only her subconscious mind that
fastens, with affection, on the figure of the sympathetic shepherd, Victor.
Perhaps we must see in this play, amongst other things, a reflection of
Lorca's own conflict between paganism and Christianity.
Krige woon die dertig repetisies van Yerma by en leer daardeur nie alleen die stuk
nog beter ken nie, maar doen ook waardevolle kennis vir sy eie dramatiese werk op.
Hy sien daarna elkeen van die tiental opvoerings van Yerma in Kaapstad, Bellville,
Paarl en Stellenbosch en skryf:
Aand vir aand het ek gesien hoe Lydia Lindeque, in haar manjifieke
diep-ontroerende vertolking van Yerma...haar gehoor hou in die holte van
haar hand.
Die stampvol saal het daar deurentyd tjoepstil, asof in hul stoele vasgeklink,
gesit. 'n Mens kon hul aandag, afwagting en spanning aanvoel soos iets
tasbaars, iets wat byna sigbaar bo hul koppe bly hang het. En hierdie reaksie
was altyd en oral dieselfde, ook in die platteland waar die meerderheid
van die gehoor Afrikaanssprekend was en dus na hul tweede taal moes
luister.
Vandag kan ek nie meer reg onthou watter gedagtes alles des-
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tyds met die aanhoor van hierdie toneel by my opgekom het nie. Om van
my gevoelens nie eens te praat nie...Een groot indruk bly egter by my: hoe
die toneel oor die voetligte na ons uitgereik het, ons in 'n band van teerheid
omvat en almal saamgevoeg het; hoe die verhoog, die saal, die lug bo ons
koppe, die hele atmosfeer, alles as 't ware aan die bewe was van die besef
van die patos van die lewe, deurhuiwer van 'n heimwee na al dié dinge
wat dalk kon gewees het...1.
Vir die fynsinnige Spaanse kritikus Rafael Nadal kon Krige in 1955 laat weet van
die groot en opwindende sukses van Yerma in Kaapstad; ‘hoe na die première die
skerm nege of tien keer moes opgaan vir die aanhoudende applous en dit gelyk het
asof ons dit minstens nog vyf keer kon optrek so hardnekkig het die mense aangehou
met klap’.2. In 'n brief aan Francisco García Lorca, broer van die digter en dramaturg,
skryf hy op 2 Augustus 1962 van die enorme sukses wat hulle met die Engelse
produksie van Yerma in Kaapstad en omstreke gehad het en die hoogstaande
vertolking van Lydia in die titelrol. ‘I wasn't satisfied with the English translation of
[certain]...parts of the play that were written in such splendid poetry, so I did my
own translation of these fragments, using the American translators' version only
when it was in prose.’ Wanneer sy Afrikaanse vertaling van Yerma in 1963 in
boekvorm verskyn, dra Uys dit op ‘Aan Lydia Lindeque wie se Yerma ek nooit sal
vergeet nie’. Reeds toe sy Yerma-vertaling in 1952 in Standpunte gepubliseer is,
beskryf die toneel- en romanskrywer Ben van Eysselsteyn dit in die Haagsche Courant
as 'n ‘sublieme vertaling’. In 1953, toe Uys by hulle op besoek was, voer Fred Engelen
en Tine Balder fragmente daaruit met sukses in Antwerpen op. Dit was so 'n sukses
dat lede van die gehoor voorgestel het dat die Koninklijke Nationale Theater van
Antwerpen die Afrikaanse vertaling in plaas van die Nederlandse vertaling van
Weremeus Buning op die planke moet bring.3. Toe die boek in 1963 verskyn,
bestempel Jozef Deleu die prosa in die waarderende naskrif in De Standaard as
besittende ‘een sprankelende soepelheid, een betoverende glans, een poëtische
intensiteit die de lezer eenvoudig overrompelt’.4. En in Kriterium, III:2, Julie 1965
sê Rob Antonissen dit is ‘die mooiste beskouing wat my in Afrikaans oor 'n drama
- enige drama - bekend is’.
In die jare vyftig word Krige, nog méér as vroeër, 'n gewilde spreker
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en voorleser van sy eie poësie, al was hy nie by alle Nasionaalvoelendes ewe welkom
nie. Wanneer hy geleentheid gehad het om sy eie verse op die verhoog of oor die
radio voor te lees, het sy meesterlike beheer oor die ritme opgeval. Hy kon tydens
die voordrag 'n swaai en 'n kadans bereik wat van 'n indiwiduele aanbieding getuig
en wat die gedig in sy oorspronklike frisheid opwindend nuut vir die gehoor laat
klink. Sy lesings en artikels het meestal oor aktuele aangeleenthede op die gebied
van die literatuur, die toneel en soms ook die politiek gehandel en het getuig van
kritiese insig, erudisie en 'n geestigheid wat die gehoor geesdriftig laat reageer het.
En voor uiteenlopende gehore was hy tuis. ‘There is something’, skryf Christina van
Heyningen, ‘of the ballad-monger about him - a great wanderer, he is equally at ease
with a simple country audience or a sophisticated university assembly - and those
who describe him, after one of his lectures, as a contemporary troubadour are not
romanticizing.’5.
Die gevolg hiervan is dat hy in die loop van die vyftigerjare en ook later baie
uitnodigings van leeskringe, kultuurgroepe en biblioteke kry om hulle te kom
toespreek. Universiteite en kolleges vra hom telkens om lesings te hou of om funksies
by te woon, terwyl hy herhaaldelik uitnodigings van oorsese opvoedkundige inrigtings
ontvang. Hy hou ook heelparty tafelredes voor organisasies soos die Elgin Round
Table, die Suid-Afrikaanse Rooikruisvereniging, die Black Sash, die Vereniging van
Joodse Vroue in Suid-Afrika en militêre verenigings soos die Moths Society. Net
die versoeke van W.E.G. Louw, A.P. Grové en later Ernst van Heerden om bydraes
vir Standpunte te lewer, laat hy onbeantwoord! In 1964 word hy, wonder bo wonder
- en baie later as sy tydgenote -, tot lid van die Suid-Afrikaanse Akademie vir
Wetenskap en Kuns verkies. Sy milde menslikheid laat hom ook, terwyl hy dit nie
breed het nie, geskenke bo sy vermoë uitdeel. Wanneer die Suid-Afrikaanse Raad
vir Blindes by hom vir 'n donasie aanklop, gee hy nie alleen geld nie, maar koop hy
ook vir hulle 'n bandopnemer.
Onder Krige se geweldig uitgebreide korrespondensie wat op Stellenbosch bewaar
word, is baie bewonderaarspos, ook briewe van labiele en versteurde mense. Van
dié mense, veral die vroue onder hulle, het soms in Kaapstad opgedaag om hulle
groot digter van aangesig tot aangesig te sien en met hom te gesels, dalk met die
hoop om iets meer van hom te ontvang. Lydia, teen hierdie tyd taamlik sat van die
praatsiek Uys in hulle Rondebosse huis, was nie in die minste bekom-
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merd wanneer mense haar waarsku teen die baie vroue wat by haar man toustaan,
hom bewonder en klaarblyklik verlief is op hom nie. ‘Never mind,’ was haar gelate
reaksie, ‘he'll talk them out of it!’6.
Onder die vraagstukke wat Krige in sy lesings, praatjies en artikels aanraak en wat
hy vóór die oprigting van die Kaaplandse Raad vir die Uitvoerende Kunste (KRUIK)
lewer, was die vraag of die Afrikaanse toneel in Kaapstad gered kan word. Dit was
'n tyd waarin soms heftige polemieke oor die stand van die Afrikaanse toneel gevoer
is en waaraan mense soos W.J. du P. Erlank en Hermien Dommisse deel gehad het.
Krige wys daarop dat daar 'n afname in die aktiwiteite van die Kaapstadse Afrikaanse
Toneelvereniging (die KAT) ingetree het en die kontinuïteit van 'n ontwikkelende
toneellewe in Afrikaans nie gehandhaaf is nie, terwyl die Engelse toneel van Kaapstad
met goeie produksies jaar na jaar bestendig voortgaan, 'n ‘theatregoing habit’ onder
die inwoners ontwikkel is en nuwe jong spelers kundig deur die voortreflike
Departement Drama en Toneel aan die Universiteit van Kaapstad opgelei word.
Terwyl ouditoriums in die tyd van die Hanekoms en Huguenet dikwels stampvol
was, is daar nou net 'n handjie vol mense wat vir Afrikaanse voorstellings opdaag
en 'n yskoue wintersaand trotseer om per bus en trein met heelparty oorstappe by die
teater uit te kom. Hy verwys na die eerste minister, dr. D.F. Malan, se uitspraak dat
Suid-Afrika by Bellville begin, 'n uitspraak waarmee Malan dan klaarblyklik die
‘blanke Afrikanerdom’, in teenstelling tot die Engelstaliges en bruin mense van die
Kaapse Skiereiland, bedoel. In ten minste een opsig, meen Krige in 'n ratse uitbuiting
van Malan se geografiese flater, het die eerste minister gelyk: ‘dis op die Kaapse
Vlakte waar daar 'n groot, vaste en dus “skeppende” publiek vir die Afrikaanse toneel
verower moet word’. By 'n voorstelling van Bruidskool in die veelrassige Klein
Teater merk hy 'n derde van die gehoor bestaan uit bruin mense vir wie ‘die wonder
van Molière se humor en menseliefde 'n voortdurende verrukking was’.7. En by dié
mense lê vir hom die toekoms van die Afrikaanse toneel, 'n toekoms wat, helaas,
met die rigiede toepassing van die apartheidsbeleid wat bruin mense in haas alle
teaters van bywoning weerhou het, ver in die toekoms sou lê.
'n Ander saak waarteen Krige as aanloop tot sy kritiek op John Osborne se Look
back in anger waarsku, is die los en onkritiese gebruik van woorde soos ‘groot’,
‘magtig’ en ‘van wêreldformaat’ wanneer letterkundiges hulle oor die Afrikaanse
letterkunde uitlaat. Op 'n
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keer moes hy van 'n letterkundige hoor dat die radio-uitsending van 'n Afrikaanse
drama die ‘grootste geestelike ondervinding’ van sy lewe was, terwyl 'n gedig wat
hy, indien dit in Engels, Frans of Spaans geskrywe was, nooit 'n tweede keer sou
lees nie, in 'n gesaghebbende tydskrif as ‘magtig’ bestempel is. ‘Die byvoeglike
naamwoord “groot”’, skryf hy
is, dink ek altyd, die een groot woord wat die kritikus met die grootste,
nee, die uiterste versigtigheid behoort te nader - veral waar die werk van
'n tydgenoot beoordeel word. ...[D]ie literêre geskiedenis het vir ons al
oor en oor bewys hoe onontbeerlik afstand en die perspektief van die jare
is vir 'n finale oordeelvelling - word daardie oordeelvelling ooit finaal? en hoe daar by die beoordeling van 'n tydgenoot se werk by die kritikus
faktore op die spel kan kom waarvan hy, die kritikus, miskien glad nie
bewus is nie en wat met die intrinsieke literêre waarde van die werk wat
hy bespreek, niks uit te maak het nie....Soms voel ek hierdie oorskatting
van nuwe werk, waar daar geen aandag gewy word aan sy foute of leemtes
nie, het by ons amper 'n soort siekte geword, 'n soort verlamming van die
ware ewewigtige kritiese vermoë wat by ons gedeeltelik spruit uit 'n
minderwaardigheidsgevoel, 'n voortdurende strewe (dit mag selfs onbewus
wees) om ons ‘hoog op te stoot onder die volke’.8.
Soms, voeg hy by, vra hy hom af wanneer hy ongelowig te staan kom teenoor
werke wat só hoog geroem word, of daar nie iets koppigs, dwarstrekkerigs en selfs
‘Uysagtig’ in hom is dat hy so alewig stroomop moet beur nie.
Hoewel Krige in sy artikel nie vermeld watter drama die kritikus die ‘grootste
geestelike ondervinding’ van sy lewe gevind het nie, is dit in die konteks duidelik 'n
toespeling op Opperman se Periandros van Korinthe, wat in Oktober 1954 deur die
SAUK uitgesaai is. In 'n bespreking wat hy in die Cape Times van 4 Augustus 1954
oor dié drama publiseer, het Krige dit, naas waardering, teen die paarrym. Dit word
volgens hom by Opperman ‘an unsubtle, obvious medium, now tending towards
monotony, then again - since it forces the poet to rhyme certain words that are
intrinsically incompatible - beating on the ear like a tyre gone flat’. Dit is 'n mooi en
lekker geniepsige hou teen Opperman, wat in sy bespreking van Hart sonder hawe
Krige
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se verse met hulle ‘spaghetti’-reëls bestempel het as ‘brode wat oor die pan gerys
het’! Hy meen ook dat Opperman telkens met hierdie ‘pap wiele’ die aandag vestig
op die tegniese apparaat wat hy aanwend: ‘For surely in any work of art its technique
should be concealed, unobtrusive, as upon looking at a completed building one should
suspect or surmise its framework but not see it.’ Krige het wel waardering vir mooi
momente soos Periandros se roerende weeklag vir Melissa, wie se dood hy veroorsaak
het, en vir Arioon se beskrywing van Periandros se weldade aan die mensdom, maar,
‘taken all in all, the poet's couplet lacks poise, balance, variety, elegance, elasticity
- in short, a real sustained inner music....At its worst Opperman's couplet degenerates
into doggerel.’ In sy nawoord tot Yerma sê Krige dat baie dramaturge deur T.S. Eliot
se voorkeur vir die versdrama op 'n dwaalspoor gelei is en dat die versvorm vir 'n
skrywer soms ‘opdringerig’ kan wees. Hy verwys dan weer na Periandros van
Korinthe, meer spesifiek na die berymde koeplet ‘met sy op die duur lompe gang,
sy stamp en dreun en plek-plek die platheid van sy taal’, wat die aandag van die
handeling aftrek.9.
In die vyftigerjare en ook later lewer Krige vir verskeie blaaie 'n hele aantal
voortreflike en uitvoerige besprekings van nuwe werke op die gebied van die
Afrikaanse en Engelse Suid-Afrikaanse letterkunde. Laurens van der Post se reisroman
In a province waardeer hy as ‘a venture to the interior on two levels: the interior of
the dark mysterious continent that bore its author and the interior of his own innermost
reactions - often subconscious and therefore equally dark and mysterious - to the
wonder and prodigies of that vast continent’.10. In 'n waarderende opstel oor die nou
grotendeels ten onregte vergete skryfster Elizabeth Charlotte Webster se Expiring
frog dui hy die geestelike vryheid waarvan die roman 'n uiting is, met goed gekose
fragmente uitstekend aan. Krige, wat nooit 'n konformerende en kerklike tipe religie
beoefen het nie en eerder die groot Christelike deugde op 'n eenvoudige wyse, sonder
enige vertoonsug, indiwidualisties uitgeleef het, moes veel gehad het aan dié roman
waarin die skynheiligheid van die kerk en die hele Christelike ‘besigheid’ by tye
eksplosief aan die kaak gestel en gehekel word:
The whole universe turns on the publicity system. Don't you know that?
Take Christianity from the start - the prophecies in the old testament, and
then the message to the shepherds, and
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the gifts of the wise men...John the Baptist was Jesus Christ's publicity
manager, until He could run the show Himself. Think of the miracles.
Publicity! Think of Judas' betrayal. Publicity! Think of the trial before
Pilate. Publicity! Christ had every eye on Him all the time. Think of the
Crucifixion and Resurrection. It was a stupendous stunt. My dear good
fellow, the publicity of Almighty God has put the Church where she is.11.
Ewe beïndruk is hy deur die poësie van Mary Morison Webster, suster van die
romanskryfster. Hy waardeer die klassieke kwaliteit van haar beste elegiese verse:
the concision, precision, simplicity and clarity of her language, the inner
harmony of everything that went into the making of the poem - and, as
important as any of these essentials, the poet's objectivity. And by
objectivity I mean her detachment from her own grief in the sense that she
seems to stand a little apart from it, to be contemplating it, reflecting on
it; but not to the extent of impairing in any way the freshness or spontaneity
of her eventual song.
Dit is opvallend dat Krige, wie se poësie, in teenstelling tot die belydende inslag
van die vroeë Dertigerpoësie, gekenmerk word deur 'n wegskryf van die ek en 'n
oopgesteldheid vir die wêreld, juis die sublimering van die verdriet in Mary Morison
Webster se poësie waardeer. Daarmee huldig hy presies dieselfde standpunt as D.J.
Opperman, wat die regstreekse belydenisse as 'n soort ‘skaamtelose
geestesnaaklopery’12. laak en voorkeur gee aan 'n soort ‘onpersoonlike’ poësie wat
van T.S. Eliot se ‘objective correlative’ of Martinus Nijhoff se ‘fluit’13. gebruik maak.
Krige skryf: ‘In this way - not by pouring out her sorrow in unrestrained or raw
accents but by controlling it, giving it harmonious form, shape and content - she
achieves the complete sublimation of her sorrow; that balance and unity the Greeks
considered the prime requisite for any work of art from the Parthenon to the smallest
marble figurine of a sleeping child.’
Van groot belang vir Krige se eie opvattinge oor die poësie is die wyse waarop
hy in 1954 op Anthony Delius se digterlike debuut, An unknown border, reageer.
Hy het groot waardering vir Delius se werk, maar hy meen dat Delius se denke in
sy poësie domineer, ‘at the ex-
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pense of the feeling or the emotion’. Dit is 'n beswaar wat hy het teen sowel baie
moderne Engelse en Amerikaanse poësie as - en hier dink hy bepaald aan Opperman
- ‘Afrikaans poems highly praised by our leading critics’. Dit is 'n tipe poësie waarin
hy ‘a certain angularity, a certain dryness’ bespeur. Soos in Opperman se Periandros
van Korinthe vind hy dat ‘the effects of (Delius')...brilliant technical gifts become
so pronounced as to obtrude on me a sheer virtuosity’. Wanneer Krige oor
beïnvloeding by Delius uitwei, laat hy dit voorafgaan met 'n stukkie teorie wat na 'n
versweë antwoord op Opperman se Digters van Dertig en die hele procédé van 'n
jag op vermeende oornames klink:
Poetry, like every other art, is one long golden chain of continuity. So
in a sense, each true poet is every fine poet he has ever read. Your
borrowings from other poets, the influences you have undergone, are not
what is important. What is important, is what you have done with those
borrowings, those influences: whether you have completely absorbed them,
whether they have become an intrinsic part of your own personality and
character; whether, in short, your poems containing those borrowings and
showing those influences, have a tonal unity and an integral oneness
expressive of yourself.
In die jare 1957-1959 behartig Krige 'n rubriek oor taal en literatuur in Weekblad,
Kaapstadse orgaan van die Verenigde Party. Met dié rubriek oortref Weekblad by
tye, sowel in gehalte as in omvang, die aandag wat Die Burger aan die letterkunde
bestee. In dié artikels skryf Krige oor nuwe publikasies soos F.A. Venter se Man van
Ciréne en Jan Rabie se Ons, die afgod. Hy waardeer die objektiwiteit en vertelvermoë
van Venter en die wyse waarop die skrywer daarin slaag om sy karakters uit te beeld.
Uit sy bespreking van Ons, die afgod is dit duidelik dat hy nie van dié roman hou
nie, maar hy gooi wal teen wat hy as 'n onbillike aanval op die styl van die boek deur
Aat Kaptein beskou. Daarby waardeer hy Rabie se ‘morele moed’ om te getuig van
'n ‘ope wond’ wat in hom en talle ander Afrikaners bloei, al is die boek dan eerder
'n ‘bieg’ as 'n roman.14. In 'n hele paar stukke skryf hy oor ‘Die woord en sy wondere’,
‘Afrikaans se besondere trefkrag’, ‘Die vuishou van die vrye vers’ en die bekoring
wat daar van plaasname, voëlname en bootname uitgaan. By die aanvaarding
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van ‘Die Stem van Suid-Afrika’ as uitsluitlike volkslied in 1957 staan hy krities
teenoor die Engelse vertaling. Die Engels dra vir hom nie altyd dieselfde gevoel as
die Afrikaans van Langenhoven oor nie en die grootste swakheid van die vertaling
is die opvallende rymdwang wat die sêkrag van die oorspronklike ontsenu of afwater.
Uit die talle vertalings wat voorgelê is, het die besluitnemende komitee 'n teks
saamgestel wat dan die beste elemente uit al die weergawes sou bevat. Krige vra:
Was juis dié metode nie onvermydelik bestem om Langenhoven se mooi
gedig as gedig in die Engelse taal die nekslag toe te dien nie?
Hoe kan 'n gedig wat uit die ontroerde gemoed van 'n enkele digter,
Langenhoven, opgesing het, nou inmekaar gestoot en geskuif word soos
'n jig-saw-raaiseltjie? (en die raaisel: wie het wat geskryf?).15.
Een van die belangrikste stukke wat Krige in Weekblad publiseer, is sy
herwaardering van H.A. Fagan se Ousus, waarmee hy, téén die destydse plasing van
dié werk in literêre oorsigte, die stuk sien as ‘die suiwerste en gaafste toneelwerk in
ons taal’. Hy waardeer die ‘enkelvoudigheid’ of ‘afgestrooptheid’ van die spel en sê
verder dat daar nooit ‘die minste aarseling of onsekerheid in die dramaturg se
aanvoeling van die wesenlike aard van enigeen van sy karakters (is) nie....Alles word
diensbaar gemaak aan die enkele tema of die bepaalde situasie. Elke woord tel - òf
om 'n karakter te teken of te onthul òf om die handeling of gang van die stuk te
ontwikkel; of, soos dikwels in 'n goeie stuk gebeur, om dié twee dinge tegelyk te
bewerkstellig.’16. Een van die vermaaklikste bydraes van Krige tot sy Weekblad-rubriek
handel oor sy ervaring met mense wat hom uit die bloute bel of met versoeke by hom
opdaag. So was daar 'n man wat hom kom vra het om 'n reeks gebede te skryf wat
hy wil bemark en waaruit hulle dan saam-saam skatryk sal word. Dan is daar die
‘broederskap van die biegbroers en -susters’ wat hulle ‘dramatiese’ lewensgeskiedenis
as boustof vir 'n nuwe boek vir hom wil vertel. 'n Ander groep is die ‘toeriste’ wat
al gehoor het hy was in Frankryk, Spanje en Italië en wat van hom wil weet hoe hoog
die lewenskoste daar is, of hy 'n goedkoop hotelletjie in Barcelona of Rome kan
aanbeveel, watter klere hulle moet saamneem en of Florence ‘vrekkoud’ in die
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winter is. In 'n brief, nogal verbasend eerlik, vra iemand by geleentheid: ‘Ek verstaan
u het 'n paar boeke oor Spanje geskryf....Eintlik het ek hulle nog nie gelees nie....Kan
u my miskien asseblief sê of die buitewyke van Madrid 'n geskikte plek sou wees
om 'n varkboerdery te begin?’ Dan is daar die ‘dwepers’, meestal van die vroulike
geslag, wat hom op 'n partyjie ontmoet, hom sê hoe wonderlik sy poësie is en hoe
dit die skoonhede van die Afrikaanse taal aan haar openbaar het. Toe hy op 'n keer
aan een van die ‘dwepers’ vra na die werk wat so 'n blywende indruk op haar gemaak
het, noem sy 'n digbundel van een van sy kollegas! Maar dan is daar die talle mense
wat per brief of mondeling vir die skrywer 'n troos kan wees. Krige skryf:
Ek had eenmaal 'n brief van 'n vrou uit 'n hospitaal waar sy maandelank
moes lê met 'n pynlike rugsiekte. ‘U gedig het my in my siekte vertroos,
my weer soveel moed gegee dat ek besluit het om aan u te skryf...’
Dit is briewe van hierdie aard wat die skrywer laat besef dat hy nie alleen
staan nie, dat hy deurgebreek het deur die klipmure van sy eie
ingekerkerdheid om met sy medemens een te word, dat hy eindelik ‘in
verbinding’ is, opgegaan in 'n veel ruimer en ryker verband as net die
kringlopie van sy eie klein self; en wat hom laat besluit: al die gesukkel
en geswoeg, die ewige oorskryf en wysig en probeer verbeter tot tien, nee,
selfs twintig jaar toe, was darem die moeite werd.
Dikwels het Krige ook indiwidualisties teen uitsprake ingegaan van mense wat sy
politieke oortuigings gedeel het. Wanneer Alan Paton in 1956 tydens 'n kongres oor
die posisie van Engels in Suid-Afrika by die Universiteit van die Witwatersrand sê17.
dat die Engelssprekende Suid-Afrikaners en die bruin mense die ware verhaalskrywers
van Suid-Afrika is en dat die blanke Afrikaanse skrywers die bruin en swart mense
nooit as mense in hulle werk sien nie, reageer Krige teen die eensydige blik wat uit
so 'n opmerking spreek. Hy wys ook daarop dat die kleurprobleem nie die enigste
vraagstuk vir Suid-Afrikaanse skrywers is nie:
I want to contest emphatically the widely held theory that there is only
one problem for South Africans to write about - the Na-
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tive problem. I think this is nonsense. We demand from our literature the
whole of life and is this problem the whole of life? It must and will pass
away in man's inevitable march forward.18.
Suid-Afrikaanse skrywers, gaan hy voort, word aan bande gelê deur rassegrense.
Hy weet van geen oortuigende Engelse karakter in die Afrikaanse literatuur nie en
van geen werklik ronde Afrikaanse karakter in die Engelse literatuur nie. Kennis van
nie-Europeërs is selfs minder:
To be able to write convincingly about the African we will have to know
him as a human being. We may have to wait for an African himself to
bring to us the great novel about the African.19.
Dit is 'n standpunt waarop Krige in Weekblad van 23 Januarie 1959 weer en feitlik
woordeliks sal terugkom:
Ons vereis van ons letterkunde, in Afrikaans sowel as in Engels, die
hele lewe. En is ons kleurvraagstuk die hele Suid-Afrikaanse lewe?
Hoe dwingend dit ook al mag wees, hoe ingrypend dit ook elke fase en
faset van ons daaglikse lewe aantas, ook hierdie probleem moet en sal op
die ou end wegval soos die mens, ondanks die verydeling telkens en telkens
weer van sy onsterflike strewe en droom, tog onkeerbaar vooruitgaan.
Hierdie versigtige en genuanseerde reaksies en Krige se onomkoopbare eerlikheid
is indertyd in Afrikanergeledere nie na waarde geskat nie, ook nie wanneer hy hom
oor die politiek en die rigting van die Afrikanernasionalisme uitgelaat het nie. In die
brief wat hy op 7 Augustus 1951 aan die joernalis Stanley Uys skryf, sê Krige dat
die nasionalisme van vroeër gruwelik ontaard het. Terwyl Hertzog en Langenhoven
'n tipe nasionalisme beoefen het wat uit 'n leemte en armoede gegroei het en wat in
die strewe na menslike selfvervulling 'n verwantskap toon met die edel strewe van
Italië, Pole en Duitsland in die negentiende eeu, beoog die Afrikanernasionalisme
tans slegs die heil van 'n minderheid wat nou self na alle kante toe onregte pleeg of
dit onkrities duld. Die hele strewe van die Nasionale Party, gaan hy voort, is 'n giftige,
venynige anachronisme wat 'n

J.C. Kannemeyer, Die goue seun. Die lewe en werk van Uys Krige

469
verloëning is van die groot Europese tradisie en op selfvernietiging afstuur.
Nie een van sy konserwatiewe Afrikanervriende het in die vyftigerjare enige ag
geslaan op die waarskuwende geluide wat Krige van tyd tot tyd laat hoor het oor die
politieke pad wat Suid-Afrika met die Nasionaliste aan bewind aan die loop was nie.
Hulle het glimlaggend dié dinge afgemaak as ‘Uys se pratery’. Selfs wanneer hy met
literêre aangeleenthede besig was, is dit tot 'n lelike politiekery vervlak. In Weekblad
van 6 Junie 1958 waarsku hy teen 'n stylrigting en woordgebruik in die Afrikaanse
literêre kritiek wat hy speels ‘Standpuntiaans’ noem. W.E.G. Louw as
redaksiesekretaris van Standpunte is gou by om op 'n hooghartige wyse in die uitgawe
van dié tydskrif van Mei/Junie 1958 te reageer. Ter inleiding skryf Louw oor Krige
se rubriek: ‘Hoeveel Afrikaanssprekendes dit onder oë kry, is my nie bekend nie,
maar selfs al sou dit minnerig wees, is dit goed dat hy ons Engelssprekende
medeburgers oor Afrikaanse aangeleenthede inlig.’ Hierop reageer Weekblad in 'n
hoofartikel:
Ons het nie verwag dat prof. Louw in 'n tydskrif soos Standpunte van
hierdie soort goedkoop propaganda teenoor 'n Afrikaanse Verenigde
Party-blad gebruik sou maak nie. Weekblad is 'n koerant wat deur
Afrikaners gelees word en dit het 'n beter begin gemaak as enige ander
koerant in die geskiedenis van ons joernalistiek. As prof. Louw dit nie
weet nie, is hy onkundig en behoort hy daaroor stil te bly. As hy dit wel
weet, is hy skuldig aan swak politieke smaak wat hom as letterkundige en
Standpunte onwaardig is.
Dit is hierdie tipe politieke kleinlikheid van die Nasionale Party-kant wat Krige
telkens in die vyftigerjare teen hom en sy aktiwiteite sou ervaar, ook van mense van
wie hy geredelik ruimer denke en 'n groter beskaafdheid sou kon verwag het. En
hierdie soort reaksie het keer op keer voorgekom, ten spyte van die feit dat Krige sy
politieke oortuigings altyd genuanseerd aangebied het en in sy literêre aktiwiteite
nooit kliekerig was nie. Miskien is die feit dat hy in baie opsigte 'n buitestander onder
die Dertigers was, hom juis ten kwade gereken!
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II
Maar ook as skrywer het Krige in die vyftigerjare met groot teenstand en enorme
probleme te kampe gekry.
Van die kant van die akademiese letterkundiges was daar minder aandag en
waardering vir sy werk as dié van tydgenote soos Van Wyk Louw en Opperman.
Die akademici het weinig moeite gedoen om die goeie verse in Krige se oeuvre uit
te sonder en, soos in die geval van sy twee groot tydgenote, aan noukeurige ondersoek
te onderwerp, terwyl sy dramas en veral sy prosa geringskattend verbygegaan of
weinig indringend gelees is. Die kritiese apparaat van letterkundiges soos Grové en
die eksponente van die stilistiek op linguistiese grondslag het voorkeur gegee aan
die hegte konstruksies van Van Wyk Louw en Opperman. Die kritici was onkundig
oor Krige se voedingsbronne en die andersoortige poëtiese ideaal en opvattinge van
die Romaanse digters by wie se werk hy aangesluit het. Hulle hele krities-literêre
vorming was ontoereikend om Krige se tipe werk te evalueer en waardering te hê
vir die vryer prosodie van sy losser vers.
In 'n brief wat hy op 4 November 1953 aan Charles Eglington skryf, sê Krige dat
die gehalte van sy dramas en sy werklike waarde as prosaskrywer nie raakgesien en
waardeer word nie. Maar dit is veral sy bydrae tot die poësie wat die kritici misken.
Geen Afrikaanse kritikus, skryf hy aan Eglington, het ooit 'n woord gerep oor die
verskeidenheid en krag van sy ritme nie, terwyl Guy Butler op 'n keer gesê het hy
beoefen ‘a bold sweeping transcontinental line’. Nie een van sy Afrikaanse kritici
has ever stressed the real poetic value of some of my free verse, or how
constant an oscillation between a free form and a much stricter, more
orthodox form (in which I've written some excellent poems) is not only
one of my most important characteristics but a sure proof of my technical
capacities.
Nie een kritikus het
the faintest suspicion of the sound value of my poems....That music
which - as I always say - goes echoing away beyond the frontiers of one's
consciousness, is often tied up with the very sound itself of the poet's
words when spoken aloud. In my bad
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poems my ‘sound’ is my weakness; but in my best poems it is perhaps my
greatest strength. School children, any backveld audience can feel it, hear
it, respond to it - that has been my experience and the experience of others
time and again - but those damn pedants sitting in their slippers in front
of their huge ‘lessenaars’ are tone-, or stone-, or study-deaf to it.
Die irritasie wat uit hierdie laaste opmerking spreek en die teleurstelling in die
ontvangs van sy werk, lei in sy brief aan Eglington tot 'n uitbarsting:
Yes, Charles, I don't think you can have any idea how tired, terribly
tired, I have become of this everlasting nagging, niggling denigration of
my work by our so-called critics....It just goes on and on and on...My
Afrikaans critics underrate me while English-speaking S.A. always
overrates me.
En hy kan nie van die indruk loskom dat in albei gevalle politieke oortuigings 'n
rol in die waardering speel nie. Die Engelse meen hy is ‘a Sap or a Commie’, terwyl
die Afrikaners sy werk krities bejeën omdat hy van tyd tot tyd 'n stem van protes laat
hoor.
Ook in 'n brief van 17 Junie 1960 aan Geoffrey Long van die Natalse Universiteit
kla Krige oor die geringskatting van sy werk sedert hy met die uitbreek van die oorlog
in 1939 uitgekom het ‘as an anti-Nazi and so also as an anti-Nationalist’. In die artikel
oor die Afrikaanse drama deur Ludwig Binge, wat Die Burger in 1960 in 'n spesiale
bylaag oor Uniewording publiseer,20. word sy naam nie eens genoem nie. Ook in die
artikel oor die prosa van die voorafgaande vyftig jaar deur Ernst van Heerden ontbreek
sy naam. Vir Grové, wat die stuk oor die poësie lewer, kon hy maar net sowel nie
bestaan het nie.21. En in die vierde artikel, die geheeloorsig deur W.E.G. Louw, was
hy weer 'n vergete man. Gerhard J. Beukes, wat in 1952 die Hertzogprys vir Drama
met W.A. de Klerk gedeel het in 'n stadium dat dit aan Krige moes toekom, kon in
sy doktorale proefskrif oor Die moderne eenbedryf in 1947 nie uitgepraat raak oor
die besware teen eenbedrywe soos Alle paaie gaan na Rome en Die sluipskutter nie.
Tog huiwer Beukes nie om by herhaling in die vyftiger- en sestigerjare te kom
bakhandjie staan en van Uys se eenbedrywe vir die menigvuldige bundels vir
skoolgebruik op te neem nie, 'n bedrywigheid waar-
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mee hy lekker geld verdien. Telkens moet Krige egter dinge verander wat die
skoolkinders kan skaad en die bundel vir die voorskryfmark kan laat sneuwel! In
Die arrestasie skrap Beukes drie dinge: ‘God, kind, bly stil’; mevrou Elberts se
‘helkat’ word ‘heks der heksen’; en ‘verdomme’ word verander na ‘vervlaks’. In 'n
brief van 9 Mei 1963 vra Beukes hom om in Alle paaie gaan na Rome, wat hy vir
Woord en masker beloof het, tog alles te verwyder ‘waarteen ons preutse
voorskrywende liggame en sommige onderwysers beswaar kan hê’. Insluiting van
dergelike dinge kan ‘die hele keurbundel verongeluk’. Die inskiklike Krige laat hom
al hierdie dinge en Beukes se smousery welgeval! Hoewel heelparty resensente
gunstig te spreke was oor Krige se drama Die goue kring, het die lof van kritici met
groter aansien ontbreek en het hy eers veel later erkenning gekry vir die besondere
wyse waarop hy hier 'n simbiose van verskillende dramatiese tradisies bereik. Ook
die heruitgawe van Kentering en Rooidag, waaraan hy in 1953 in Parys gewerk het
en wat hy in 1961 as Gedigte 1927-1940 publiseer, kry vir hom nie genoegsame
aandag van die kritiek nie, ten spyte van die indringende wyse waarop hy sy ou verse
hersien en met kundige besnoeiing en die wegwerk van swak kolle verbeter. In dié
geval kan 'n mens darem teenwerp dat Ernst van Heerden en Antonissen met groot
waardering oor sy hersiening geskryf het. Antonissen noem Krige trouens na
aanleiding van dié ‘deurtastende hersiening’22. in dieselfde asem as die Nederlander
Martinus Nijhoff. Krige was egter uiters teleurgesteld toe die tweede en drasties
gewysigde uitgawe van P.J. Nienaber se Perspektief en profiel in 1960 verskyn. In
die plek van Charles Eglington se gunstige bydrae oor hom, wat van insig en
aanvoeling vir sy werk getuig, skryf Miep Nienaber-Luitingh 'n liefdelose profiel
waarin sy uiters krities teenoor sy hele oeuvre staan en weinig waardering vir selfs
sy beste werk openbaar. Krige het dit as 'n komplot van die familie Nienaber teen
hom geïnterpreteer en P.J. Nienaber se aktiwiteit by die Akademie en sy voortdurende
bloemlesery van toe af met argwaan bejeën. Maar lank kon die mensliewende Krige
nie kwaad bly nie. Toe hy in die sestigerjare deur die Departement Engels aan die
Universiteit van Natal uitgenooi word om 'n hele reeks lesings te kom lewer, was
Gawie Nienaber, saam met sy broer Stoffel en sy skoonsuster Miep, gou by om Uys
ook voor hulle studente in Pietermaritzburg te laat optree. Gawie was die
vriendelikheid self, Miep het van oor tot oor geglimlag en Stoffel het met 'n
bandopnemer agter hom aan gehard-

J.C. Kannemeyer, Die goue seun. Die lewe en werk van Uys Krige

473
loop om sy elke woord op te neem. ‘En dan’, so vertel Uys later, ‘kan ek mos nie
meer kwaad bly nie. Dan maak ek maar soos 'n ou bruin vrou vir my by geleentheid
gesê het. Dan lag ek maar met my voortande en ek byt met my agtertande!’23.
Ten spyte van die negatiewe of lou reaksies het Krige met sy werk voortgegaan.
'n Digter in wie hy in dié jare geïnteresseerd raak, is die Brasiliaan Manuel Bandeira,
oor wie hy in 1958 in Pietermaritzburg 'n lesing gee en uit wie se werk hy baie vertaal.
Naas die poësie van die Fransman Jacques Prévert stel hy ook ander Brasiliaanse
digters deur vertalings in tydskrifte bekend, soos Ronald de Carvalho, Jorge Carrera
Andrade en Menotti del Picchia. Eugène N. Marais se ‘Die dans van die reën’ vertaal
hy in Engels, maar met soveel uitbreidings en toevoegings in dieselfde idioom dat
sy weergawe omtrent drie keer langer is as die oorspronklike! In 1960 verskyn Ballade
van die groot begeer en ander gedigte, sy vyfde bundel oorspronklike verse. Die
gedigte in dié bundel skryf hy binne 'n bestek van twee maande terwyl hy in 1957
by sy ouers op Onrust tuisgaan. Dit is 'n bundel waarmee hy wegswaai van die vrye
vers van Die einde van die pad en Hart sonder hawe en by voorkeur gedigte in 'n
balladeske en anekdotiese vorm met 'n vaster prosodie en rymskema skryf, meestal
deur die Kaapse bruin mens met sy besondere taal- en spraakeie regstreeks aan die
woord te stel. Die lang ‘Klopsdans’, waaroor F.I.J. van Rensburg hom later in sy
monografie oor Krige gunstig uitlaat, is vir hom ingegee deur 'n reeks skilderye van
die Kaapse klopse deur sy broer François. Wanneer ‘Vignette’ in Die Huisgenoot
verskyn, volg 'n stroom briewe van verontwaardigde lesers wat teen woorde soos
‘pram’ en ‘tet’ beswaar maak en moet Krige in die uitgawe van 14 Februarie 1958
sy gebruik van dergelike woorde verdedig. In ‘Wieglied’, die woorde van 'n vader
aan sy verwaarloosde, slapende seuntjie, word die sosiale problematiek iets skrynends
deur die opstapelende verkleinings in rymvorm. In baie van die verse keer hy terug
na die Franse balladevorm van François Villon, uit wie se werk hy vroeg in sy
loopbaan ‘Ballade van die dames van weleer’ vertaal het, 'n vorm wat hy ook vroeg
reeds in sy skitterende ‘Romanza’ aanwend. Volgens sy eie getuienis het hy by die
skryf van ‘Ken jy die see...’, 'n gedig wat met sy refrein ‘Dan sê jy nog, Meneer, die
vis is duur’ gou groot bekendheid verwerf en ook by die groot publiek ingang gevind
het, nie spesifiek aan bruin mense gedink nie, maar aan alle vissers wat jaar na jaar
as slagoffers deur die twee
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magtige oseane om die kwaai Kaapse kuste opgeëis word.24. Wanneer hy in die
sestigerjare in 'n radiopraatjie oor sy verse ‘Ken jy die see...’ voorlees, sê hy:
'n Paar jaar gelede lees ek 'n nuusberig in ons drie Kaapstadse koerante
wat my diep tref. 'n Vissersboot het van Hermanus na Mosselbaai vertrek
met 'n blanke skipper en nege of tien Kleurlingvissers aan boord. In 'n
skielike storm in die oop see het die boot vergaan. Niemand het uitgekom
nie. Ongeveer 'n week later was daar 'n begrafnisplegtigheid in die
Hermanushawe. 'n Aantal blomkranse is op die see gewerp. Voor die boot
se mas (al wat daar van die boot uitgespoel het) wat die vissers as 'n soort
kruis in die hawe opgestel het, het hulle en die naasbestaandes bymekaar
gekom. Na 'n gesang gesing is, het die Kleurlinglekeprediker ‘Ken jy die
see, Meneer?’ gelees.
Geen lof wat ek as skrywer nog ooit hier of in die buiteland van 'n kritikus
ontvang het, het my so ontroer as dié eenvoudige nuusberiggie nie.
Die reaksie wat die publikasie van Ballade van die groot begeer by sommige kritici
ontlok het, was vir die digter uiters teleurstellend, al het Rob Antonissen in Standpunte
'n indringende en deeglike bespreking daaraan gewy en daarmee sy posisie bevestig
as die kritikus wat die gevoeligste op die Krige-oeuvre reageer. In sy bespreking sê
Antonissen dat terwyl Krige vroeër sy rymvirtuositeit veral as draer van sy himniese
en elegiese stemminge ingespan het, hy dit in Ballade van die groot begeer in die
teken van 'n satiriese anekdotiek aanwend. Die lewensleed van die Kaapse bruin
mense word ‘onvermydelik versny met pyn, skrynende leed, aanklag, 'n nouliks
verhole sarkastiese bitterheid soms. In dié versnyding, die soms byna onmerkbare
verglyding van die lustige deur die aandoenlike en die ironiese heen na die grimmige
tot in die makabere toe, lê trouens die besondere aard en trefkrag van die mooistes
onder hierdie soort gedigte.’25. Hoewel hy kritiek het op onderdele, waardeer
Antonissen die bestes onder hierdie verse, soos ‘Vishoring’, ‘Lied van Lappiesdorp’,
‘Loflied’, die titelvers en ‘Skietgebed van die skollie’. In die geheel gee die bundel
vir hom 'n onvergeetlike beeld van ‘die Kaapse kleurling as lewende doring-in-die-oog
en onwegsyferbare “enfant terrible” van die Westerse Suid-Afrika’.26.
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Hierdie hoë lof staan in skrille kontras met Ernst Lindenberg se kort en yl resensie
in Die Burger van 13 Januarie 1961 onder die opskrif ‘Krige se futlose verse’.
Lindenberg vind dit nie voldoende om 'n bepaalde mensegroep in die letterkunde
deur 'n paar tipiese taaleienaardighede voor te stel nie. Anders as in Blum se ‘Kaapse
sonnette’ leef hierdie karakters nie vir hom nie, want dit bly steeds Krige se stem
wat ons hoor, wat met gebruikmaking van toutologieë die bladsye vol rym. Om
kleinmenslike patos weer te gee, sê Lindenberg, vereis meer as veteraangrappe en
bruin mense wat banaliteite kwytraak. Die bundel word vir hom ontsier deur 'n
‘verswelgende woordevloed’ en ‘kan Krige se reputasie as digter slegs skaad’. Uys
was kwaad en verontwaardig oor dié resensie, maar met sy lenige geveerdheid darem
ook nie heeltemal teen die grond nie. ‘Man, ek hoor jy's baie besorgd oor my en my
sieleheil’, skryf hy op 25 Januarie 1961 aan S. Ignatius Mocke. ‘Jy dink glo 'n resensie
kan my kleinkry. Jy ken my nie - of jy ken nie hierdie ou Krigetjie soos hy tot 'n
sekere wysheid of rypheid gevorder het in sy veertigerjare nie’. In 'n gesprek met
die skrywer Braam de Vries en die uitgewer Gerry de Melker het Uys die naam
‘Lindenbergie Blindedwergie’ vir dié venynige kritikus gemunt. Braam en Gerry het
hulle byna 'n boggeltjie gelag daaroor.27.
Maar ook wat vergoeding deur die SAUK vir uitsendings van sy stukke betref,
voel Krige hom benadeel, al meen hy dat hy eerder 'n ‘geldlammetjie’ as 'n ‘geldwolf’
is! In 'n brief van 7 Junie 1955 sê hy aan Thys van Lille van die SAUK dat hy vir
Yerma slegs £8, vir Alle paaie gaan na Rome slegs £4 en vir Die ryk weduwee net
£18.18.0 ontvang het, terwyl Opperman vir die uitsending van Periandros van
Korinthe met £100 vergoed is. In sy antwoord wys Van Lille daarop dat Periandros
van Korinthe 'n nuwe publikasie en 'n eerste uitsending was. Selfs as dít in ag geneem
word, moet 'n mens geredelikerwyse met Krige akkoord gaan dat hy tereg oor die
skamel vergoeding vir sy werk kon kla. En in 1956 bars 'n hewige en onverkwiklike
polemiek in noordelike koerante los omdat Periandros van Korinthe en Die goue
kring, werke van ‘twee skrywers uit die suide’, in Transvaal opgevoer word. André
Huguenet moet namens die NTO Opperman en Krige verdedig en 'n nuwe opstuwende
noord-suid-spanning besweer.
Met die negatiewe gesindheid oor sy politieke oortuigings het die Suid-Afrikaaanse
Akademie, selfs ná die debakel van 1952, uit sy
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pad gegaan om Krige se skeppende werk te ignoreer, al kon hulle sy belangrikheid
as vertaler nie ignoreer nie. Ná die bekroning van Vir die luit en die kitaar met die
Akademieprys vir Vertaalde Werk ontvang hy dié toekenning in 1956 ook vir Yerma.
Vir die Hertzogprys kom kritiese prosa en essay in 1954 in aanmerking, maar geen
toekenning word gemaak nie en Krige se werk word nie eens vermeld nie. In 1955,
wanneer die poësie aan die beurt kom, is daar geen teruggryp na Krige se oeuvre
nie. Wanneer die poësie in 1962 weer oorweeg word, bestaan die kommissie uit
Grové (sameroeper), Ernst Lindenberg en F.I.J. van Rensburg. Boerneef se Krokos
en Ghaap en kambro, Krige se Ballade van die groot begeer en ander gedigte en
Gedigte 1927-1940 en Ernst van Heerden se Die klop word oorweeg. Na wik en
weeg bly net Krige en Van Heerden oor, maar voel die lede van die kommissie dat
Ballade van die groot begeer en Die klop alleen nie bekroning verdien nie. Lindenberg
wou buite die bestek gaan en Peter Blum vir bekroning aanbeveel, maar in so 'n geval
was Grové van mening dat 'n hele reeks onbekroonde bundels dan in aanmerking
moet kom. Van Rensburg was ten gunste van 'n bekroning van Krige, terwyl Grové
vir 'n verdeling van die prys tussen Krige en Van Heerden was. Tydens 'n byeenkoms
van die Fakulteitsraad wys van die lede daarop dat 'n verdeelde prys niemand tevrede
stel nie. Omdat die kommissie nie 'n eenstemmige verslag kon bereik nie, word die
aangeleentheid verwys na 'n breë kommissie om te bepaal of Van Heerden met Die
klop of Krige met Ballade van die groot begeer en ander gedigte die Hertzogprys
moes ontvang. Van die breë kommissie voel Hymne Weiss, Hertzog Venter en F.V.
Lategan dat nie een van die twee bekroon moet word nie. G. Dekker en T.T. Cloete
was ten gunste van die bekroning van Krige op grond van sy hele digterlike oeuvre,
terwyl Audrey Blignault, C.J.M. Nienaber en Elize Botha hulle ten gunste van Die
klop uitspreek. Op 'n vergadering van 7 September 1962 besluit die Fakulteitsraad
ten gunste van die bekroning van Die klop, met inagneming van Van Heerden se
vorige werk. Die Akademieraad keur dit goed.28. Krige se beste werk was, selfs ná
'n verbeterde heruitgawe van sy eerste twee bundels, dus steeds nie goed genoeg vir
die Akademie nie.
Die doeninge van die Akademie en die verswyging van sy werk deur die kritici
was egter aangeleenthede wat Krige, hoewel morrend en gefrustreerd, van hom kon
afskud. Vroeg in die vyftigerjare het hy egter in 'n onbedagte oomblik 'n onbekookte
uitgewerskontrak
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aangegaan wat hom baie probleme en hoofbrekings besorg het. Hoewel Van Schaik
sy boeke redelik mooi versorg het en Sol y sombra vir hom met die jare 'n goeie
inkomste gelewer het, was hy nie besonder gelukkig met die ou meneer Van Schaik
se krenterige houding en suinigheid nie. Die Unie-Volkspers, wat 'n hele paar van
sy boeke uitgegee het, was op sterwe na dood en aan die ontbind, en by die Nasionale
Boekhandel het hy om ideologiese redes nie tuis gevoel nie. Omdat 'n paar van sy
publikasies by die Unie-Volkspers deur die Afrikaanse Pers-Boekhandel oorgeneem
is, het hy gemeen dat 'n verdere verbintenis met dié uitgewery vir hom voordelig
kon wees. In Mei 1950 sluit hy dan ook 'n kontrak met die Afrikaanse
Pers-Boekhandel waarvolgens sy werk in Afrikaans uitsluitlik deur dié uitgewery
gepubliseer sal word en dat hy geen manuskripte aan ander uitgewerye sal afstaan
nie. Terwyl die kontrak in werking is, moet hy elke Desember en Junie van elke jaar
manuskripte inlewer. As 'n voorskot op outeursaandele onderneem die uitgewers om
'n maandelikse bedrag van £40 aan Krige te betaal en om hom met 'n outeursaandeel
van 15% op die vasgestelde kleinhandelspryse, minus die gebruiklike 20%
handelsafslag, te vergoed.
Met die maandelikse toelaag van £40 het Krige gemeen dat hy uit sy periodieke
geldnood verlos sou wees en dat die kontrak hom sal inspireer om harder te werk.
Hy het egter nie geweet dat hy nou met 'n maatskappy te make het wat nie in alle
opsigte eerbaar teenoor hulle skrywers was nie en wat beman word deur mense aan
wie 'n sekere behendigheid en sluheid op finansiële terrein nie vreemd was nie. Sarel
Marais, hoof van die uitgewery, was 'n kleinsielige en geniepsige man wat homself
wou verryk. Toe Topsy Smith met die eerste ses manuskripte van sy later baie gewilde
Trompie-reeks by hom aankom, het hy dit net so 'n kyk gegee en gesê die ‘goed’ sal
glad nie verkoop nie. Om hom ‘tegemoet’ te kom, het Marais egter ‘grootmoedig’
voorgestel om Smith £100 stuk te betaal, in ruil waarvoor Smith dan van die tantième
en outeursreg moet afsien en dit aan Marais oordra. Smith het in die valstrik geloop
en Marais het van die gewilde Trompie-boeke duisende laat druk en die wins in sy
eie sak gesteek! Verder het Marais naby die Velskoen-inryteater 'n huis laat oprig
en die swart werkers van die APB wederregtelik ingespan om soggens met die
bouwerk te gaan help. Hy het dit ook so bewimpel dat sy persoonlike slagter in
Linden alle vleis vir die onthale van die APB lewer, in ruil waarvoor hy dan gratis
vleis van die slagter
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sou ontvang. Omdat Marais toe begin het om Saterdagaande groot vleisbraaie vir sy
vriende aan te bied, was die slagter verplig om sy rekeninge vir die APB buitengewoon
te laai en 'n pond wors ver bo die normale prys te bereken ten einde nie op die
transaksie te verloor nie!29.
Dit was korrupsie van die ergste graad en dit was die kaliber mens met wie Krige
nou te make gekry het. Telkens skryf Marais uiters onvriendelike en aanmatigende
briewe aan Krige. Op 10 Augustus 1950 waarsku hy hom dat die manuskrip van Ver
in die wêreld... volgens kontrak reeds op 30 Julie ingelewer moes gewees het. ‘As
jou manuskrip nie onmiddellik opdaag nie,’ dreig hy hom, ‘sal jy die einde van hierdie
maand verniet uitsien na die tjekkie.’ As Krige kla oor die landkaart-omslag van Ver
in die wêreld ..., die vier of vyf steurende drukfoute in die flapteks, die feit dat 'n
hele paar van François se tekeninge vir die uitgawe vaag afgedruk is en kritiek
uitspreek op die lelike bruin papier waarmee Vir die luit en die kitaar begin en eindig,
maak Marais dié werklik belangrike besware as niksseggendhede af. In 'n brief van
3 Februarie 1951 sê hy dat die ‘toon’ van Krige se brief ‘klaerig en ontevrede aandoen’
en dat dit 'n gees is waarin hy ‘dit moeilik vind om mee saam te werk’. Hy beveel
hom feitlik om versigtig te loop: ‘Ek is groter as jy, oppas!’ Hy neem kennis dat
Krige ‘erg ontevrede is met die uiterlike’ van Vir die luit en die kitaar, maar daar is
‘'n helse tekort aan papier’ en hy moet by publikasies altyd die ekonomiese aspek in
gedagte hou. In elk geval het hy een troos: die inhoud vergoed vir die uiterlike!
Aangesien Krige volgens hom nie by die sperdatums van hulle ooreenkoms hou nie
en alles daarop dui dat hulle kontrak hom ‘opdreun’, kom Marais nou met 'n voorstel
wat in werklikheid op 'n eensydige opheffing van hulle kontrak neerkom. Hy stel
voor ‘dat ons die maandelikse voorskot na die einde van hierdie maand staak en jou
voortaan £100 voorskot op elke manuskrip onmiddellik uitbetaal. ... Publikasie word
nog ses maande na inhandiging gewaarborg en ons sal poog om elke ses maande 'n
surplus aan jou uit te betaal eerder dan dat daar 'n opgehoopte voorskot moet bly.
Ek dink die sakie sal vir jou en vir my beter pas.’
Ten spyte van hierdie wysiging gaan Krige nog voort om manuskripte aan Marais
te lewer. Op 13 November 1951 pos hy die manuskrip van Die twee lampe. In 'n
brief van 8 Januarie 1952 kla Marais oor die kragwoorde wat Krige in dié drama wil
hê. ‘My magtig, kom
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wys vir my die toneelstuk, die rolprent, wat sulke kragwoorde sal duld. Maar jý wil
dit hê. Die enigste hoop wat ons het om jou voorskotrekening ooit in te haal, is met
voorskrywing. Wie anders koop sulke boeke? 'n Paar. Maar jy wil dit verongeluk
met sulke bog argumente.’ Hy sê weer hy vind dit moeilik om met Krige saam te
werk. ‘Jy eis altyd alles: beter terme, meer voorregte, die reg om die tegniese [hy
bedoel tipografiese - JCK] aspekte van jou boek te bepaal.’ In 'n brief van 23 Januarie
1952 vra Marais dat Krige op die proewe van Die twee lampe alle veranderinge
aanbring wat hy nodig ag. ‘Onthou, ons jeug moet rein gehou word, net die skoon
en mooi dinge, die res is vir hulle uit die bose.’
In Maart 1952 vertrek Krige met die Klipfontein na Engeland. Op 2 Julie laat
Marais hom weet dat die Hertzogprys vir Drama nie aan hom toegeken is nie. Marais
meen Krige het sy eie prestige as skrywer geweldig geskaad deur sy onbedagsame
deelname aan die politiek. ‘Jy, as denkende mens, wat die kuns dien, behoort tog te
weet dat politiek, enige politiek, besoedelend is. Afgesien van reg of verkeerd, wil
en moet jy tot alle seksies spreek.’ Met verwysing na die foto wat van Krige saam
met Van der Post, Campbell, Paton en Enslin du Plessis in Londen geneem is waar
hulle beswaar aanteken teen die Wetsontwerp op Aparte Kieserslyste wat bruin mense
van stemreg sou beroof, vra Marais: ‘Waarom jy saam met die ander vier ... in
Engeland daardie bl---- verklaring uitgereik het, val my moeilik te begryp. Die ander
was Engelse skrywers, hulle dien die Engelse mark, maar jou geval is presies die
teenoorgestelde. ... Nog dit: Ek kan niks daaraan doen as jy jou eie graf grawe nie,
en ek wil nog die Afrikaanse Sap sien wat Afrikaanse boeke lees!’ En leedvermakerig
sluit hy af: ‘Nouja, rus lekker, of liewer skryf lekker. Moet nou asseblief nie weer
vir ons Suid-Afrikaners daar uit die buiteland vertel wat ons hier moet doen nie.’
In 'n brief van 24 April 1953 uit Parys voel Krige ontevrede oor die vertraging
met die publikasie van Die ryk weduwee. Hy sê hy het herhaaldelik gevra dat die
boek voor of tydens die NTO-opvoering van die stuk gepubliseer moes word. Die
manuskrip is in die laaste week van Maart 1952 aan die APB gestuur en sy kontrak
bepaal dat elke manuskrip binne ses maande gepubliseer moet word. Dit is nou reeds
dertien maande dat die manuskrip by die uitgewers is en daar is steeds geen teken
van proewe nie. Die NTO het aangekondig die opvoering van die stuk is hul grootste
sukses sedert hul oprigting
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in 1947, en deur die vertraging berokken die APB nou groot finansiële skade aan
hom. Hy voeg by: ‘Ek wil jou ook daaraan herinner dat ek eenkeer toe ek ongeveer
8 of 9 dae laat was met 'n manuskrip, jy my 'n brutale brief geskryf het wat my drie
weke lank so omgekrap het dat ek geen steek werk kon verrig nie.’
In twee verdere briewe uit die vyftigerjare kla Krige oor wanbetalings en dat hy
nie vir opnames in bloemlesings vergoed word nie. Dit laat Marais op 20 Oktober
1955 uitbars: ‘Kyk ek is moeg om siviel belaster te word as 'n bedrieër en iemand
wat geld wederregtelik van jou weerhou. Ek wil 'n einde daaraan maak en my goeie
naam skoonmaak van hierdie klad so vryelik deur jou verkondig. ... Laat my asseblief
ook toe om jou verder reg te help: Jou saak is nie 'n saak vir 'n prokureur nie, maar
wel vir die polisie - net soos myne om my te beskerm teen siviele laster. ... Gaan
asseblief dadelik en lê jou klag, sodat die polisie kan optree. Ek wag daarop!’ Hierdie
brutale brief bring Krige uiteindelik daartoe om die prokureursfirma Bisset, Boehmke
& McBlain opdrag te gee om namens hom ontbrekende uitbetalings in te vorder. In
sy antwoord aan die prokureurs word Marais nou so mak soos 'n lammetjie en word
verdere skulde, ná kontrolering van state, wel aan Krige betaal. In verband met die
bloemlesings vertel hy egter verontskuldigend die leuen dat dié aangeleentheid tussen
Krige en die bloemleser, P.J. Nienaber, gereël moet word en hulle nie raak nie - ‘self
het ons eintlik geen belang by die vergoeding nie - die outeursaandeel word deur ons
uitbetaal en hoe dit tussen samesteller en bydraers verdeel word, is nie juis ons saak
nie’.
Die verdere briewe van Marais aan Krige is hoflik maar saaklik. Teen dié tyd het
Krige egter gevoel dit is die hoogste tyd dat hy van die kontrak met die APB loskom.
Intussen het die ondernemende Nederlandse uitgewer A.A. Balkema hom in Kaapstad
gevestig en met sy mooi versorgde uitgawes die tipografiese gehalte van Afrikaanse
boeke geweldig opgestoot. Daarom lewer Krige die manuskripte van Die goue kring
en Ballade van die groot begeer en ander gedigte aan Balkema, wat albei boeke
pragtig uitgee, in die geval van Die goue kring saam met sfeervolle tekeninge van
François Krige. Toe J.J. Human, wat vroeër aan die Nasionale Boekhandel verbonde
was, in 1958 kortstondig as bestuurder by die APB werksaam was, het hy gemerk
dat die Krige-leggers, soos dié van baie ander outeurs van dié firma, 'n deurmekaarspul
was en dat Krige geldelik deur gebrek
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aan uitbetalings geweldig ingeloop is. Uit dié tyd dateer Human se eerste ontmoeting
met Krige, wat in dié stadium hoegenaamd nie kans gesien het om iets met die APB
te make te hê nie.30. Self het Human ná minder as 'n jaar gevoel dat hy vir die behoud
van geestesgesondheid so gou moontlik van dié firma moes wegkom. In 1959 stig
hy saam met Leon Rousseau die firma Human & Rousseau, wat later deur oornames
en nuwe publikasies 'n goeie verhouding met Krige sou opbou. In Kaapstad maak
Krige kennis met Gerry de Melker en later ook John Malherbe, wat agtereenvolgens
hoofbestuurders van HAUM was en by wie Sout van die aarde, Éluard en die
Surrealisme, The sniper and other one-act plays en Yerma sou verskyn. Vir John
Malherbe, wat soos hy ook in die oorlog was en wat later sy eie uitgewery sou begin,
lewer Krige die sketse en verhale wat in 1965 in Rooi opgeneem word.
Tussen al die ellendes en verontregtings deur was daar vir Krige in die vyftigerjare
darem ook heelparty ligpunte. In 1958 lewer hy met groot sukses in Durban en
Pietermaritzburg omtrent 'n dosyn lesings, waarvan hy sommige in Johannesburg
herhaal. Die jongmense reageer entoesiasties op sy bruisende geesdrif. Daarna gaan
hy na Kaapstad vir die repetisies van Die goue kring en behartig self die opvoering
van die Engelse vertaling van Die grootkanonne vir die winterskool van die
Universiteit van Kaapstad.
Die grootste vreugde wat hy in dié jare beleef, is die eredoktoraat in die letterkunde
wat op 29 Maart 1958 deur die Universiteit van Natal aan hom toegeken word. By
dié geleentheid wys prof. S.F. Bush, die ‘University Orator’, in sy lofspraak op die
‘flexible, lucid quality’ van Krige se Afrikaans, ‘full of the energy and ebullience of
his nature’. In sy werk, sowel in sy gedigte en kortverhale as in sy sketse en dramas,
‘has gone the experience of a cosmopolitan who is nevertheless South African to the
marrow’. Krige ‘uses free verse with remarkable skill, maintaining a double rhythm,
the bass expressing the total movement of thought in the poem, the treble imitating
(in Aristotle's sense) the detailed content, both rhythms being intrinsic to the meaning’.
Aangesien daar 'n sterk verwantskap tussen literatuur en lewe by Krige bestaan, is
dit in 'n waardebepaling van sy werk van pas ‘that his own ardent and generous
personality should be mentioned ..., for it forms an essential part of his literary value.
His work and his personality have undoubtedly exerted a liberating and invigorating
influence upon South African literature. ... It is difficult
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to measure the full influence of a mind which expresses itself so much through speech
both formal and impromptu, as well as through the printed word; but there can be
no doubt of the great stimulus that he has given to many writers and readers, and to
the development of a distinctively South African literature.’
Die gedagte van 'n eredoktoraat vir Krige deur die Universiteit van Natal is nie
geïnisieer deur die dosente van Afrikaans en Nederlands nie, maar deur prof. Geoffrey
Durrant en ander lede van die Engels-departement, met die heelhartige steun van die
visekanselier, dr. E.G. Malherbe. Vir Krige was dit, ná die debakel met die
Hertzogprys vir drama in 1952 en Opperman se invloedejag in Digters van Dertig,
die tipe aanmoediging wat hy in dié stadium van sy lewe nodig gehad het. Dit sou
sewentien jaar neem voordat sy eie alma mater, die Universiteit van Stellenbosch,
hom op soortgelyke wyse sou vereer.

III
In die vyftigerjare het Uys se ouers ná sy vader se aftrede op Bethlehem in Claremont
gewoon, maar dikwels ook vir langer of korter periodes na Onrust gegaan. Met
uitsondering van Bokkie in Pretoria was al sy broers en susters in Kaapstadse
woonwyke gevestig. Naas die versorging van Uys se brieweboeke was Bokkie besig
met die vertaling van Antoine de Saint-Exupéry se Terre des hommes wie se Vol de
nuit hy in die dertigerjare as Nagvlug gepubliseer het. Die vertaling het egter baie
jare in beslag geneem en verskyn eers in 1980 as Pioniers van die wolke. Deur sy
ongelukkige huwelik het hy met die jare al hoe stiller geword, in 'n strooipop vir sy
verbitterde vrou verander en later deur verkalking van die are deurmekaar begin
praat. Arnold was ná sy egskeiding in die veertigerjare getroud met Vera Langy van
die Paarl en suksesvol in die sakewêreld. Mizzi het in die huwelik getree met die
medikus Will-frid Baumann, van tyd tot tyd oor die radio toneel gespeel en ook
kleiner rolle op die verhoog vertolk, terwyl Suzanne, ná 'n loopbaan in die
joernalistiek, getroud is met die argitek Revel Fox. Al drie hulle kinders sou later in
die rigting van die kuns en literatuur presteer: Revel (junior) as filmregisseur, Grethe
as talentvolle toneelspeelster en filmaktrise, en Justin, soos sy oom Bokkie ook 'n
Rhodes-student, wat 'n doktoraat in die Engelse literatuur aan Oxford verwerf en
The life and art of François Krige (2000)
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skryf. Ná sy eerste mislukte huwelik is François in 1967 getroud met Sylvia Shear,
'n Vrystater van Joodse afstamming. Van tyd tot tyd het hy in Botswana en in die
berge, selfs op 'n keer in die Himalaja, gaan stap en hom in 'n ou historiese huis op
Montagu gevestig, waar hy verkies het om op die agtergrond te bly en hom aan sy
kuns te wy.31. As skilder was hy, soos sy susterskind Justin Fox opmerk,
an artist of poetic reserve, of exceptional draughtsmanship, and a colourist
comparable with the Post-Impressionists. His subject matter remained that
of the late nineteenth century: still-lifes, portraits, landscapes and figure
studies. But he is not simply a South African Post-Impressionist and no
label fits entirely comfortably or consistently and none should be imposed.
He was influenced by many styles and traces of artists ... But ... it is a
personal vision that comes through; an honest, hard-earned ‘take’ on the
world, a private relationship with paint, brush and canvass that makes a
Krige work unmistakable.32.
Anders as die sosiale en flambojante Uys, wat voortdurend in die kalklig was, het
François verkies om 'n soort askeet te wees, stil en teruggetrokke, al kon hy soms
onderhoudend praat wanneer dit nie oor homself en sy werk gegaan het nie.
Met al sy broers en susters het Uys 'n goeie verhouding gehad en hy het graag by
sy ouers aan huis gekom, waar sy vader stil eenkant met die koerant gesit het en waar
sy moeder met haar verhale of musiek besig was.
Op 14 Januarie 1961 is Japie Krige, reeds 'n tyd lank afgetakel en ylend, op twee
en tagtigjarige leeftyd in sy huis in die Tuine oorlede. Hoewel al die gesinslede deur
sy dood geraak is, was hy reeds 'n bejaarde man en is die verlies oorskadu deurdat
kanker kort ná sy afsterwe by Mizzi gediagnoseer is. Sy is geopereer, maar die siekte
was reeds ver verspreid en het 'n vinnige verloop gehad. Op 10 Oktober 1961 is sy
op vier en veertigjarige leeftyd oorlede. In 'n brief van 16 Oktober betuig Audrey
Blignault haar meegevoel met Uys en met al die hartseer wat hom al getref het. Mizzi,
gaan sy voort,
was vir my so mooi, so vol lewe, so kleurryk. Eendag loop ek haar op
'n kunsuitstalling raak. Sy lyk so pragtig met 'n rooi hoed op. Ek sê vir
haar: ‘Mizzi, jy is een van die vroue wat nooit oud sal
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word nie. Jy sal altyd jonk bly, want daar is 'n onvernietigbare skoonheid
in jou.’ Ek dink so dikwels aan jou mooi vertaling van Machado se gedig:
Sterwe is: diep in ons slaap, ons droom, skuil daar 'n blom
van kleure, geure en bloeisels, onvergelyklik.
Dan, op 'n dag wat voor ons blik
daag sonder daeraad, buig ons verwonderd, pluk ons hom.

Dit bly vir my een van die wonderlikste beelde in die hele gebied van die
letterkunde.
Vir Uys was Mizzi se dood 'n gevoelige verlies, want hy was besonder geheg aan
dié mooi en sprankelende suster van hom. Ná haar dood het Uys se maag- en
kolonprobleme, waarvan hy reeds in 1953 in Spanje begin las kry het, verder
toegeneem. Waarskynlik was dit psigosomaties, want 'n tyd lank het hy hom verbeel
dat hy dieselfde weg as Mizzi sou gaan. Aan sy vriend David Lytton skryf hy:
I can honestly say that ever since my father's death in January I did not
know a single day without anguish and acute mental suffering. We had to
keep the nature of Mizzi's sickness from mother and our other sister as
long as it was humanly possible - and that, too, was an awful strain. Yet
the manner of Mizzi's death was the only consolation in all this misery.
Instead of asking for comfort, she comforted us. She went out like a
beautiful ship on a calm blue sea on a sunny spring day. My last two
conversations with her was the most moving experience of my life.
In die laaste gedig in sy bundel Vooraand, ‘Dat jy vir my kan sê ...’, huldig hy
Mizzi:
Ek sal jou sê, ek sal jou sê
hoe ver die liefde lê ...
Nie ver, glad nie so ver
nie as die môrester.
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Nie op die grense van die aarde,
maar nader aan ons haarde.
Nie anderkant die seë,
nader, nader geleë.
Nie anderkant die berge,
maar hier op eie erwe.
Nie oorkant daardie rand,
maar hier, byderhand.
Hier in dié sagte soete
groen kweekgras aan ons voete.
Hier onder hierdie grond
met stof, stof in jou mond.
Hier, suster, in die kilte
van jou ewige stilte.
Het ek dit nou gesê
hoe ver die liefde lê?33.

Nog vóór die dood van Mizzi was Uys só uitgelewer aan sy maag en kolon dat hy
in Augustus 1957 vir toetse in die Groote Schuurhospitaal opgeneem word. Behalwe
'n spastiese kolon en 'n dreigende maagseer kon die dokters egter niks verder met
hom verkeerd vind nie. Die probleme met die kolon verskaf hom egter baie ongemak.
Aan David Lytton skryf hy: ‘I find my colon a continual discomfort and a great
energy robber. I'm sick to death of it. I want to put a fullstop to my bloody colon;
but my colon seems to be a recurring Jezebel in disguise’, 'n aanduiding dat hy, ten
spyte van die ellende, nie sy humorsin verloor het nie. Uys kry dit trouens reg om
gou in die hospitaal te akklimatiseer, met al wat leef en beef in beddens te gesels en
sy verpleging en verblyf intens te geniet. Aan 'n vriendin34. skryf hy dat hy in die
oggend, wanneer die ligte om vyfuur aankom, rondloop om tee en koffie vir al die
pasiënte te neem, ‘wisecracking all the time’. Daar is van sy medepasiënte wat hom
intens interesseer, soos
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the old Norwegian sea-captain with a massive head as if chiselled out of
rock who can't sleep a wink and marches around the ward all night,
‘supervising things’ and who, when he eventually dozes off, lies on his
bed in a ponderous hunched up attitude face down as if even in sleep he
is still powerfully and obstinately protesting against the whole stupid
process of sleeping; who was torpedoed three times in the First World
War and who reminds you, most of the time, of an old Viking, with a deep,
almost unintelligible voice and great strong gnarled hands.
Daar is ook die vyf en sewentigjarige oom Apie wat 'n ‘sweetheart’ van negentien
het. Sy seuns en kleinseuns meen sy is net agter sy geld aan. Eintlik dink hy self ook
so, maar vir Uys vertel hy sy is darem so 'n ‘lekker, vet, klein ding’. Hy droom
voortdurend van dié liefding van hom. Maar, voeg hy by, miskien is dit nie soveel
van haar as mens dat hy hou nie as dat haar ‘klein skilpadjie’ soveel bekoring vir
hom het. Dit is 'n uitspraak wat vir Uys, altyd bedag op 'n besondere gebruik van 'n
woord, veel vreugde verskaf.
Maar die spanning en siekte waaraan Uys in hierdie jare onderwerp is, kan ook
teruggevoer word na die steeds verslegtende verhouding tussen hom en Lydia. Vir
haar werk as aktrise ontvang Lydia in 1956 'n toekenning van die Drie-Eeue-Stigting
en met die inwyding van die Bellvillese Burgersentrum in Junie 1957 speel sy die
rol van Agrippina in die eerste produksie van Van Wyk Louw se Germanicus. Dit
was ook die laaste rol wat sy in Afrikaans vertolk het. Kort daarna besluit sy finaal
om weg te gaan van Uys en Kaapstad vir goed te verlaat. Reeds op 16 Augustus 1956
skryf sy aan Uys dat sy dié oggend aan Tai vertel het dat hulle gaan skei. Hy was
ontsteld, maar getroos toe Lydia aan hom sê dat sy pa baie vir hulle sal kom kuier.
‘Eulalia’, voeg sy by, ‘is, soos altyd, so stil soos die graf - sy sê niks nie!’ Uit haar
hele brief blyk dit dat Lydia steeds 'n groot liefde vir Uys koester, maar dat die
praktiese lewe saam met hom vir haar onhoudbaar geword het. Hoewel Sannie Uys
begrip gehad het vir Lydia se probleme, was haar simpatie tog by haar lieflingseun
en die moeilike alleenlewe wat daar nou vir hom voorgelê het. Reeds in 1948 moes
sy hoor dat Lydia en Uys nie kan saamleef nie. ‘Dit is beter’, skryf sy in Augustus
1956 aan Uys, ‘dat daar 'n einde aan kom. Dit is een van die aakligste dinge in die
wêreld vir 'n man om gedurig deur 'n vrou verneder te word. In so 'n huisgesin kan
die kinders
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geen respek vir die vader hê nie.’ Sy praat ook van die gedurige ‘vretende gekanker
oor geld’.
Uys, wat teen dié tyd reeds 'n ruk lank by sy ouers gewoon het, wou dit eers nie
glo dat Lydia hom nou werklik gaan verlaat nie. Hy het nog altyd, teen sy beterwete
in, gemeen dat hulle huwelik kon slaag. Hy was egter wars van die burgerlike aspek
van die huwelik, die vreeslik swaartillende vrou en die kinders wat beskerming vereis.
Niks kon van hom 'n geslaagde pater familias maak nie, al was hy as kuddemens
geheg aan sy familie en gesin en die mate van gebondenheid wat dit aan hom as
swerwer verleen het. Maar die verantwoordelikhede van 'n huwelik en die verskille
tussen hom en Lydia was te veel. Meer as dertig jaar tevore kon hy skryf:
Maar die hart ken sy verdriet
oral, in elk landgebied,
in Kaapstad sowel as in Madrid.35.

Nou het hy die gevoel van mislukking en dat hy as mens in 'n verhouding gefaal het,
intens ervaar en kon hy weer vra: ‘Wat kan ek van die daeraad verwag?’36.
Tog duur dit tot 1958 voordat Uys sover kom om met 'n egskeiding te begin. Op
3 Junie 1958 word Lydia op grond van kwaadwillige verlating gedagvaar en herstel
van huweliksregte geëis. By gebrek daaraan sal 'n egskeiding toegestaan word. Sy
verkry die toesig en voogdyskap oor die twee minderjarige kinders uit die huwelik,
terwyl Uys vir die onderhoud van £18 per maand vir Taillefer tot die ouderdom van
agtien jaar verantwoordelik sal wees. Die huwelik word finaal op 20 Junie 1958
ontbind.
Op 8 Augustus 1958 is Lydia getroud met John Mantel, hulle eertydse buurman
in Johannesburg, wat sy vrou twee jaar tevore verloor het. Steeds het Lydia
toneelaanbiedings gekry, maar meestal het daar dinge voorgeval of die rol het haar
nie geboei nie. Stilletjies het sy van die toneel verdwyn en haar daarmee getroos dat
'n gelukkige huwelik op die lange duur belangriker is as 'n kortstondige sukses op
die verhoog.37.
Hoewel die egskeiding 'n lang nawerking by Uys gehad het, was daar geen kwade
gevoelens van sy kant teen John Mantel nie. Hulle het goeie vriende gebly. Uys was
steeds soos altyd gek na familie en het altyd, wanneer hy iemand ontmoet, probeer
vasstel of hulle nie
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êrens verwant is nie. Op 'n aand word hy op 'n partytjie voorgestel aan 'n tante van
John. ‘Mevrou Mantel?’ vra Uys. ‘Dan is ons seker familie, want John Mantel is met
my vrou getroud.’38.

IV
Op 1 September 1958 betrek Uys en die skrywer Jack Cope, vir wie hy teen dié tyd
goed leer ken het, een van die houthuisies in Clifton. Uys keer dus terug na die
strandoord waar hy en Lydia ook 'n tyd lank in die dertigerjare voor hulle verhuising
na Johannesburg gewoon het. Vir Jack as skrywer het Uys reeds groot waardering
gehad. Hy was beïndruk deur sy vriend se eerste drie romans: sy vertellende gawe,
sy subtiele en sensitiewe prosa, die insig in die Zoeloes, onder wie hy grootgeword
het, en sy intieme kennis van 'n groot verskeidenheid Suid-Afrikaanse tipes, hul
gewoontes, gebruike en karaktereienskappe. Dit is egter op die gebied van die
kortverhaal dat Cope vir Krige sy beste werk lewer. In 'n aanbeveling vir 'n beurs
wat hy in dié jare vir Jack skryf, sê hy: ‘His first book of stories, The Tame Ox, ...
contains, in my opinion, some of the best short stories yet written by a South African.
... I have written at length elsewhere of the South African agony or nightmare. It has
found for me one of its most poignant expressions in Jack Cope's story “The Little
Missionary”, which is included in The Tame Ox.’
Die huis wat Uys en Jack saam in Clifton gekoop het, was Sea-Girt op Tweede
Strand, waarin ook Van Wyk en Truida Louw hulle in November 1942 gevestig het
en waar Louw naas baie opstelle die versdrama Germanicus, die hoorspel Dias en
van die gedigte in Nuwe verse geskryf het. Om die huis te bereik, moes 'n mens met
die sementtrappies langs die destydse Clifton Hotel afstap. Met sy groot vensters in
die voorkamer het die huis 'n pragtige uitsig op die see gehad. In 'n brief aan Jan
Greshoff skryf Van Wyk Louw: ‘As 'n mens in die voormiddag die vensters oopgooi,
is dit eenvoudig asof jy langs die see in die skadu sit.’39. Behalwe Van Wyk Louw
het die skilder Le Roux Smith le Roux en die skrywers I.D. du Plessis, Abraham H.
Jonker, Harry Bloom, Gerald Gordon en Mary Renault korter of langer tye aan die
Clifton-strande gewoon. Dit het Uys oortuig dat daar iets in die atmosfeer - die skoon
en suiwer lug - moet wees wat kunstenaars aantrek. Teenoor die joernalis Carl van
Wyk, wat opgemerk
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het hoe pragtig wit die sand is, sê hy: ‘Ja, dis die enigste sand ter wêreld wat blou
word teen die aand.’40. Teen laatmiddag kon Uys dikwels lank met sy verkyker vanuit
die voorkamer na 'n aankomende skip tuur en sy bewegings dophou.
In Sea-Girt het Uys, soos sy gebruik steeds was, plat op sy maag in die bed gelê
en skryf, met boeke en manuskripte orals om hom gestrooi. Elke dag kon hy drie
maal in die yskoue branders van die koue Atlantiese Oseaan gaan swem, ongeag of
dit somer of winter is en of die son skyn en of dit knopkieries reën. Voor ontbyt al
was hy in die water, net om voor middagete weer see se kant toe te stap en ná sy
middagslapie opnuut in die water te gaan opfris. Op die strand het hy gelê en skryf
en met almal gesels wat saam met hom daar was, veral met die meisies in hulle
bikini's wat die bruingebrande digter in sy swembroekie 'n aantreklike man gevind
het:
Hul bra'tjies is bra skraal, kan niemand stig
(hul kan so maklik, lyk dit, hier verlore raak)
hul broekies lig, ja, ligter as dié somerlig;
hul kon nie kaler wees was hul ook poedelnaak
- en die Apostels wat oor dié waters waak,
trek haastig 'n grys py oor hul gesig.41.

Ook Uys was bekoor deur die nooiens in hul eina-kleertjies wat hulle kurwes en
kontoere benadruk het, al was hy veel preutser as wat hulle ooit kon vermoed en was
die jare in Clifton vir hom geensins 'n ongebreidelde oorgawe aan die sensuele nie.
Meestal kon dié skoonhede in hul bra'tjies en broekies nie verder kom as om sy kop,
wat vinnig besig was om pan te word, te streel nie.
In hierdie jare behou Uys kontak met van sy ou vriende. Met Roy Campbell in
Portugal was hy steeds in aanraking, maar op 23 April 1957, nog voordat Uys hom
in Clifton vestig, sterf Roy in 'n motorongeluk. Hy ervaar Roy se dood as 'n groot
persoonlike verlies, lewer verskeie huldeblyke en lesings oor sy gestorwe vriend en
publiseer in 1960 by Maskew Miller 'n bloemlesing getiteld Poems of Roy Campbell,
met 'n kundige inleiding.42. Kort ná Roy se dood skryf hy aan Mary Campbell, wat
ook in die ongeluk beseer is maar volkome herstel het:
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All that Roy had meant to me and still means to me - his generosity,
big heartedness, courage for life, his constant encouragement and help and
guidance, the example and inspiration he had been to me for so many
years, how he had been dedicated to his great task of being the fine poet
that he was, his gaiety, wit, humour, love of life and human beings, the
sheer bigness of him - all these things and many other things besides, came
back so vividly and acutely to me, it was as if something physical had
been torn from my body (I was ill for a week after Roy's death - with acute
stomach aches and cramps).
Of the hundreds of writers and poets I have met, no one ever made such
an impression on me as Roy. And it has been a lasting impression. The
word, of course, is much too small to express everything I mean. I can
only say: thank you, Life, that amongst the many gifts you gave me, you
also made me know Roy Campbell.43.
Ná die jare in Amsterdam is Van Wyk Louw as hoogleraar aan die Universiteit
van die Witwatersrand in Johannesburg aangestel, waar C.M. van den Heever, wat
saam met Haarhoff met die publikasie van Kentering behulpsaam was, intussen
oorlede is. As gevolg van die groot afstand tussen Kaapstad en Johannesburg sien
Uys en Van Wyk mekaar in dié jare minder. Opperman, wat aanvanklik in
Drieankerbaai en later in Tamboerskloof woon, besoek hy egter van tyd tot tyd, maar
Opperman was in dié jare skeppend baie aktief en kon nie altyd die tyd inruim om
met Uys te gesels nie. Wanneer Uys by tye met een van sy lang telefoongesprekke
besig was, het Opperman soms die gehoorbuis neergesit, in die tuin 'n draai gaan
gooi, net om by sy terugkeer te hoor Uys is nog altyd aan die praat! Vir Guy Butler,
wat intussen professor in Engels aan die Rhodes-Universiteit op Grahamstad geword
het, sien hy gereeld wanneer Butler vir die Departement Engels aan die Universiteit
van Kaapstad as eksterne eksaminator optree of in die somervakansies die stad besoek.
Jan Rabie was intussen terug in Suid-Afrika en getroud met Marjorie Wallace. Hulle
het in Cheviot Place 6, Groenpunt, gewoon en die huis gedeel met die kunstenaar
Erik Laubscher en sy Franse vrou, Claude Bouscharain, wat ook geskilder het.44.
Jan-hulle se huis was gou 'n bymekaarkomplek vir kunstenaars, skrywers, politieke
dissidente en boheme, soos Jobst Grapow, Kenny Parker, Richard Rive en die jong
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Breyten Breytenbach, wat kunsstudent aan die Universiteit van Kaapstad was en 'n
woonstel met sy vriendin Leentjie in Langstraat gedeel het. Van die Kaapse kring
was Uys die enigste wat Breyten konsekwent as Breytie aangespreek het.
Uys leer ook ander nuwe vriende ken. Hy ontmoet Peter Blum, wat met Steenbok
tot poolsee en Enklaves van die lig 'n groot impak as digter maak, al was hy as gevolg
van die gewaande ‘dekadente’ strekking van sommige verse in onguns by sommige,
veral noordelike, literêre kringe. Van tyd tot tyd stuur Blum hom van sy nuwe verse,
maar Uys is nie so beïndruk deur hulle nie en hou net van die ‘Kaapse sonnette’. Dit
ontlok van Blum, wat krities staan teenoor Krige se digterskap en ‘digters met 'n
fermer geestelike greep’ verkies, die reaksie dat die ‘Kaapse sonnette’ eintlik 'n
maklike soort ding is om te skryf. Mense wat daardeur beïndruk word, hou meestal
nie van sy belangriker en ernstiger werk nie. Wat hy in Uys se werk mis, is ‘die sin
vir geestelike ernstigheid: die besef dat 'n mens terselfdertyd moet dink én voel, en
dat poëtiese taal 'n sekere konsentrasie verg’. Dit is juis so 'n denksubstraat en
woordekonomie wat hy tevergeefs by Uys soek. Hulle ‘beginsels van komposisie
verskil’. Dit mag wees dat Uys se beginsels in dié verband ‘ewe geldig’ kan wees
as syne, maar, voeg hy uitdagend by, die ‘dominante Louw-Opperman-“lyn”’ in die
Afrikaanse poësie gee hom gelyk. En as Uys hom laat weet hy werk aan 'n stuk of
sewe boeke wat hy gou wil klaarmaak, het Blum, gedagtig aan die Krige-kwaal om
ondernemings dikwels net voornemens en beloftes te laat bly, bedenkinge of dié
werk ooit sal klaarkom. Die naam ‘Uys Krige’ is vir hom waarskynlik 'n
pseudoniem vir 'n komitee van drie wat sekere boeke geskryf het ...
Daardie sewe boeke oor twee maande klink soos een van die Take van
Herkules: sal jy dit beweldig? En watter boeke as ek mag vra? Nuwes, of
vertalings en heruitgawes en adaptasies van oues? Uys, Uys, jy het jou
vasgeloop!45.
'n Mens kan geredelik aanvaar dat Uys nie van dié treiterende geestigheid en Blum
se minagting vir sy werk sou gehou het nie!
Met ander nuwe vriende kom Uys beter oor die weg. Hy ontmoet Adam Small,
wie se eerste bundel, Verse van die liefde, in hierdie tyd verskyn, en hou van die
beskeie digter-filosoof wat swaar gebuk gaan onder die rigiede apartheidsbeleid. Hy
kom egter eers onder die in-
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druk van Small se werk toe die bundel Kitaar my kruis in 1961 gepubliseer word.
Die jong Breyten Breytenbach daag dikwels by Uys en Jack Cope in Clifton op.
Later sou Cope hom in 'n brief aan Uys beskryf as ‘quite a talented boy, [who] paints
with imagination and (hold tight) writes poems’. Met Ingrid Jonker, wie se
debuutbundel, Ontvlugting, in 1956 verskyn het, was Uys gou goed bevriend. Sy
was die dogter van die skrywer en politikus Abraham H. Jonker, met wie Uys in die
dertigerjare by Die Suiderstem saamgewerk het, maar van wie hy nou as gevolg van
Jonker se literêre en politieke bollemakiesies vervreemd was. Ook Ingrid het 'n
gestremde verhouding met haar vader gehad en Uys was vir haar 'n soort vaderfiguur.
Kort ná die verskyning van Ontvlugting is Ingrid getroud met Pieter Venter. Van tyd
tot tyd het sy tikwerk vir Uys gedoen, terwyl hy vir haar Frans voorgelees, in die
poësie van Éluard ingelei en haar eie verse streng krities bekyk het. Uys was nie baie
beïndruk deur Ontvlugting nie, maar het onmiddellik haar talent raakgesien en haar
aangemoedig om haar nuwe verse aan hom voor te lê. Besware het hy dan trompop
aan haar genoem. Wanneer sy 'n vers aan hom wys, het hy haar dikwels aangeraai
‘om te wag, te waak, en al wakende aan daardie gedig te werk’.46. Op 28 April 1957
skryf sy byvoorbeeld aan hom dat sy haar latere so bekende gedig ‘Swanger vrou’,
waarin die reël ‘Ek speel ek is kind’ voorkom, ná 'n gesprek met hom goed nagesien
en reëls en woorde verander het. ‘Ek het’, skryf sy, ‘elke swak reël of woord wat jy
aangedui het, ingesien en iets probeer doen, wat op sekere plekke volgens eie insiens
nie onsuksesvol was nie. Dis seker die eerste keer wat ek in staat was tot “skaaf” jy weet self hoe finaal die “klaar” vers klink, veral as 'n mens dit self geskryf het!’
Ingrid se opmerking gee 'n aanduiding van hoe krities Uys haar verse gelees en in
watter mate sy sy kommentaar opgevolg het.
Reeds in 1946 het Barend J. Toerien van sy gedigte aan Uys vir publikasie in
Vandag gestuur. Omdat die tydskrif opgedoek is, kon hulle nie verskyn nie. Intussen
is Toerien na Europa en later die VSA, waar hy 'n betrekking by die Verenigde Nasies
aanvaar het. Enkele gedigte van hom is deur Tydskrif vir Letterkunde opgeneem,
maar tot wrewel van Toerien verander die redakteur, Abel Coetzee, so baie, tot selfs
die titels toe, dat hy daarvan afsien om verder met dié blad mee te werk. In Standpunte
kon hy niks gepubliseer kry nie. Met 'n besoek aan Suid-Afrika het hy Uys op Onrust
ontmoet en 'n voorlopige bundel aan hom voorgelê. Uys het die manuskrip so 'n
bietjie
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geblaailees, gesê dat hy 'n keuse sal maak, dat dit beslis by Balkema sal verskyn en
toe verder uit die manuskrip van Ballade van die groot begeer en ander gedigte aan
Toerien begin voorlees! Terug in die VSA het Toerien egter niks verder van sy bundel
en die planne met Balkema verneem nie. Hy het knaend aangehou skryf aan Uys en
uiteindelik Balkema self genader, wat hom laat weet het Uys het geen manuskrip
ingelewer nie! Op eie houtjie het hy toe sy verse aan die Nasionale Boekhandel
voorgelê, wat dit in 1960 as Gedigte gepubliseer het.47.
Dat Uys geen aandag aan Toerien se bundel gegee het nie, berus gedeeltelik op 'n
misverstand. Uit 'n brief van 2 Oktober 1958 aan Koos Human, tóé verbonde aan
die APB in Johannesburg, skryf Uys dat hy 'n vyftigtal gedigte uit die manuskrip
saamgestel en elke gedig herhaaldelik gelees het en dat dit by publikasie 'n baie mooi
bundel sal uitmaak:
En dis 'n veelsydige bundel: Toerien het stellig nie net een snaar tot sy
lier nie. Hy is mooi liries oor sy jeug in die Boland, wend 'n hele paar
aantreklike, heeltemal nuwe, lewendige ritmes aan in hierdie plaasverse;
hy het ook iets van die swerwer, die uitwykeling, die Afrikaner in die
vreemde wat nog altyd innig verbonde bly aan die ou, welbeminde bodem;
hy behandel ook in enkele verse die naturelle-‘vraagstuk’, en nie in die
politieke sin nie; sy ironie is iets bepaald verfrissend in die Afrikaanse
poësie wat vir so 'n groot gedeelte, na my mening, 'n bietjie eentonig
geword het in sy gebrek aan kritiek of ironie of hekeling wat ons hele
lewenshouding en denkwyse betref; en in sy beste verse het Toerien ook
'n soepelheid en elegansie wat weldadig aandoen.
Omdat Balkema nie belangstel nie, so gaan Uys voort, voel hy baie sleg oor die
saak, amper asof hy vir die hele oponthoud verantwoordelik is. Hy vra nou of Human
die publikasie sal onderneem.
Op dié brief het geen antwoord bewaar gebly nie. Ná sy kortstondige draai by die
APB was Human reeds aan die weggaan om sy eie uitgewery saam met Leon
Rousseau op te rig. Waarskynlik het hulle as jong uitgewers met weinig finansiële
middele tot hulle beskikking nie kans gesien om in daardie stadium 'n onbekende
nuwe digter te publiseer nie. Later sou Human & Rousseau egter heelparty van
Toerien se werke uitgee. En nog vóór die verskyning van Gedigte druk Uys in
Weekblad van 6 Februarie 1959 'n hele paar van Toerien se verse

J.C. Kannemeyer, Die goue seun. Die lewe en werk van Uys Krige

494
met 'n entoesiastiese inleiding af. Onder dié verse is die later so bekende ‘Die tante’,
waarvan Uys van die begin af baie gehou het. In 'n radiopraatjie wat hy op 5 Mei
1963 vir die SAUK hou,48. sê hy oor dié gedig:
Soos by die Franse vind ons ook in ‘Die tante’ die lang loslopende
versreël wat hom sonder om sy asem of sy ritme te verloor, selfs tot vier,
vyf reëls kan uitstrek. En hier het ons ook iets van die Franse ironie wat
terselfdertyd glad nie sy eie karakter verloor nie, maar tipies-Afrikaans
bly. Ek het gesê die ironie is onder andere kenmerkend van 'n besonder
gevoelige persoon wat eintlik skrikkerig is vir sy eie gevoeligheid. Agter
sy ironie steek hy sy ware gevoelens weg. In ‘Die tante’ het die digter die
Afrikaanse vrou (veral dié van sy gelukkige kinderdae deurgebring op die
Bolandse platteland) lief, voel hy sterk vir haar. Maar hy steek dié liefde
en dié gevoel weg agter sy ironie: hy spot, skeer die gek met haar. En tog
ondanks sy ironie of spot - of juis gedeeltelik omrede daarvan - kry sy
Tante vir hom sin, word sy vir hom simbool, 'n toonbeeld van die vrou
van Suid-Afrika.

V
Namate sy egskeiding van Lydia vir hom 'n werklikheid begin word het, was Uys 'n
ruk lank depressief. Aan sy vriend Ivan Kats in Parys skryf hy op 12 Januarie 1959
dat sy lewe die voorafgaande jaar ‘an incredible whirl’ was en dat die egskeiding nie
'n aangename ervaring was nie. Hy het ook teruggedink aan Emilia Eulalia, die
Katalaanse meisie met wie hy jare tevore sy eerste ernstige liefdesverhouding begin
het. Dit was indertyd sy voorneme, het hy aan Gerry de Melker gesê,49. om terug te
gaan Suid-Afrika toe, sy dokumentasie vir die huwelik in orde te kry en dan met haar
te trou. Maar dit het nooit sover gekom nie en nou het hy wroegings beleef omdat
hy haar in die steek gelaat het. Ook vir Lydia was hy steeds lief, al het hy besef hy
was twaalf jaar lank aan die verkeerde kant van 'n groot liefde waarvan hy baie
mokerhoue met 'n skerp stok ontvang het.50.
Maar dit sou Uys niks gebaat het om oor die verlede te bly pieker nie. In los
verhoudings en sporadiese seks as verposings was hy teen hierdie tyd nie meer
geïnteresseerd nie. In dié tyd leer hy twee baie
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intelligente en talentvolle susters, Marcelle en Madeleine du Toit, ken wat albei kort
ná mekaar op hom verlief is en in hulle briewe hulle liefde vir hom openlik bely. Ná
'n selfmoordpoging vroeg in 1959 skryf Marcelle aan hom dat hulle ‘vryasie verskoon die vulgêre woord - moet ophou’, al wil sy hom graag weer sien. Sy vra
hom om haar in die verpleeginrigting, ‘hierdie tranedal’, te kom opsoek. Haar
‘melodramatiese neigings’ is nou finaal die nek ingeslaan. Sy dink steeds baie aan
hom, maar sy wil nie hê dit moet 'n ‘verantwoordelikheid’ vir hom wees nie, al het
sy hom ‘vreeslik lief’. Op 1 Maart 1959 skryf Madeleine aan hom: ‘Wil jy my nie
maar vir jou vat nie? Ek sou nogal 'n besonderse vrou vir jou wees, weet jy. Ek het
jou op presies die regte manier lief. En ek word groot: klaar met soek en swerwe,
geen ruspunt vir die hart ... Ek is nou bereid - gereed - om my toekoms te maak met
'n man aan wie ek 'n warm en soliede liefde kan gee, wat ek bewonder en oor wie se
werk en idees ek geesdriftig voel. (En vir wie ek terloops bietjie wil oppas.) Met jou
kan ek vrede vind, en meer as vrede.’
Die verhoudings van Uys met die twee Du Toit-susters is egter weinig meer as
vlinderflirtasies van talentvolle meisies wat met hulle biegbriewe en egomania 'n
soort Sekelmaan-fase in hulle eie ontwikkeling beleef het. Waarskynlik het Uys maar
te deeglik besef dat hulle albei, nog in hulle vroeë twintigerjare, veels te jonk vir
hom is, al was hy nie ongevoelig vir die aandag wat hy van hulle ontvang het nie.
Madeleine en Marcelle is weldra getroud, Marcelle met die skilder Neville Varney.
In die vroeë sewentigerjare verskyn Madeleine weer in sy lewe en sien hy reikhalsend
uit na haar ‘sappige druk- of wegsmeltsoene’. Veel verder as dít strek die kortstondig
hernieude vriendskap egter nie.
Reeds in 1958 is Uys op 'n aand, ná afloop van een van die opvoerings van Die
goue kring, voorgestel aan 'n pragtige vrou wat met haar donker hare 'n Spaanse
indruk op hom gemaak en hom aan Emilia Eulalia herinner het. Hierdie vrou, Irma
Roth, kort tevore geskei met 'n dogtertjie uit haar huwelik, was by Uys se
Krige-familie en vriende om haar bruisende, polsende Mediterreense skoonheid
bekend as die ‘black panther’. Met haar sou hy sy belangrikste latere verhouding hê.
Maar vir eers wou Uys meer te wete kom van die Amerikaanse teater. Daarvoor
word 'n Carnegie-beurs aan hom toegeken, wat hom die geleentheid sou bied om die
VSA te besoek. Altyd in staat om
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verblyf by vriende gratis te reël, sou die geld ook vir hom genoeg wees om Europa
weer 'n keer te sien. En hy sou ook die vreugde beleef om Eulalia, toe een en twintig
jaar oud, iets van Europa en sy vroeëre blyplekke te wys.
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Hoofstuk XIV
‘Ontdek steeds nuwe wêrelde’
I
Die Leadership Exchange-beurs van die Carnegie-organisasie is reeds in 1957 aan
Uys Krige toegeken, maar hy het steeds uitgestel om daarvan gebruik te maak. Nadat
hy in 1953 die première en ook alle latere produksies van Die ryk weduwee, wat so
suksesvol deur die NTO opgevoer is, misgeloop het, wou hy in 1958 graag die Klein
Teater se aanbieding van Die goue kring bywoon. Daarby was sy gesondheid met
die voortdurende knaende pyn in die sy nie na wense nie. Sedert sy eerste opname
in Augustus 1957 moes hy nog drie keer in die Groote Schuur-hospitaal behandel
word. Sy familie was bekommerd oor 'n lang verblyf in die buiteland, wat, naas die
besoek aan die VSA, ook twee termyne in Europa sou insluit. François het voorspel
dat die Amerikaners Uys in 'n klein silwer kissie sou terugstuur!
Omdat die Carnegie-instansie hom gewaarsku het die toekenning sou verval indien
hy nie binne die bestek van maande daarvan gebruik maak nie, kry Uys sy planne
vir 'n lang verblyf oorsee nou agtermekaar. In Februarie 1959 vertrek hy uit Kaapstad.
Sy voorneme was om eers tien dae in Parys en dan tien dae in Londen deur te bring,
voordat hy na New York sou vlieg en van daar ander sentra in die VSA sou besoek.
Altesame sou hy sewe maande in die VSA deurbring. Dan sou hy per skip na Brittanje
terugkeer en in Londen rondkuier, voordat hy en Eulalia vir die res van 1959 sou
saamreis en verskillende stede en lande sou besoek. Hy het, ná die verdriet van sy
egskeiding, reikhalsend uitgesien na nuwe ervarings en impulse wat ook sy kuns kon
voed. Die woorde uit Vicente Huidobro se ‘Arte poética’, wat hy vertaal het, was
waarskynlik vir hom 'n selfopdrag:
Laat die vers 'n sleutel wees
om 'n duisend deure oop te sluit.
'n Bloeisel val; iets veer verby,
daar's 'n verre teer geluid.
Laat wat ons oë sien,
geskep word weer, so twee keer lewe;
en laat die siel wat luister
aanhou met bewe.
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Ontdek steeds nuwe wêrelde.
Waak oor jou woord:
elke byvoeglike naamwoord wat
geen lewe skenk,
pleeg moord.1.

Tydens die vlug - die langste nóg wat hy, gewoond aan seereise tussen Kaapstad en
Europa, aflê - ondervind hy krampe en word hy 'n bietjie lugsiek. Omdat die lughawe
by Le Bourget naby Parys aanvanklik as gevolg van die mis gesluit was, moes hulle
na Nice uitwyk. Op 'n wonderlik helder môre sien hy eers Sardinië uit die see opstyg
en toe Korsika, die kliprots-eiland, blougrys en geheimsinnig, soos iets uit die
voorgeskiedenis. In Nice sit Uys op die lughawe meer as 'n uur lank heerlik in die
winterson en bak, voordat die passasiers aangesê word om vir die voortsetting van
die vlug aan boord te gaan. Hulle vlieg oor die Alpe, ‘'n fantastiese skouspel van
smettelose wit sneeupieke wat optroon teen 'n kristalklaar hemel’,2. voordat hulle
veilig, maar in slegte weer, in Parys land.
Daar gaan Uys tuis by sy vriende Ivan en Evelina Kats aan die rand van die
Marly-le-Roi, die beroemde woud. Die Katse woon in 'n huis wat Lodewyk XIV,
die sonkoning, driehonderd jaar tevore vir sy wasvrou laat bou het. In die tien dae
dat hy in Parys is, het Uys, ná die enigsins onstuimige landing, eersteklas weer sonder
reën en sien hy ses toneelstukke. Die Franse teater is vir hom dié keer teleurstellend.
Die voorstelling van Claudel se beroemde Le Soulier de satin is 'n mengsel van
simboliek en realisme wat hom glad nie aanstaan nie en dramaties nooit boei nie, al
het hy waardering vir die spel van die belangrikste akteurs. Wat hom meevoer, is die
oorsigtentoonstellings van Toulouse-Lautrec en Utrillo, wat hy intens bekyk. Soos
tydens sy besoek van 1952 en 1953 stap hy weer deur die Quartier Latin en drink hy
koffie by die Café de Départ, waar die Boulevard Saint Michel op die linkerwal van
die Seine doodloop. ‘Nog nooit’, skryf hy aan sy vriendin Irma Roth, ‘het Europa
so 'n oorweldigende indruk op my gemaak nie. Veral visueel. Dis of my oë alles
indrink. Hierdie winterlandskap staan baie sober en kaal en afgestroop en skerp uit.’3.
Omdat sy mense tuis oor sy gesondheid bekommerd is, laat hy hulle op 24 Februarie
1959 weet dat hy ‘wonderlik gesond’ is en 'n paar aande selfs, ten spyte van die
maag- en kolonmoeilikheid, twee glasies wyn gedrink het. ‘Ek voel so sterk soos 'n
os en so lewendig soos 'n sprinkaan. Alles gaan voor die wind.’
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Op 24 Februarie vlieg Uys na Londen, waar hy weer, soos telkens tevore, by sy
vriend Enslin du Plessis op Mecklenburgh Square tuisgaan. Anders as tydens sy
besoek van 1931, toe hy maande lank in die mis en reën gesit het, behandel Engeland
hom dié keer goed. ‘My intog in Engeland’, skryf hy aan Irma Roth, ‘was kalm en
stil en ingetoë soos die Engelse landskap of karakter. ... En net waar ek kom, bring
ek die sonlig saam met my. Die ou “body beautiful” het blykbaar soveel Cliftonse
sonlig vergaar vanaf Junie verlede jaar, die koue kry g'n vat op my nie. So gou ek in
'n huis of teater of kafee kom, begin ek sweet van warmte - wil ek baadjie en selfs
trui afpluk. En buite voel ek glad nie koud nie.’ In Londen sien Uys ook 'n paar
opvoerings. Die ‘musical’ King Kong met sy swak teks en onoortuigende karakters
was vir hom 'n groot teleurstelling. Hy woon 'n goeie professionele produksie van
Ionesco se Die kaalkop prima-donna by, wat hom meer geval. Die Engelse skilders
boei hom nie en staan vir hom agter by die werk wat Jean Welz, Cecil Higgs en
François doen. Maar dit is vir hom heerlik om in die Britse hoofstad rond te stap en
alles te bekyk.

II
In Londen bly Uys langer as wat hy oorspronklik beplan het, maar op 17 Maart 1959
vlieg hy na New York. ‘What must I say of the terrific impact of New York on me’,
vra hy in 'n brief wat hy op 28 Maart gesamentlik aan sy familie en Irma skryf.
My ragged, disjointed impressions have been both favourable and
unfavourable. On the first afternoon, after a gruelling, sleepless night on
the plane during which we flew over the tip of Greenland and the dimly
perceived mysterious fringes of Labrador, N.Y. seemed only a bigger
Johannesburg minus the more attractive features of its surrounding
Highveld landscape. Looking out of the train approaching the city, my
amazed eyes travelled up a long street that seemed the deadpit of dear old
Rissik Street! Had I come 10 000 miles, I asked myself, just to be
confronted with a larger edition of, say, Joubert Park or Von Brandis
Square? A little later the famous skyscrapers seemed too small, with no
lift or elegance or easy, effortless flight into the lucid skies to them. Where
were those pearly lights or tints or half-tints, those deli-
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cate tones as described by John dos Passos or the American poets like Hart
Crane and others for instance? But later when I had recovered a little from
my fatigue, the prospect improved a lot. And now I am much more
sympathetic to the soaring (and sweeping while it soareth!), neo-Gothic
quality of N.Y.'s skyline. It all depends on the light or the time of the day
or your mood, it seems, whether your thoughts lift to these gigantic
buildings or they are just flattened out by all this Yankee rhetoric in steel
and stone. Whether you marvel at man's ingenuity or crawl along the
pavements with García Lorca: ‘Monstrous ... a jungle of steel ...’4.
Wat die teater betref, is die aanbiedinge op Broadway vir Uys die grootste
teleurstelling tydens sy besoek aan die VSA. Die voorstelling van Thomas Wolfe se
beroemde roman Look homeward, Angel vind hy vlak en niks uitsonderliks nie,
sonder enige hoogte- of dieptepunte. Heloise deur die Britse dramaturg James Forsyth
is vir hom só vervelig met onbehoorlik slegte spel dat hy tydens die opvoering twee
keer aan die slaap val. Die probleem met Broadway, vind hy, is die sterbelaaide
rolverdeling, die glinsterligte en die hele aksent op ‘big business’ wat van die
aanbieding 'n skouspel wil maak. Miskien het hy dit net ongelukkig getref, want teen
die einde van 1959 het van die voorste teaterkritici in die New York Times saamgestem
dat dié seisoen die slegste in 'n baie lang tyd was. Maar ook die gemiddelde New
Yorkse toneelkritikus, merk hy op, vind hy onbevredigend. Die kritikus staan by tye
tussen die ernstige dramaturg en sy potensiële publiek. Dikwels is sy analitiese
vermoëns onderontwikkeld en sy kritiese apparaat ontoereikend. Die gevolg is dat
‘he frequently exalts the mediocre .. (and) even trumpets the praise of the trivial and
the trite’.5. Waarvoor hy wel waardering het, is die uitstekende werk van Yale se
dramaskool onder leiding van Curtis Canfield en die voortreflike dramadepartement
aan die Universiteit van Noord-Carolina. Die aanbiedinge by die Off Broadway-teaters
was vir hom, ten spyte van 'n sekere amateurisme en slordige improvisasies, meer
bevredigend, óók omdat dit nie in dieselfde mate op die kommersiële en die ‘silwer
dollar’ ingestel is nie. By Off Broadway sien hy O'Casey se meesterwerk Juno and
the paycock, Synge se The well of the saints, Brecht se immergroen The threepenny
opera en Anouilh se The waltz of the toreadors.
Van die byeenkomste van skrywers, kritici en vertalers wat Uys
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tydens sy besoek aan die VSA bywoon, is die belangrikste die internasionale kongres
by die Institute of Contemporary Art wat van 19 tot 25 April 1959 deur die Ford
Foundation in Washington geborg word. Desmond Wilson ontmoet hom op die stasie.
Teen 'n rasende spoed seil hulle met Wilson se swierige oop sedan deur die strate
om eers in sy gasheer se ruim woonstel in een van die voorstede te gaan drankies
maak, só rasend dat Uys dit aan sy maag begin voel. ‘I am a pocket Hercules, of
course,’ skryf hy aan Suzanne en Revel, ‘but I have my Achilles heel firmly planted
in the pit of my stomach!’ Hy gaan tuis in die gerieflike Windsor Park Hotel langs
een van Washington se pragtige, breë boulevards, en dié nag kry hy toe weer sy ‘ou
krampies, baie plesierig’. Aan sy familie skryf hy op 20 April:
Nog voor ek Washington ooit te sien gekry het, het ek gedurig van
Washington gepraat as Pretoria - en so waar as wragtag Washington laat
mens in baie opsigte dink aan Pretoria. Net soos New York jou dikwels
aan Johannesburg herinner.
In sy een hoek staan 'n televisiestel waarvoor hy net sy vinger moet wikkel om
van die een sender na die ander oor te skakel, ‘maar ek slaan die dekselse ding nie
aan nie, die geflikker en dans van beelde is te senuslopend in die effens gespanne
toestand wat ek is’.
Die volgende dag gaan hy saam met die Institute of Contemporary Art-mense na
die plaas van mev. Law Watkins, die ‘jongerige’ weduwee van 'n bekende
Washington-filantroop wat 'n halwe galery vol pragtige skilderye aan die stad geskenk
het. Saam met hom by die onthaal is 'n hele paar lede van die paneel wat, soos hy,
ná afloop van die kongres 'n toer van twee maande deur Amerikaanse stede op onkoste
van die Carnegie-organisasie sal onderneem. Onder hulle is die Britse romanskrywer
en digter Kingsley Amis, die Amerikaanse komponis Aaron Copland, die Deense
romanskrywer Isak Dinesen (Karen Blixen) en die Amerikaanse digter Robert Lowell.
Met al hierdie beroemde mense maak Uys tydens die kongres kennis en deur die
voordragte kry hy 'n goeie indruk van die Amerikaanse kultuur. Salvador Madariaga,
die Spaanse filosoof, essayis en romanskrywer, is 'n ‘verbasende ou mannetjie’ met
wie hy lekker gesels en wie se bruin ogies flikker toe Uys hom van sy moeder se
bewondering vir sy werk vertel. Met sy Ingleses, Franceses, Españoles (1929) het
Madariaga 'n vergelykende studie oor die tale van Europa gepubliseer.
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Daarin wys Madariaga op die verwantskap tussen taal, veral die woordklank, en
volk, 'n verwantskap wat volgens hom bepalend is vir die nasionale identiteit en
karaktersamestelling van die verskillende Europese volkere.6. Dit is 'n boek wat Uys
reeds van vroeër ken en waaraan hy groot waarde heg. Die jong John Wain, Britse
digter, romanskrywer en kritikus, maak 'n goeie indruk op Uys, ‘vurig, uitgesproke,
reg op die man af, vol lewe, met die beste eienskappe van die North
Country-Engelsman’. Stephen Spender, Engelse digter, kritikus en redakteur, ‘made
a strange impression - rather the éminence grise (hy is heeltemal grys) of a younger
generation that for years hasn't been so young anymore’. Van die Amerikaanse digter
Richard Eberhart hou hy baie. Dat dit 'n wedersydse aangetrokkenheid was, blyk uit
die feit dat hy Uys onmiddellik nooi om by hom in New Hampshire in die noorde te
kom oorbly.
Die dag ná die byeenkoms op mev. Watkins se plaas tree Uys op by die Cathedral
Hall-meisieskool, een van die beste skole in die land, en saam met die prinsipaal stap
hy met 'n blosende gesig tussen die tweehonderd mooi jong nooiens deur wat met
sy aankoms almal opstaan. Die volgende dag nooi die Suid-Afrikaanse ambassadeur
hom uit vir 'n Sjinese ete. Uys, met sy soet tand en nie gewoond aan Sjinese kos nie,
vra of daar dan nie ook poeding kom nie!7. In die weke wat kom, reis hy van oos na
wes en van noord na suid oor die hele VSA en lê hy 'n afstand van 25 000 myl af.
Hy hou lesings by Columbia (New York) en Tucson (Arizona) en is gas by Harvard,
Yale, North Carolina en Texas (Austin). Aan die Universiteit van Texas gee hy twee
weke lank 'n reeks lesings en seminare oor die literatuur van die Statebond, maar
met toespitsing op ‘The flowering of South African literature in the fifties’. Sy
gasheer, prof. Joseph Jones van die Departement Engels, was nog nooit in Suid-Afrika
of Nederland nie, maar stel hom in 'n kort toespraak voor in Afrikaans wat hy van
'n stel plate ter voorbereiding van sy komende besoek aan die Universiteit van
Kaapstad in 1960 aan die leer was.
In sy inleidende lesing tot dié reeks sê Uys die kontemporêre Engelse
Suid-Afrikaanse literatuur het sy oorsprong in die werk van Roy Campbell en William
Plomer in die twintigerjare. Sedert die Tweede Wêreldoorlog het 'n polsende liefde
vir die eie land in die literatuur sy neerslag begin vind en tot 'n opbloei gelei. Deur
toestande in Suid-Afrika is hedendaagse skrywers meer gepreokkupeer met hulle
land as vroeër en vind hulle die boustof vir hulle werk in die problematiek
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waarmee hulle daagliks gekonfronteer word. Hy illustreer dit aan die hand van Nadine
Gordimer se ‘Which new era would that be?’ and Jack Cope se ‘The tame ox’. Tydens
die lesings en seminare oor die Engelse Suid-Afrikaanse letterkunde, waarby daar
naas die ingeskrewe studente ook telkens 'n klompie ‘outsiders’ aanwesig is, bespreek
hy ‘The serf’ van Campbell, Butler se ‘Cape Coloured batman’ en ‘The music-maker’
van Bosman. In 'n brief aan Jack Cope en Charles Eglington skryf hy op 3 Julie 1959:
‘“batman” hit the audience hard. Way up alone on the empty stage, I could feel,
physically, their warm response. And “The music-maker” was just the right thing to
end up with. Being in prose and short and containing both pathos and humor, “The
music-maker” was ... much commented on later to me.’ Hy wy ook twee van die
lesure aan die Afrikaanse poësie en praat oor elf gedigte, insluitende Elisabeth Eybers
se ‘Maria’ en sy eie ‘Klopdans’. Hy brei verder uit op die voordrag wat hy vroeër
by die groot meisieskool in Washington gehou het. Hy lees sy vertalings van ‘Gebed
aan die jong maan’, Van Melle se ‘Die tuiskoms’ en Marais se ‘Die dans van die
reën’ voor. Soos in Washington, toe die meisies spontaan begin hande klap het, is
‘Gebed aan die jong maan’ ook in Texas 'n dawerende sukses. Hy herinner hom dat
hy enkele jare tevore dieselfde geesdriftige reaksie ondervind het toe hy dié gedig
in Kaapstad vir die seuns van Rondebosch Boys' High - waar sy seun Taillefer op
skool was - moes voorlees. Ernst van Heerden, soos Uys ook op besoek aan die VSA,
het hom 'n maand tevore vertel dat hy dieselfde geesdrif by die Universiteit van
Michigan teëgekom het. En hy vra hom af hoekom dit telkens so 'n sukses is,
aangesien hy nie meen sy Engelse vertaling of selfs die Afrikaans is so dawerend
nie. ‘Because of its spirited rhythm, its “dramatic appeal”?’ vra hy aan Cope en
Eglington.
Because it's one of those ‘bad’ poems that you (or rather, I, Uys Krige)
can say well, that I can put over with my old well-tried brand of body
bowling? My phenomenal magnetism, my Bolandse flair for hamming
through my own Malmesbury corn, and what have you ...?
Vir Uys self is die reeks lesings en seminare deur die geesdrif van sy gehoor baie
stimulerend. En hy vind die mense so vriendelik. Ná sy eerste lesing gee 'n onderwyser
hom 'n boek wat hom £2 gekos het.
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Brad, een van die studente, laat 'n hemp op 'n hanger vir hom, met 'n nota: ‘I got this
shirt as a present a year ago & I can't wear it - because it no longer fits. If you can
wear it, I would like you to have it.’ Vir die bedrag van £90 verkoop hy ook 'n paar
van sy manuskripte in Engels aan die Universiteit van Texas, wat daarvoor bekend
is dat hulle wêreldwyd dokumentasie van bekende skrywers versamel.
Ná afloop van die lesingreeks bring Uys 'n aangename week in Chapel Hill deur.
Die mense van die University of North Carolina is baie bedagsaam en gasvry teenoor
hom. New Orleans is maklik die aantreklikste stad wat hy in die VSA sien. Daar
woon hy in 'n hotel in die Franse buurt: lang strate vol ou Franse huisies met
balkonnetjies, verandas, stoepies, groot vensters en gekleurde luike. Dié wêreld is
die wieg van jazz. Elke aand gaan luister hy na die jazzkonserte. ‘Dan bewe die
beroemde Bourbonstraat soos 'n riet’, skryf hy op 14 Junie aan sy ouers. ‘Mammie
sou sê hy bulk soos 'n bandstand vol briesende bulle van Basan.’ Elke instrumentalis
is vir hom 'n virtuoos en die geheel is 'n volmaakte samespel.
In Augustus 1959 is Uys in San Francisco, wat hom met sy skiereiland baie aan
die Kaap laat dink. In 'n brief aan sy mense tuis op 14 Augustus skryf hy die stad het
vyf miljoen mense en dat die koerante elke oggend ‘a special eye irritant bulletin’
as gevolg van die rookmis publiseer. Daarna is hy in Chicago, waar hy 'n week bly
voordat hy na Toronto gaan, waar hy tien dae lank by ‘Curly’ Sherk kuier, een van
die vier helde van die Sulmona-vallei wie se naam in The way out genoem word.
Teen die middel van September is hy terug in New York en bly hy by Barend Toerien
in Forest Hills. Vir 'n Nederlandse kring, waarvan hy 'n randeier was, reël Toerien
dat Uys van sy gedigte voorlees. Marnix Gijsen, Leo Vroman en Albert Helman was
ook by en die byeenkoms is 'n groot sukses. Tydens hulle tydjie saam lees Uys vir
Toerien heelparty van die verse wat later in Vooraand sou verskyn. Die woeligheid
van New York staan Uys egter glad nie aan nie. Een van die mense met wie hy nou
bevriend raak, verwys na dié stad met sy wolkekrabbers as ‘the cardiac express’, 'n
ander een as ‘the Nirvana of the double Martini’, waarop Uys gepas improviseer met
‘the Jitters Jalopy’!
Nog vóór sy besoek aan die VSA was Uys reeds deur sy kennis van die
Amerikaanse literatuur 'n bewonderaar van dié land en sy mense. In 'n lesing wat hy
in 1957 aan die Universiteit van die Witwatersrand hou, sonder hy die rykdom,
verskeidenheid en krag van
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die Amerikaanse dialoog en die demokratiese gevoel vir die lewe as Amerika se
waardevolle bydrae tot die wêreldliteratuur uit. In vergelyking met die
klasgebondenheid van die Britse literatuur van die negentiende eeu vind hy dat die
Amerikaners deur die klassegrens breek en daardeur 'n juister beeld van die lewe in
sy volle rykdom bied.8. Uys se besoek aan die VSA bevestig die gunstige indruk wat
hy van dié land gehad het, al vind hy ook dat hy op sekere punte krities staan. Ná sy
terugkeer na Suid-Afrika sê hy in 'n onderhoud met die liberale koerant Contact dat
die isolasie van Amerikaanse skrywers van mekaar en, deur hul kritiek op die
Amerikaanse leefwyse, van ander Amerikaners een van die negatiewe ervarings van
sy verblyf was. Toe hy vir sy besoek aan die Universiteit van Texas by die
Raleigh-Durham-lughawe land, word hy onaangenaam getref deur die bordjies ‘For
Coloured Men Only’ en ‘For Whites Only’, wat hom aan sy ‘heimat’ herinner. En
op 'n persoonlike vlak, so skryf hy aan sy moeder, kon hy figuurlik gesproke nie
‘vatplek’ aan die Amerikaanse vrou kry nie. ‘They are full of a cold familiarity, a
frivolous restraint and a flighty reserve.’
Daarteenoor is hy beïndruk deur die vitaliteit en werklike idealisme in Amerika.9.
Indien Suid-Afrika 'n sintese kan vind tussen die beste uit Europa en die VSA en wat
ons self van waarde het, sal dit volgens hom moontlik wees om ons rasseprobleme
op te los. Tydens sy besoek het die Suid-Afrikaanse rassevraagstuk trouens telkens
in gesprekke ter sprake gekom, iets wat hom in 'n brief aan sy ouers op 24 Mei laat
kla oor die ‘treurige besigheid’ wat tans in die ‘geliefde’ land met die ‘Gang of Mean
Little Men’ aan die bewind afspeel en wat by hom persoonlik tot 'n gevoel van
ontreddering en verlatenheid lei. Hy besef ook dat 'n Suid-Afrikaner soos hy 'n
essensiële verbondenheid met sy eie land het waaraan hy in die buiteland nie kan
ontkom nie. Dat Suid-Afrikaners voortdurend van die probleme in hulle land bewus
bly, is iets wat die Amerikaners ook tref. In sy inleiding tot sy bloemlesing uit Olive
Schreiner vertel Uys van 'n treffende geleentheid tydens sy verblyf in New York:
In 1959 I attended a party in New York. At about one o'clock the
penultimate American departed, leaving in the flat only the famous
American anthropologist, Margaret Mead - a small greyhaired woman
who once lived for six months as the only European with a cannibal tribe
in New Guinea - and four South Afri-
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cans: Nadine Gordimer, Peter Abrahams, Laurens van der Post and me.
At once the atmosphere became electric with a discussion on South Africa,
its problems, virtues, faults, irresistible spell, etc., by the South Africans,
Margaret Mead taking little or no part in it; our discussion crackling away
on such a consistent level of ‘passionate intensity’ that at last Margaret
Mead exclaimed, throwing up her hands in mock despair:
‘My, but you South Africans astonish me! I know everyone loves his
country, its physical beauty and what-have-you. But you people get so
worked up about it! We Americans might like our own particular state but
we can only get worked up about the entire USA once in a generation,
when its very existence is threatened for instance; whereas you South
Africans get fierce about South Africa at the slightest pretext. I have yet
to meet a South African who does not seem to be carrying on a passionate
love affair with his country.’10.
Op 'n dag besoek Uys die Actors' Studio, waar Lee Strasberg doseer en waar 'n
voorstelling aan die gang was. Hy beland langs 'n blonde meisie wat by die
kroegtoonbank met 'n drankie besig is. Vaagweg lyk sy vir hom na 'n jong aktrise
wat hy in Kaapstad ontmoet het, maar haar hare is slordig en onversorg en oor die
algemeen maak sy 'n verwaarloosde indruk. Toe die voorstelling verby was en die
meisie vertrek het, vra hy een van die personeel: ‘Isn't that girl a South African?’
‘Buddy’, kom die antwoord, ‘that's Marilyn Monroe!’ Uys was verbysterd. ‘So 'n
ou valetjie, en dan nog sonder sykouse! Very unimposing!’11.

III
Terwyl Uys in Europa en die VSA aan die rondreis was, het hy gereeld dagboek
gehou en uitvoerig sy ervarings aangeteken. Na briewe van sy familie en wye
vriendekring in Suid-Afrika het hy reikhalsend uitgesien, want briewe was vir hom
as romantiese swerwer 'n soort anker en 'n bevestiging dat hy nie alleen op die aarde
is nie. Briewe wat hy ontvang, lees hy dan ook dikwels oor en oor, tot tien keer toe.
Van sy huismaat, Jack Cope, ontvang hy, soos van sy moeder en Bokkie, gereeld
briewe. In antwoord op sy eerste brief skryf Jack op 2 Maart 1959: ‘You are never
far from our thoughts if not frequently
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the centre of them. Everybody we know continually asks after you and I'm sure your
letter will circulate rapidly and be read with all the eagerness and pleasure it aroused
in me. ... One of your enormous assets as a person and a friend ... is your size and
your sense of universal standards. You are yourself the surest antidote to provincialism
and when you go abroad, well, you are our envoy extraordinary and Minister
Plenipotentiary par excellance.’ In 'n latere brief sê Jack: ‘Everybody asks me and I
ask everybody and we all have a feeling that somewhere in the wastes of America
you are wandering with your case full of poems and your beard full of butterflies. I
think it's an unfair bargain that your letters are worth so many of ours - you are our
eyes and our ears, but we are your life-line.’ Dié uitspraak van Jack vat die betekenis
van Uys se briewe vir sy vriende en dié van sy vriende aan hom in 'n mooi beeld
saam. Briewe uit Suid-Afrika was vir hom inderdaad 'n naelstring wat tydens sy
besoek aan die buiteland in 'n essensiële behoefte voorsien het. Wanneer Jack se The
road to Ysterberg verskyn, lewer Uys, wetende wat dit vir sy vriend sal beteken, in
'n brief uitvoerig kommentaar op wat hy as die verdienstes en gebreke van die roman
beskou.12.
Maar dit is veral die korrespondensie met sy nuutgevonde geliefde, Irma Roth,
wat vir Uys in hierdie tyd 'n lewensnoodsaak is. Vóór sy vertrek sê sy aan hom in 'n
intieme oomblik sy sal hom liefhê tot Tafelberg in die see wegsink, woorde wat 'n
groot indruk op hom maak en hom roer. In 'n ongedateerde brief 'n dag of wat ná sy
vertrek skryf Irma 'n hartstogtelike brief wat 'n aanduiding is van hoe lief sy hom
het:
Uysie - I love you. - How often have you not asked me to say it and
how often have I not refrained from saying it and now that you are no
longer here to say it to, it is the only thing of which I am conscious, - which
fills my very being. For all the many times I have not said it, I say it now
- I love you, I love you, I love you!
Oor Irma se liefde vir Uys kan daar, as 'n mens hierdie en ander briewe van haar
deurlees, geen twyfel bestaan nie. Dit is egter duidelik dat sy nie 'n bedrewe
briefskrywer is nie en dat haar taal en styl heelwat te wense oorlaat. Dikwels begaan
sy taalfoute of twyfel sy, soos 'n mens kan aflei uit die herhaalde vraagtekens, wat
sy orals plaas, of sy 'n bepaalde woord reg spel.
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Ook uit Uys se briewe moet 'n mens aflei dat hy 'n ware en diep liefde vir Irma voel.
Op 16 April 1959 skryf hy uit New York:
Vanaand wil ek vrek van verlange na jou. En ek bedoel dit letterlik! Voor
aandete is ek reeds na bed, ly alweer 'n hele paar dae lank aan my lewer en voel ellendig. Vandag soos 'n spook deur N. York gedwaal. Die plek
is in baie opsigte 'n onding, 'n monster - hy staan in geen verband met die
groeiende, lewende natuur nie, hy is koud, gevoelloos, onmenslik ...
Miskien is dit al die partytjies, die gedurige sien van (en praat met) mense,
die aanhoudende uitganery - vanaand is die eerste aand in 13 aande dat ek
nie uitgegaan het nie - die opwinding, die geestelike genietinge en
prikkelings (die kunsmusea is 'n voortdurende genot), die ou lewertjie, of
al die dinge saam, wie weet. Maar elke aand so teen skemering sak daar
'n moedeloosheid en mistroostigheid op my af waarvoor ek geen woorde
kan vind nie. Miskien is die hoofoorsaak my verlange na jou. Ek het besluit
ek gaan nooit weer reis sonder jou nie. 'n Mens voel te alleen, te verlate
soms. ... In Kaapstad was ons so selde alleen saam. Hoeveel honderd male
het ek nie al hier in N. York gesug nie: ‘Ag, was die dierbare
onvergelyklike Irma maar hier.’ Maar ek wil nie eens daaraan dink nie.
Dis te hemeltergend. Hene, maar ek is vol klagtes vanaand! Hoop net ek
sal môre beter voel. In elk geval, enigste, al die klagtes is slegs 'n bewys
van my liefde vir jou.
Baie gou, wanneer Irma se briewe minder word, vir hom te kort is en oor
niksseggendhede handel, dring Uys daarop aan dat sy meer aan hom moet skryf en
vollediger van haar doen en late vertel. Hy is klaarblyklik nie bewus daarvan dat sy
geen briefskrywer is nie en dit haat om haar gevoelens op skrif te stel. Sy briewe
raak vol verwyte. Wat hy later as die finale bewys voorhou dat sy hom nie werklik
liefhet nie, is haar brief van 28 April waarin sy, miskien naïef, haar drukke sosiale
lewe as verskoning vir haar min briewe voorhou. Die dele wat Uys ná ontvangs
onderstreep het, word hier kursief weergegee:
Uysie - Het vanmiddag jou hoogs interessante brief uit Washington
ontvang. - Dit was sommer 'n ‘lekker’ brief en sal my besig hou vir ten
minste drie dae! - Dit is 'n uitstekende idee om deurslagpapier te gebruik
en spaar ons almal hier die moeite
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om jou briewe te sirkuleer - although I do think between Suzanne and
myself we now have it down to a fine art. - I couldn't manage a letter last
week due to a rather hectic social splurge. - Last Thursday Suzanne gave
what was intended as a small quiet dinner party for the Venters (farewell).
[Dit is 'n verwysing na Ingrid Jonker en haar man, Pieter Venter, wat na
Johannesburg vertrek - JCK.] Only it turned out to be a small but rather
hectic and most enjoyable party - got back here well past midnight. Friday-evening people called Stander from Bellville gave another similar
party - primarily consisting of our gang - Foxes, Venters, Rabies etc. - less
enjoyable but somehow we dragged it out and I got back to my room at
4:30 am!! Saturday I rushed off to Worcester [waar haar ouers woon JCK]. Sunday was Egonne's [haar dogtertjie - JCK] birthday (5th). Last
night I worked till past 12am. - So all in all I've had very little time even
for brief chats with you. - And then too there really is hardly news for two
letters a week. I can hardly make every letter a declaration of my love.
Uit 'n brief soos dié het die suspisieuse Uys 'n gebrek aan belangstelling en liefde
afgelei en vermoed dat Irma, soos hy dit in 'n brief aan haar stel, ‘deeply involved’
met iemand anders is.
Onderliggend aan dit alles was die vrees dat hy weer in 'n situasie soos dié met
Lydia sou beland. ‘I did not want to commit myself with you with a proposal of
marriage’, skryf hy, ‘for the simple reason that I wanted to be sure, absolutely sure
of my love for you. I had already had one disastrous marriage that had almost
destroyed me.’ Hy wou 'n sekere perspektief op hulle situasie kry en sy verblyf oorsee
sou 'n toets vir hom én haar wees. Hy het in dié tyd uitgevind, gaan hy voort, hoe
lief hy vir haar is en uit haar briewe lei hy nou af dat sy nie dieselfde gevoel vir hom
het nie. Irma verweer haar deur hom daarop te wys dat sy, anders as hy, nie van skryf
hou nie. ‘Just as much as you enjoy writing’, skryf sy, ‘I dislike it. ... I do not write
easily or well, my spelling is bad and my punctuation equally poor. Even my shortest
notes to you never take me under an hour to write (contrary to your calculations).’
Irma se kort briewe en Uys se argwaan oor haar ware gevoelens lei uiteindelik tot
'n breuk. Uit Tucson skryf hy op 22 Julie 1959
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To the Dark Lady of the Sonnets that were still to be written but, now,
it seems, will never be written. In all my life I have never written a poem
to a woman. This is the first and probably the last one. I thank you for it
... I ... think ... that it should be my valedictory to you ... [and that] we
should call it a day.
By die brief sluit Uys 'n gedig in wat hy ‘Aveu’ noem, maar wat in Vooraand
onder die titel ‘Refrein’ verskyn. Dit is inderdaad die enigste liefdesgedig in die
Krige-oeuvre wat oor 'n spesifieke vrou handel, iets uiters ongewoon vir 'n digter
wat basies as romantikus bekend is:
Aan die voet van Tafelberg het sy,
loskop van liefde, in my arms gelê.
‘My liefde sal soos Tafelberg bly staan ...’
het sy met 'n sug gesê.
Die see was in ons kamer in die nag.
En see én nag het soos 'n skulp geruis.
Het ooit die blydskap sy blink golf
hoër gestoot as in dié donker huis?
Haar lyf in witter skoonheid
as die sterrenag geklee;
haar stem, stil in my oor, stiller
as die stil stem van die see.
‘Ou Tafelberg's geduldiger
as selfs papier ...’ het ek geskerts.
Eers kastig kwaad, toe spot sy: ‘Maar
jy's grof, man, één stuk ruwe erts!’
Toe rys sy stralend langs my op
- o liggaam glansende in sy eie lig! omhels sy my, haar hare 'n
swart waterval langs my gesig.
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Met woede en wonder fluister sy
telkens my doodgewone naam.
En in dié donker stem sing see
en nag en al die sterre saam:
‘Ek het jou lief! Ek het jou lief!
Ons liefde's uit één staal gesmee.
Ek sal jou liefhê, liefhê...
tot Tafelberg sink in die see!’
Hoe soet die hartseer van die afskeid
wat die laaste sakdoek gee.
Ek het op dek bly staan, gestaar, gestaar...
tot Tafelberg sink in die see.
'n Maand lank het elk brief van haar
'n vreugdevuur laat laai in my.
Selfs op die drukste grootstadstraat
hoor ek haar stem, dié silwere gety
wat spoel en sing saam met die see,
die nag se swart-en-silwer vloed,
innig, vol stilte en skroom, of dit
die einste stem is van my bloed.
Voor Goya en Velazquez sien
ek haar - o vroueliggaam teer! vind ek haar beeld in kleur of marmer met
'n spraaklose verrukking weer...
Twee maande skaars en al haar briewe
is skielik kalmer, koeler, ligter.
Ek dag eers dis maar minnaarsgriewe.
Maar was dié stem nie dikwels digter?
Nou skryf sy fyntjies, mooi beleef
van koeitjies, kalwers, ou Tant Dorie:
sy's kranklik, kom nooit weer op dreef.
Dis elke week dieselfde storie.
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Sy's besig, het so baie pligte.
'n Maand's verby, daar kom geen brief.
Wat word van my ou vergesigte:
‘Ek het jou lief! Ek het jou lief...’?
O pyn van die bedroë hart,
ek weet jy's oud, oud soos die gras,
maar jy's opnuut weer nuut, my smart,
elk keer op slag mes-skerp en vars!
Die klokke van ou Nôtre Dame
dreun galmend oor die grys ou stad.
Maar daar's 'n simpel sinnetjie
wat kouer aan my rugstring vat.
Die bronsmond van Big Ben kan bons,
kan bons, hoor hoe hy beier, beier...!
Maar daar's 'n lawwe klein refrein
wat verder trek, wyer, al wyer,
koud oor die koue see...tot selfs
New York se kranse antwoord gee,
een enkel reël, nie eers my eie
(dra ek oral met my mee?):
‘Tot Tafelberg sink in die see...
Tot Tafelberg sink in die see...’13.

Maar ook in Suid-Afrika was 'n literêre liefdesverhouding besig om tot niet te gaan.
In Maart 1959 is Ingrid Jonker saam met Pieter Venter en hulle dogtertjie, Simone,
weg uit die Kaap om hulle in Johannesburg te vestig. Op 29 Julie skryf Jack Cope
aan Uys 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:
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67. Uys Krige op Clifton.

68. Saam met Fulalia op Clifton.

J.C. Kannemeyer, Die goue seun. Die lewe en werk van Uys Krige

*38

69. In 1958 ontvang Uys Krige 'n eredoktoraat van die Universiteit van Natal, 'n verering wat hy baie
hoog op prys stel. Hier verskyn hy saam met dr. P. du P. Grobler, dosent in Afrikaans en Nederlands
van die Durban-kampus van dié universiteit.

70. Anna Neethling-Pohl (Moeder Mart) en Allen Dyssel (Luis) in die Universiteit van Pretoria se
produksie van Die goue kring.

71. Lydia saam met John Mantel met wie sy kort ná haar egskeiding van Uys getroud is.
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72. Uys met sy skrywersvriend Jack Cope, saam met wie hy in die sestigerjare in Sea-Girt op Clifton
se Tweede Strand woon.

73. Spotprent in The Cape Argus van 28 Oktober 1963. Die onderskrif lui: ‘Mr. Krige would like his
muse back!’
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74. Irma Roth, die ‘black panther’ en geliefde van Uys. (Foto: Eulalia Krige.)

75. Uys se geliefde suster Mizzi wat in 1961 op vier en veertigjarige leeftyd aan kanker sterf. (Foto:
Suzanne Fox.)
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76. Suzanne, sy jongste suster, getroud met die argitek Revel Fox. (Foto: Suzanne Fox.)

77. Saam met sy skilderbroer François.
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78. Op 25 April 1963 oorhandig 'n groep Suid-Afrikaanse 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.

79. Professor Donald Inskip aan die woord in 1965 by 'n byeenkoms van die Black Sash in die Drilsaal,
Kaapstad, waarby Uys Krige (links) ook praat om te protesteer teen die regering se proklamasie om
geen gemengde gehore by teater- en musiekuitvoerings toe te laat nie. Langsaan Krige sit eerwaarde
E.L. King, deken van Kaapstad, en regs van Inskip sit mev. E. Scott van die Black Sash.
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80. Uys Krige aan die woord by die byeenkoms van skrywersvriende by die graf van Ingrid Jonker.
(Foto: Die Burger.)

81. Saam met spelers en die regisseur van Die loodswaaiers wat in 1966 deur KRUIK opgevoer is.
Van links na regs: Pietro Nolte (regisseur), Krige, Fitz Morley, Johan Malherbe, Ben Dekker en
Wilhelm de la Qeurra.
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82. Saam met Rob Antonissen, by uitstek dié kritikus wat die indringendste beskouinge oor Krige se
werk skryf.

83. In Mei 1967 is Uys in die Groote Schuur Hospitaal met 'n maagsweer en word hy besoek deur sy
seun Tai wat op 4 Mei op Nuweland se rugbystadion vir Transvaal teen Westelike Provinsie speel.
(Foto: Taillefer Krige.)

J.C. Kannemeyer, Die goue seun. Die lewe en werk van Uys Krige

*45

84. Taillefer saam met sy vrou Anya en hul seun Demian. (Foto: Suzanne Fox.)

85. Saam met Breyten Breytenbach (links) en André P. Brink (regs) in Parys in 1968.
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86. In 1969 vestig Uys hom finaal in Swartdakkies, sy huis op Onrust. (Foto: Wium van Zyl.)
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87 tot 89. Uys op Onrust: drie beelde. (eerste twee foto's: Eulalia Krige.)
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90. ‘Die ene vlam, die ene son.’
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91. In 1970 ontvang Uys Krige 'n eredoktoraat van die Rhodes-Universiteit. Hier is hy saam met die
registrateur, mnr. W.J. Askew.

92. In 1974 ontvang Uys Krige uiteindelik die Hertzogprys vir Poësie van die Suid-Afrikaanse
Akademie vir Wetenskap en Kuns. By dié geleentheid verskyn hy saam met Gerhard J. Beukes (links).
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93 tot 100. Die vele gesigte van Uys Krige, gefotografeer deur Juhan Kuus. (Foto's met vergunning
van Johan Vosloo, Rapport.)
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101. In Desember 1975 ontvang Krige 'n eredoktoraat van die Universiteit van Stellenbosch.

102. In September 1975 word Krige se Twaalfde nag onder regie van Cobus Rossouw deur KRUIK
in die Nico Malan-teater in Kaapstad opgevoer. Hier verskyn die skrywer (regs) en die regisseur
(tweede van links) met enkele van die spelers wat in die stuk optree: (van links na regs) Jana Cilliers
(Viola), Liz Dick (Olivia) en Nic de Jager (Orsino).
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103. Sannie en Uys.

104. Sannie Uys saam met haar seuns en oorlewende dogter op haar negentigste verjaardag. Van links
na regs: Arnold, François, Bokkie, Sannie, Suzanne en Uys. (Foto: Suzanne Fox.)
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105. Saam met sy huishulp Babsie Winnaar op die stoep van Swartdakkies, Onrust. (Foto: Eulalia
Krige.)
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106. Uys ‘vol nukke en neuke’ in die ortopediese afdeling van die H.F. Verwoerd-Hospitaal ná sy
ernstige ongeluk in 1976.

107. Saam met sy vriendin Margaret Maskew op die strand by Onrust. (Foto: Suzanne Fox.)
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108. By die bekendstelling van Oggendlied, die huldigingsbundel vir Uys wat onder redaksie van
André P. Brink in 1977 verskyn. Van links na regs: Koos Human, Uys, André Brink en Leon Rousseau.
(Foto: Eulalia Krige.)

109. In 1980 woon D.J. Opperman die viering van Uys se sewentigste verjaardag op Hermanus by.
Hier verskvn Opperman en Uys by dié geleentheid.
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110. Uys met die vertaling van sy verse in Russies.
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111. ‘Maar wat makeer die ou dierasie?’ 'n tekening van Margaret Maskew. (Margaret Maskew, A
portrait of Uys Krige, Wynberg, Chelsea Gallery, 1985.)

112. Die wandelende verkleehokkie van Onrust, weer volgens Margaret Maskew se voorstelling.
(Margaret Maskew, A portrait of Uys Krige, Wynberg, Chelsea Gallery, 1985.)
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113. Uys se herontmoeting in 1983 met die agterlyn van Toulon, die Franse klub waarvoor hy in 1932
rugby gespeel het. (Sol y sombra, video oor die lewe van Uys Krige, deur Pierre Marais, 1985.)

114. Enkele dae voor sy dood oorhandig Gerry de Melker (regs) van Perskor die eerste eksemplaar
van Môrester oor die Abruzzi aan Uys. Op die bed sit Jan Rabie, Marjorie Wallace en Louie Lemmer
en langs De Melker staan Eulalia. (Foto: Eulalia Krige.)
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115. Eulalia sing Psalm 23 by die begrafnis van haar vader. Links staan Uys se suster Suzanne.

116. Uys se graf op Onrust. Dit is deur Jan Rabie met skulpe bedek. (Foto: Japie Pienaar.)
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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 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. She says: Thank God Uys isn't here. Meaning,
that she has such an enormous respect and affection for you that she could
not face your disapproval. She gets plenty from Jan and me, not directly
because she is in too bad a way to take any moral lectures. But we haven't
rolled out any red carpet for her. She wants a divorce, of course, but having
left the child is in a very poor position. We both advised her to keep on
the friendliest possible terms with Piet and if possible to do everything
that has to be done by reason and consent. She took our advice and has
gone to stay with Abraham [Jonker, haar vader - JCK] at St James.
Abraham does not take it too badly but he thinks she should go back to
Piet and patch things up. Gerry de Melker has found work for Ingrid and
promised her a £50 advance on her book of poems. Incidentally, one of
Abraham's lines is that Ingrid's difficulties are largely due to the bad
company she keeps - people like Jan and Marjorie and that dastardly
liberalis Krige. She should shine up her halo and creep back under the gate
into the volkskraal....I get frantic letters every other day from Piet and I
know what he is going through, but what can I do?
'n Week ná Ingrid se aankoms in die Kaap kom Pieter Venter ook aan, met Simone
by hom. Op 'n partytjie slaag Venter daarin om almal
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op hol te jaag deur 'n aanval van histerie met rukkings en later bewusteloosheid te
veins. 'n Dokter op die toneel kon egter deur die skouspel sien en hom met 'n
inspuiting van gewone water tot die lewe laat terugkeer.14. Met sy histrioniese aanvalle
en dramatiese tonele voor vriende kon hy Ingrid oorreed om saam met hom terug te
gaan na Johannesburg, al was dit vir almal in die Kaap duidelik at die huwelik nooit
kon hou nie. ‘The Ingrid-Piet business is still tottering along and is quite pathetic’,
laat weet Jack op 3 Oktober 1959 aan Uys.
Piet is madly writing poetry in an undignified effort to gain Ingrid's esteem
(instead of kicking her to hell out and cutting his (emotional) losses)....Piet
even sent Jan a batch of poems for Podium because some of Ingrid's poems
appeared in it. Jan shook his head sadly when I asked what he intended to
do. I don't think Ingrid really wants any man and all her...other episodes
are merely an expression of her desire to get away from Piet....Ingrid is
essentially feminine,...but she has not reconciled her position as a woman,
as a poet, as a mother. She is in a state of emotional chaos and the easiest
way to evade it is to reach for the gin bottle. Consequently - misery.
Die huwelik het, soos almal kon voorspel, nie gehou nie. In 1961 is hulle finaal
vervreem en in Januarie 1962 geskei. Met Simone in haar sorg keer Ingrid terug na
Kaapstad.15. Pieter Venter se verse word in 1962 gepubliseer in die bundel Die
blomblaar is requiem. Dit is oor die algemeen afgryslik slegte poësie, maar uit
‘Songbird’, een van die Engelse gedigte wat hy opneem en wat oor die droewige
jeug van Ingrid handel, blyk die sterk gevoel wat hy, ondanks alles, vir haar het. Die
eerste drie strofes van dié gedig lui as volg:
Your arrival in this world was sad.
Everybody saw the sadness.
Your nest was half-deserted
and made of jetsam mostly,
poorly lined with threadbare feathers.
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The wind howls about the place,
the bushes swear back at it
and it spits
sand and rubbish all around
the landscape in rebellion.
You were moved to lots of living places
never far apart and by the brine.
You saw old ladies who
reminded one of tragic spiky brooms
which swept you in with tea and bread for supper.16.

IV
In Junie 1959 vertrek Eulalia uit Kaapstad om by vriende in Frankryk en Engeland
te kuier en die twee lande te verken, voordat haar vader by haar sou aansluit en hulle
saam verder sou reis.
Op 5 Oktober stap Uys in Plymouth aan wal. Eulalia is op die stasie om hom in
te wag. In Londen gaan hulle drie weke lank tuis by Enslin du Plessis en saam bring
vader en dogter aangename ure in die stad deur. Hulle besoek die teater en sien The
hostage van Behan en O'Casey se Cock-a-Doodle Dandy. Maar dit is veral die
National Gallery en die Tate se skilderye wat hulle boei. ‘Eulalia’, skryf hy aan 'n
vriendin by die Carnegie-organisasie,17. ‘took to Europe like a swan to water. And I
immediately launched a flotilla of swans myself. And, of course, Europe sang for us
no swan-song. On the contrary...’ Van Engeland gaan hulle na Frankryk, waar hulle
tien dae by die Katse in Parys bly. Van daar reis hulle na Lausanne, waar hulle
veertien dae by Winifred Katzen tuisgaan en besoeke bring aan Genève en Zürich,
onder meer om met Peter Sulzer, 'n Switser wat in die Afrikaanse letterkunde
geïnteresseerd is en van Uys se werk in Duits vertaal het, te gesels. Saam sien hulle
die opvoering van Sulzer se vertaling van Die goue kring.
Daarna is hulle 'n maand lank in Italië. Hoewel dit die hele tyd reën, was dit vir
albei 'n ongelooflike besoek. In Rome gee sy ou vriend Silone en sy Ierse vrou,
Darina, vir hulle 'n onthaal waarop Elizabeth Bowen een van die gaste is. Uys vertaal
en Eulalia sing Afrikaanse boereliedjies soos ‘Kinders, moenie in die water mors
nie’, met Uys
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wat hier en daar sy basso profundo bysit.18. Vier dae lank besoek hulle die
Sulmona-vallei, waar hulle by sy weldoener Vincenzo en sy gesin tuisgaan, 'n besoek
waarmee Uys die tweede deel van sy gelofte aan Silone uit 1946 nakom: om sy
dogter, wanneer sy volwasse is, die wêreld van die Abruzzi en die Italiaanse
kleinboere wat so goed vir hom was, te kom wys. Eulalia is diep ontroer om al die
plekke te sien waar haar vader moes skuil. Vincenzo se seun neem hulle na Schiavi
in die hart van die Abruzzi, waar hulle daarin slaag om Pascuale Tucci op te spoor,
die gids wat Uys en sy makkers in Oktober 1943 op die laaste tog van hulle
ontvlugting deur die Duitse linies na vryheid gelei het. ‘This experience’, skryf Uys
aan sy vriendin, ‘has something really fabulous about it (and now I'm using the word
in its original unspoilt sense) and Eulalia said she felt like crying with a mixture of
joy and awe and sadness almost all the time we were in that little austere white stone
village on top of that high peak glittering in the sharp winter sunlight.’ Vroeg op 'n
oggend in Verona ontdek hulle die balkon van Juliet. Daar vlieg 'n krans wit duiwe
verby die ou, verweerde rooibruin mure. ‘Ek het nog altyd gedink Romeo and Juliet
is 'n pragtige liefdesverhaal maar 'n vrot toneelstuk....Op dié stil oggend staan ons
(egter) albei met trane in ons oë by die gesig. Vóór die hekke oopgaan, vóór nege
nog, staan ons en loer na binne by die traliewerk om Juliet se graf. Kompleet twee
apies...en dis winter, en die blare syg neer op die sierbossies om die graf, en 'n ou
mannetjie in swart vee die laantjie skoon, en die verlatenheid kruip in die hart...’19.
Uys en Eulalia het by mekaar vlam gevat en die reis van drie maande deur Europa
intens geniet. Deur haar oë, sou hy later in sy opdrag by Sout van die aarde sê, ontdek
hy Europa opnuut en ook homself. Hy was trouens ook, soos sy, twee en twintig jaar
oud toe hy die eerste keer Europa toe is. Wat hom veral tref, is hoe ontvanklik sy vir
die skilderkuns en die argitektuur is. Op hulle tweede dag saam in Venesië het sy,
van 'n afstand, 'n klein skilderytjie onmiddellik uitgeken as 'n werk van Paolo
Veneziano. Toe hy, wat tevore nog nooit van dié skilder gehoor het, vra hoe sy dit
weet, sê sy sy het 'n paar dae gelede een van sy skilderye in Verona gesien en die
styl onthou. Voor 'n skildery wat nie geteken is nie, het sy dadelik gesê dit moet 'n
Titiaan wees. Toe Uys dit betwis, het die diensdoende toesighouer dit uitgewys as
'n Titiaan-kopie van 'n eeu later.20.
Op aandrang van Eulalia sluit hulle hul reis van drie maande af
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met 'n besoek aan Griekeland. Op 'n oggend vroeg vlieg Uys na Athene en onthou
hy hoe ‘skigtig’ hy met sy eerste vlug in Noord-Kenia was. Onderweg na Athene
kyk hy by die venster uit en sien hy die môrester. Dit is sy lieflingster - ‘aandster en
môrester tegelyk - veral omdat hy so baie wonderlike herinneringe vir my oproep
van my vlug terug na die vryheid oor die Abruzzi-gebergtes byna sewentien jaar
gelede toe hy, hoog bo dié woeste onherbergsame pieke, feitlik ons enigste baken
was elke nag deur daardie duister doolhof vol gevare’.21. Dan sien hy die Griekse
eilande en herinner hy hom die reëls wat hy vyf en twintig jaar tevore in Spanje
omtrent dié eilande geskryf het en wat hy nou die eerste keer sien:
...eilande, blou eilande, anderkant die son
blou soos 'n verre berg of diep waterbron...
te midde van kalm land-omslote somerseë:
Capri en Kreta en die Cicladië...22.

‘Dat 'n mens 'n kwarteeu moet wag vir 'n droom om werklikheid te word...’, skryf
hy in sy skets ‘Vlug na Athene’23. in Sout van die aarde. Eulalia, wat vooruit gegaan
het, wag op hom en in dié helder Attiese lig voel hy ‘soos die eerste Grieke moes
gestaan het, vol van 'n blymoedige afwagting, in daardie daeraad van die wêreld...’24.
Die besoek aan Griekeland was vir hom 'n belewenis. ‘I'd never imagine’, skryf hy
op 17 Julie 1960 aan Darina en Ignazio Silone, ‘that at this advanced stage of my
life a new country would thrill and excite me so. As I say to everyone, every stone
there was for us a conflagration of the mind.’
Op 29 Desember 1959 vlieg Uys van Athene af terug na Suid-Afrika. Eulalia bly
nog langer en kom aan die begin van Maart 1960 per ooskusboot in Kaapstad aan.
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Hoofstuk XV
‘Mens ruik die see en die jasmyn se geur’: Clifton
I
Wanneer Uys Krige aan die begin van 1960 na Kaapstad terugkeer en hom weer by
Jack Cope in Sea-Girt op Clifton se Tweede Strand voeg, staan Suid-Afrika aan die
vooraand van 'n nuwe politieke bedeling en 'n nog meer rigiede toepassing van die
reeks apartheidswette van die vyftigerjare.
Die isolasionistiese denke van die Afrikaner lei, met die ignorering van alle
buitelandse kritiek op sy apartheidsbeleid, tot die konsolidasie van die politieke mag,
die selfbeveiliging van die Afrikaner en die behoud van ‘blanke baasskap’, sonder
dat die regering se beleid die staatkundige regte van die swart en bruin bevolking
erken en hulle sosio-politieke posisie probeer verbeter. Die gevolg hiervan is
kunsmatige verdelings in die maatskaplike struktuur, al wou die premier, dr. H.F.
Verwoerd, die indruk wek dat daar 'n politieke heenkome vir die swart mense deur
sy beleid van soewereine - maar ekonomies afhanklike - tuislande gevind kon word.
In Februarie 1960 lewer die Britse premier, Harold Macmillan, sy ‘Winds of
change’-toespraak voor die lede van die Parlement in Kaapstad. Daarin spreek hy
bedenkinge 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 Afrikalande as 'n realiteit aanvaar, die politieke
ontvoogding van die Britse kolonies in Afrika sal bevorder en hom aan die vasteland
sal onttrek. Op 31 Mei 1961 kom die Republiek van Suid-Afrika tot stand. As gevolg
van die teenkanting van die Afro-Asiatiese ledelande word Suid-Afrika egter gedwing
om hom aan die Statebond te onttrek. In die raadsale van die Verenigde Volke word
daar by herhaling heftige kritiek teen Suid-Afrika en sy rassebeleid uitgespreek,
terwyl die Organisasie vir Afrika-eenheid en die Wêreldraad van Kerke die kapitulasie
van die blanke minderheidsregerings van Suider-Afrika eis en die versetbewegings
openlik steun.1.
Terwyl blanke kerkleiers en intellektuele hulle bekommernis uitspreek oor die
rigting waarin die Nasionale regering aan die ontwik-
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kel is, kom daar reaksie uit die geledere van die swart en bruin bevolking op die
drakoniese wetgewing met eise om politieke regte, protesoptogte, oproer, dade van
sabotasie, ondergrondse bedrywighede en onluste, wat in 1960 as gevolg van die
optrede van die polisie by Sharpeville tot groot lewensverlies ly.2. Wanneer Poqo,
gesteun deur die Pan-Africanist Congress, tot dade van geweld en die African National
Congress deur sy militêre vleuel, Umkhonto we Sizwe, tot 'n veldtog van beheerde
sabotasie oorgaan, word die twee organisasies verbied. Die regering beantwoord die
onrus verder met die uitroep van 'n noodtoestand, die mobilisering van
burgermageenhede en die uitbreiding van die magte van die polisie deur aanklagte
van hoogverraad, eensame opsluitings van negentig dae en langer, inperkings
ingevolge die Wet op die Onderdrukking van Kommunisme en huisarres. Nelson
Mandela, wat ondergronds gegaan het, word in Augustus 1962 gevange geneem,
terwyl die polisie op 11 Julie 1963 op 'n plaas in Rivonia toeslaan en baie leiers van
Umkhonto arresteer. Dit lei tot die Rivoniasaak van 1964 en lewenslange
gevangenisstraf vir Mandela en die ander. 'n Rukkie later word ook Bram Fischer,
wat getroud was met 'n kleinniggie van Uys Krige, gevang en eweneens lewenslange
tronkstraf opgelê.3.
Op die outokratiese optrede van die regering en sy aantasting van die vryheid van
die indiwidu lewer Krige by herhaling in die vyftigerjare en later vreeslose kritiek.
Tog is dit konsekwent sy standpunt dat 'n digter en skrywer, anders as die politikus
wat sektaries aan sy spesifieke party gebonde is, hom deur duursame en blywende
waardes en 'n belangelose waarheid moet laat lei. ‘One of the writer's chief tasks’,
sê hy op 25 Junie 1964 by die Universiteit van Natal,4.
is to increase the awareness of his reader, sharpen his perceptivity,
heighten his sensibility, enlarge his range of consciousness - and so nuance
and broaden and deepen his sympathies, give him more insight and
understanding of the human condition. And he cannot do this if he is too
deeply involved in the purely political situation.
Aan die ander kant kan 'n digter, wanneer sy volk krisisstadia deurgaan, nie sy
politieke oortuigings heeltemal ignoreer nie, in elk geval nie daardie oortuigings wat
bo die party uitstyg en 'n universele toepassing het nie:
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So the poet must remain silent, politically speaking, most of the time,
but there are times when he must speak out loud and boldly. When a moral
principle or an ethical value is involved, for instance, and it weighs so
heavily on his mind that if he did not speak up, he would be stifled, shamed,
humiliated by his own silence....he must [speak] to be able to continue
writing.5.
En Krige was bereid om by herhaling duidelik en ondubbelsinnig sy standpunt
teen die regering te stel, nie alleen teen die dikwels bedenklike metodes en maatreëls
nie, maar ook teen wat hy die ‘harsh, hectoring, domineering, self-righteous, intolerant
spirit’ van die bewindhebbers se aanslae noem en wat hy volkome vreemd en uit
patroon vind met dié van die Afrikaners wat hy ken. In die geskiedenis van die
Afrikaner en sy voorgeslagte was die vryheid en die waarde van die indiwiduele
mens, ongeag sy klas, kleur of geloof, volgens hom altyd 'n bestendige rigsnoer:
What of the Huguenot tradition of us Afrikaners; of the Voortrekkers,
of the men who in the Anglo-Boer War fought the mightiest nation on
earth practically to a standstill? They, in the words of the French poet,
were ‘princes who reigned over themselves’, selfsufficient, fiercely
independent, responsible only to their own conscience and to God.6.
Dit was ook tot dusver die rigsnoer van die Afrikaner se Christelike geloof:
Our Christian religion, if it affirms one thing, affirms this in the eyes
of man and of Christ, the Son of Man, yes, affirms it again and again as a
great strong truth: namely, the worth of the individual, the value of the
single human entity, his identity, his dignity, his right to happiness and
liberty - he who is shaped in the image of God.7.
Daarom val Krige die klousule van die negentig-dae-aanhouding-sonder-verhoor
sterk aan:
Our law has always presumed a man innocent before he is found guilty.
This, I think I am right in saying, has been one of its most
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sacred principles. Now, in the Ninety Days Detention Clause, our law
seems to presume a man guilty until he is found innocent. Now, the
punishment precedes the trial....Yes, you can be put into solitary
confinement for three months by the order of a commissioned police officer
on the flimsiest of evidence. Or on faulty evidence. Or on no evidence at
all, except a suspicion about you in the mind of that police officer....And
this when the entire, formidable, enormous, nation-wide police apparatus
has for months been pitted against this single suspect to convict him of
the crime which, it now transpires, he never committed.8.
Wanneer Krige op 26 April 1965 by 'n byeenkoms van die Black Sash-beweging
in die Drilsaal in Kaapstad optree, is hy uitgesproke in sy kritiek teen die regering.
Hy vertel hoe verbaas verskeie Nasionale Volksraadslede 'n paar jaar tevore was toe
hulle die eerste keer 'n voorstelling van 'n opera in Italiaans deur die bruin Eoan-groep
bygewoon het. Vir hulle almal was die gehalte van die produksie en die puik
afwerking 'n openbaring. Nou meng die regering egter met die kunste in Kaapstad
in en wil die apartheidsbeleid selfs op openbare uitvoerings afdruk. Die Eoan-groep
mag nie meer in teaters in die middestad van Kaapstad optree nie. Onlangs, gaan hy
voort, is dertig bruin kinders by 'n toneelvoorstelling verbied. ‘Who in all that huge
packed theatre,’ vra hy,
would have taken offence at those thirty children sitting there, glued to
their seats, gazing enraptured at the stage? And if anybody had taken
offence, surely he, and only he, the offended one, should have been ejected
on the spot.9.
Sulke maatreëls word toegepas sonder raadpleging en toestemming van die bruin
gemeenskap, met as rigsnoer die aparte groepsontwikkeling wat die regering beoog
en aan die uitvoer is. In die toepassing word mense egter in hulle waardigheid en
menslikheid aangetas op dieselfde wyse en erger as wat lord Milner indertyd aan die
Afrikaner gedoen het. Veertig jaar lank, reeds as kind, kon hy gaan luister na die
uitvoerings van die Kaapstadse Stadsorkes. Nou word bruin mense op grond van
hulle velkleur daar weggewys. ‘We seem’, sê Krige oor hierdie optrede, ‘to elevate
meanness to the status of some sort of great national virtue.’10. Onlangs, gaan hy
voort, het die eerste
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minister verklaar dat die bruin mense as 'n minderheid vir die welsyn van die wit
meerderheid opgeoffer moet word. Hieroor sê Krige:
As an Afrikaner, as a South African, as a member of the human race I
repudiate the cynicism, the inhumanity and the lack of any ethical basis
inherent in our Prime Minister's pronouncement that the Coloured people
as a minority should be sacrificed to the interests of us, the Whites, a
majority of a mere three and a half million people. Surely no statement
more politically immoral than this has ever fallen from the lips of a South
African politician in all our long history!11.
En hy sluit af deur te sê dat Suid-Afrika die rykste land in Afrika is en dat sy
bodem (‘soil’) ryk is, ‘beyond dreams to tell’. Maar die vraag is: ‘what of the South
African soul?...For what shall it profit a man, if he shall gain the whole world, and
lose his soul?’12.
Toe Ian Robertson, die voorsitter van die studenteliggaam NUSAS (National Union
of South African Students), kort voor die optrede van die besoekende Amerikaanse
senator Robert Kennedy by die Universiteit van Kaapstad op grond van sy politieke
bedrywighede ingeperk en daardeur belet word om die byeenkoms by te woon, rig
Krige in 'n brief van 15 Mei 1966 in die Cape Times 'n uitdaging tot die minister van
justisie, mnr. B.J. Vorster, die man wat hom indertyd in 1940 skerp veroordeel het
oor sy toetrede tot Smuts se kantoor om die Nazi-propaganda na Suid-Afrika te
beveg. In sy brief daag hy Vorster uit om met duidelike en konkrete bewyse van die
skuld van Ian Robertson vorendag te kom:
As Suid-Afrikaner voel ek gegrief oor wat hier in my naam en in die
naam van alle Suid-Afrikaners gedoen word om die beeld van Suid-Afrika
in die oë van die beskaafde wêreld skade aan te doen.
Wat se buitengewone gewoontes is ons besig om aan te kweek! Dit lyk of
dit 'n Suid-Afrikaanse gewoonte geword het om 'n man...van iets verskriklik
ernstigs aan te kla, hom agter tralies te sit of hom in te perk of hom op
ander maniere die stilswye op te lê sonder dat hy die geringste kans kry
om homself te verdedig.
Na my eenvoudige Suid-Afrikaanse mening lyk dit nie net
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geheel en al on-Suid-Afrikaans nie, maar ook na 'n verbreking van daardie
begrippe van fundamentele regverdigheid waartoe die mensdom so pynlik
met verloop van die eeue ontwikkel het.13.
Hy voeg by dat hy hierdie woorde sal terugtrek indien Vorster met duidelike
bewyse van Robertson se skuld kan kom. Hy vra of die oortredings van hierdie jong
student so gevaarlik en wanhopig van aard kan wees dat hy vir ons weggesteek moet
word in weerwil van die beskerming wat ons van ons hoogs doeltreffende polisiemag
geniet.
Van die skerpste kritiek oor politieke aangeleenthede spreek Krige in 1966 uit
wanneer die regering besluit om die hele Distrik Ses in Kaapstad tot 'n wit woonbuurt
te verklaar en die inwoners na die Kaapse Vlakte uit te skuif. Dit veroorsaak
skokgolwe deur die hele gemeenskap van ver oor die 20 000 inwoners en oproepe
van leiers dat die regering weer oor die besluit moet besin. Sjeik Naziem Mohamed
sê byvoorbeeld: ‘This is one of the greatest blows suffered so far by the non-White
people of this country. Apart from the question of having to move away from the
centre of the city and being involved in transport costs and subjected to other
handicaps and inconveniences, the number of sentimental attachments that will have
to be severed is incalculable.’
In sy reaksie op die ministeriële aankondiging sê Krige in 'n onderhoud met die
Sunday Times van 13 Februarie 1966:
It looks like the same dreary repetition of the same dreary old racket.
We dispossess the dispossessed. We take away the last few remaining
privileges of the underprivileged. We continue to humble and humiliate
the humble and the already humiliated. We attack the defenceless in the
sacred right they have to their own homes, their own hearths.
At the mere passing of a peremptory law we, the Whites, push decent
Coloured people out of their homes and from those hearths without their
consent as if they were so many cattle.
Op hierdie onderhoud reageer die Engelse sender van die SAUK in sy weeklikse
‘Current Affairs’, wat indertyd as kommentaar op aktuele aangeleenthede in die trant
van die anonieme hoofartikel van 'n koerant aangebied is. Krige word gekritiseer
omdat hy 'n onder-
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houd aan die Sunday Times toegestaan het, terwyl sy poëtiese stelwyse en standpunt
gehekel word: ‘The privilege of continuing to live in a slum...the sacred right to
continue to inhabit a hovel...the humiliation of giving people decent homes. This
may be poetic insight, but to the ordinary man and woman it is madness.’
In sy kommentaar op die ‘Current Affairs’-uitsending herbevestig Krige in die
Sunday Times sy besware teen die voorgenome verskuiwing van die inwoners van
Distrik Ses en stel hy opnuut sy standpunt oor wanneer 'n digter as politikus behoort
op te tree. Sy optrede vorm 'n skrille kontras met baie van sy literêre tydgenote wat
verkies het om nie kommentaar op aktuele aangeleenthede uit te spreek nie. In sy
reaksie sê Krige:
What I told the Sunday Times was the truth as I see it, and I must stand
four-square by such truths, especially when it is a question of the happiness
and the well-being of thousands of my fellow human beings.
‘Current Affairs’ scoffs at my poetic insight, but time and again in the past
a poet's insight - however unpopular at the time with the powers that be,
and however derided - has become the political and social truth, and even
the commonplace of the morrow.
I am not a politician, since the politician is only at most half a man. The
politics of a politician do not cover the whole of man or the whole of life,
in which I am passionately interested.
I am a poet and I believe that, from time to time in great political crises
such as the ones we are now passing through, the poet must break the
silence necessary for his work, and speak out loud and clear for what he
thinks is just and right.
This is such a moment for me. My conscience will not allow me to remain
silent when I firmly believe that in the name of a pure abstraction,
apartheid, we are riding roughshod as coldly and relentlessly as a
Moloch...over the ordinary human rights of thousands of human beings.
My conscious would crush me if I remained silent. Were I to do so I would
not be a poet and so much less a man.
This is my deepest conviction: I do not think I should defend myself against
the attacks of an anonymous speaker when, in my opinion, all his arguments
are either quartertruths, specious, or fundamentally false.14.
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Wanneer Krige in 1969 die skoliere van die Diocesan College in Rondebosch by
hulle jaarlikse prysuitdeling toespreek, sê hy dat Suid-Afrikaners nie van 'n bemoeienis
met die politiek beskuldig kan word as die optrede van die regering hulle voortdurend
daarin sleep nie. Hy vra die skoliere om na te dink oor hoe die wit mense die
meerderheid van die bevolking behandel:
The system whereby Africans are sent to the cities to provide the labour
force which lies at the base of our prosperity, also desecrates one of the
sacred codes of all our religions - it destroys family life.
Met verwysing na die nuut geskepte Verteenwoordigende Kleurlingraad, wat vir
die belange van die bruin mense moet sorg, sê Krige dat dit geen oplossings gebring
het nie en net bygedra het om 'n verdere belediging in die gesigte van die bruin mense
te slinger:
One of our most respected dominees has said, speaking of the way in
which the Coloured Representative Council was loaded with apartheid
supporters, that this is one of the worst examples of political expediency
in our country.
I will go one further. I would say it is the all-time low in political
immorality. In 1956 we deprived the Coloured man of all his democratic
rights. We told him he was getting something better in return.
And now, even after the Coloured people choose men to represent them
and reject others, the rejected ones are loaded into this council to get the
Coloured people to toe the line.15.
En hy sluit af: ‘What more can one say of such shamelessness on our part?’

II
Wetgewing wat in die sestigerjare van haas alle skrywers en kunstenaars sterk reaksie
ontlok, is die instelling van 'n sensuurstelsel. Reeds jare lank was daar verskeie
pogings van die regering se kant, soos met die benoeming van die Cronjé-kommissie
in 1954, om skrywers en akademici hok te slaan en die vrye geestelike groei van die
literatuur
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aan bande te lê. 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 uitgeoefen word. Openlik is daar onder skrywers en
letterkundiges gegis dat Abr. H. Jonker voorsitter van die raad sou word. Jonker, in
sy jeug 'n belowende skrywer wat met sy ‘Nuwe Saaklikheid’-styl 'n vernuwing in
die prosa wou bring, was in die dertigerjare redakteur van Die Suiderstem, orgaan
van die Verenigde Party. Ná sy aktiewe toetrede tot die politiek het hy by geleentheid
gesê: ‘die party met die hoogste bod kry my brein’.16. In dié proses het hy 'n paar
bokkespronge gemaak en van die Verenigde Party tot die Konserwatiewe Party
gewissel. Toe hy in die vyftigerjare in die Volksraad na die regering oorloop, het die
Sappe honend vir die Natte aan die oorkant geskree: ‘Julle kan hom maar vat!’ 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.
'n Moontlike kandidaat vir die beoogde Publikasieraad was Abel Coetzee, professor
aan die Universiteit van die Witwatersrand, wat vir die hoofskap van die Departement
Afrikaans en Nederlands verbygegaan is en in onmin met N.P. van Wyk Louw, sy
kollega en hoof, geleef het. Daar is gegis dat sy oudstudent, dr. Connie Mulder,
indertyd reeds 'n aktiewe Volksraadslid van die Nasionale Party, 'n plekkie in die
raad vir hom sou beding. Jonker en Coetzee se benoemings, so is gevrees, sou tot
ekstreme besluite van die raad lei en die vitale groei van die Afrikaanse letterkunde
fnuik, veral in 'n tyd toe Sestigers soos André P. Brink met Lobola vir die lewe en
Etienne Leroux met Sewe dae by die Silbersteins 'n belangrike vernuwing in die
prosa aan die bring was.
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.
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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
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’17. wys. Namens die Sestigers
tree veral André P. 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’.18.
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. 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 letter-
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kunde 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 reeds 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 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.19.
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. Deur wysigings in die wet, die verbod op boeke soos Kennis van die
aand en Magersfontein, o Magersfontein! en 'n renons in die selfversekerde en
verwaande optrede van Grové, Scholtz en Cloete het die bedenkinge oor die korrupte
stelsel met die jare in walging oorgegaan. Voor sy dood in 1970 het Van Wyk Louw
hom by geleentheid uitgelaat oor hoe vernederend dit vir hom is dat mense soos
Grové, Scholtz en Cloete vir hom moet besluit oor wat hy mag lees.20.
By Uys Krige was daar uit die staanspoor sterk reaksie teen die wet. Terwyl die
wetsontwerp nog onder bespreking was, sê hy by geleentheid in Kaapstad dat daar
reeds twee en twintig wette bestaan om ongewenste boeke van kinders weg te hou,
dat die polisie volgens wet op pornografie beslag kan lê en dat daar effektiewe wette
vir politieke sensuur in werking is. Die oprigting van 'n publikasieraad is 'n mosie
van wantroue in die polisie en onnodige uitgawe van die belastingbetalers se geld.
Skrywers het die waarborg van 'n appèl na die howe teen enige beslissing van die
raad, maar hoeveel skrywers kan so 'n appèl bekostig?21.
By Krige was daar verder geen twyfel dat die benoeming van ‘betroubare’ literatore
nog geen waarborg vir skrywers inhou nie. In Durban sê hy in sy voordrag ‘A few
thoughts on the freedom of the individual’, wat hy op 25 Junie 1964 by die
Universiteit van Natal lewer:
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I read in your newspapers that Senator De Klerk, Minister of Interior,
Education and Arts, had said that we 100-odd writers and poets who had
protested against the formation of this Board, were now as happy as
sandboys, we were perfectly content with the Board since we knew now
that our affairs and our fate as practicing writers, were in good hands. I
want to repudiate this statement with all the force at my command - whether
it be small or great - not only on behalf of myself but also on behalf of
quite a number of writers with whom I have been able to communicate
whether by word of mouth or writing during the past few weeks.
We object as firmly and categorically as ever, not to the members of this
Board, but to its very existence. Let us get this quite clear. This is not a
question of personalities, but of principle - the principle of the freedom of
the writer, but freedom to write according to the promptings of his own
inner voice, the demands and the inspiration - of the literal sense of a
‘breathing in’ of his own conscience, artistic and moral. In a single
sentence, it is a question of the principle of the freedom of the human
spirit.... So if Professor Dekker, Chairman of the Board, were to be an
Aristotle, and if Professor Grové were to be a Milton, I would still be
against such a Board. The point is, of course, neither Aristotle nor Milton
would ever have sat on such a Board.22.
By herhaling is Krige bereid om as getuie vir skrywers en kunstenaars op te tree
wat deur beslissings van die Publikasieraad benadeel word. So getuig hy in 1963 ten
gunste van die Johannesburgse kunstenaar Harold Rubin wanneer hy op grond van
sy skildery met die titel ‘My Jesus’ op 'n klag van godslastering aangekla word.
Onderaan die naakte voorstelling van die lydende Christus verskyn die woorde: ‘Ek
vergewe U, o God, want U weet nie wat U doen nie.’ Krige en Richard Daneel wys
daarop dat twyfel in die almagtigheid en alwetenheid van God telkens in die
Afrikaanse poësie, van Eugène Marais se ‘Is daar nog trane?’ tot baie verse van Van
Wyk Louw en W.E.G. Louw, voorkom. Krige lees 'n passasie uit sy ‘Lied van die
Fascistiese bomwerpers’ voor om te illustreer hoe die aanroeping van God en Christus
'n ironiese werking in 'n gedig kan hê. Hy betoog dat die voorstelling van Christus
met 'n pet op die kop by die eeue oue tradisie van die uitbeelding
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van die nar as simbool van die droefgeestigheid aansluit en 'n uitbeelding wil gee
van hoe die mens die Godheid uitbuit. Die mens se onmenslikheid teenoor die
mensdom in die Naam van God is vir hom die hooftema van die skildery, en die
woorde onderaan kan die gewete van die mens wees wat met die mens praat. So
gesien, is die ‘God’ in die teks die valse God, nie die alwetende God nie. In sy
uitspraak sê die landdros dat Krige se interpretasie van die skildery as ‘'n kreet teen
godslastering en die uitbuiting van Kersfees’ baie daartoe bygedra het dat hy die
skildery nie as godslasterlik sien nie, maar as 'n ernstige boodskap teen die gedrag
van die hedendaagse mens. Rubin word op grond van die getuienis onskuldig bevind
aan godslastering. Die aanklaer kon nie een kunstenaar of kunskenner vind wat bereid
was om vir die staat te getuig nie.23. En in 1964 getuig Krige ten gunste van Can
Themba en Insight Publications, wat op grond van die verhaal ‘The fugitive’ in The
New African van onwelvoeglikheid en godslastering aangekla en deur 'n landdros
skuldig bevind is. Wanneer die saak voor die hooggeregshof dien, sê Krige dat die
gebruik van growwe woorde, soos in die betrokke verhaal, geregverdig kan wees as
'n skrywer 'n realistiese effek wil bereik. Al die groot skrywers gebruik growwe
woorde en dit sal die polisie voltyds besig hou as hulle na sulke woorde in boeke wil
soek. Hy kan nie begryp dat die staat Themba vir 'n paar woorde wat hy geskryf het,
wil veroordeel nie.24.
Telkens sedert die aanvaarding van die wet in 1963 herbevestig Krige sy afsku
van en renons in die stelsel van publikasiebeheer. Die wet bly vir hom 'n onding, een
van die afstootlikste maniere waarop die regering op die terrein van die literatuur sy
mag afdwing en skrywers aan bande lê. In 'n ongedateerde brief aan die sekretaris
van binnelandse sake betreur hy die stelsel van publikasiebeheer. ‘Ek beskou dit nie
alleen as in alle opsigte nadelig vir die Suid-Afrikaanse letterkunde nie, maar ook
vir die ontluikende Afrikaanse letterkunde in die besonder’, skryf hy. Hy sê hy het
herhaaldelik die afgelope jare in die openbaar beswaar gemaak teen die hele stelsel
en vra: ‘Wat moet ons dink van 'n stelsel wat grootmeesters soos Rabelais en Balzac
in die ban doen? Natuurlik wil niemand die sluise wyd oopdraai vir al die pornografie
en smerighede van Europa en die VSA nie. Die baie bedrewe en deeglike polisie kan
dít egter doeltreffend beheer. Slegs die wete dat daar 'n sensorskap bestaan, is al
nadelig vir ons skrywers.’ Op 25 November 1966, wanneer hy in die
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hospitaal is, reik hy 'n verklaring uit wat andermaal 'n aanduiding is van sy afkeer
en hoe hy voornemens is om hom steeds teen die wet te verset:
I have fought the Publications Control Board from the moment of its
conception. And that was years ago. And I shall fight it, I think, till the
day I die. I am convinced that our young, vital, bold South African
literature, both in English and in Afrikaans, has no need of Mother
Grundies, however educationally pre-eminent or professorially exalted
those dear old ladies might have become in the fulness of their academic
years.25.

III
Op 4 Februarie 1960, kort ná sy terugkeer uit Europa in Kaapstad, vier Uys sy
vyftigste verjaardag. Hy was steeds een van die bekendste mense in die land, só
bekend dat 'n brief uit Amerika met die adres ‘Uys Krige, the famous poet and writer,
South Africa’ by hom uitkom! Steeds bly hy 'n beminlike mens. By geleentheid skryf
hy aan Marge, vrou van die digter Sydney Clouts: ‘Whenever I look at a woman I
see babies in her eyes’, woorde wat haar vir die res van haar lewe toegewyd aan hom
maak.26. Die beeldhoudster Nell Kaye maak 'n pragtige bronsbeeld van sy hoof.27.
Omdat hy lenig bly en elke dag twee keer in die koue water van Clifton gaan swem,
behou Uys - ten spyte van die soms knaende pyn wat sy spastiese kolon hom besorg
- sy jeugdige voorkoms en sy belangstelling in alles wat hy beleef. Aan Eulalia skryf
hy op 27 Julie 1969 uit die VSA oor die ‘maanbohaai’ wanneer die eerste mens op
die maan loop en die Amerikaanse president, Richard Nixon, daarna verwys as ‘the
most momentous event since the Creation’. Vir Uys klink dié uitspraak baie na
godslastering - ‘Uncle Sam über Alles!’ By herhaling help hy swemmers wat in die
verraderlike Clifton-see in die moeilikheid beland, soos op 27 September 1965 toe
hy 'n matroos van die Windsor Castle red wat op Tweede Strand besig was om te
verdrink.28. 'n Besondere vreugde vir hom in 1965 is die verskyning van Liberta sulla
Majella, die Italiaanse vertaling van The way out, wat vir sy vriend Vincenzo Petrella
die geleentheid bied om in sy moedertaal van Uys se ontsnapping en sy hulde aan
die Abruzzi-boere te lees. Omdat
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Vincenzo in Italië met sy boerdery swaar kry, help Uys hom om na Suid-Afrika te
emigreer, waar hy tien jaar lank op die wynplaas Monte Vista in die Constantia-vallei
as voorman werk voordat hy weer na sy eie land terugkeer.
Uys het die bekendheid en die kalklig intens geniet. Dikwels het hy soos 'n akteur
vir 'n gehoor gespeel en haas nooit vir 'n joernalis 'n onderhoud geweier nie. Sy
spraaksaamheid en bereidwilligheid om kommentaar te lewer, lei daartoe dat Peter
Blum op 'n keer snedig na hom as ‘die babbelapie van Clifton’29. verwys! Maar soms
kon hy onvergenoegd raak met dié rol. In 'n brief van 23 November 1965 skryf hy
aan Fay Goldie:
I sometimes think too much is known about my ‘background’. I mean
I am in reality much more of a ‘personality’ in this country than a real
practising writer. That is why I often say: ‘I'm sick and tired of being
Public Figure No. 264...I'm not a performing monkey! I want to be a writer,
do you hear, a writer...’ And then my old cracked voice trails off in a
broken sort of squeak. It's quite ridiculous how few of my books sell. I
also sometimes say: the only person who buys Krige, when he's not
prescribed (I almost said proscribed) is Krige. I want to laugh...No
kidding...
Maar dié periodieke verset teen sy openbare beeld het niks gehelp nie. By herhaling
word die bruisende Uys in hierdie jare deur universiteite soos Natal, Rhodes,
Stellenbosch en die Witwatersrand uitgenooi om studente te kom toespreek; net op
die kampus van die Universiteit van Pretoria word hy by geleentheid op grond van
sy politieke standpunte verbied! In Augustus 1965 gee hy byvoorbeeld nege lesings
aan die Rhodes-Universiteit in die departemente Afrikaans, Engels en Frans. Hy bly
eers oor by sy vriende Guy en Jean Butler en later by Rob en Liesje Antonissen, vir
wie hy leer ken het toe hulle op 'n someraand in 1962 uit die donkerte by die
kombuisdeur van sy en Jack Cope se houthuisie in Clifton ingestrompel het. In
Maupertuus, die huis wat die Antonissens in Grahamstad na die lêplek van die vos
Reinaert vernoem het, loop Uys agter Liesje aan tot in die badkamer om Franse
gedigte vir haar voor te lees! Die studente voer sy Yerma-vertaling op en aan die
studentekoerant The Rhodeo verklaar hy: ‘I have about 20 plays buzzing around in
my
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head like busy bees. It gets entangled with my tail, it is not a comet's tail, but I think
it will get a sparkle to it if I work hard enough at revisions. Being a perfectionist, I
am revising continually, but I realise that I will never reach perfection.’30. Ook oor
die radio is hy 'n gewilde persoonlikheid en in die sestigerjare behartig hy onder
meer 'n program wat hy aan vertalings uit die Spaans-Amerikaanse poësie wy. Anna
Neethling-Pohl is só beïndruk daardeur dat sy op 10 April 1964 aan hom skryf: ‘Ek
is regtig baie besig maar ek moet aan jou skrywe om te sê hoe wonderlik jou
aanbiedings van die poësie Sondagaande vir my is. Die digters is vir my onbekend
en ek is nie slim nie. Ek sou al die skoonheid misgeloop het as dit nie vir jou was
nie. Baie dankie vir die eenvoudige, treffende inleidings en vir die vertalings en vir
die pragtige manier waarop jy die verse “oorbring”. Jy het my lewe baie ryker gemaak
en ek dank jou daarvoor.’
Steeds was Uys, soos vroeër, verruk oor die sêkrag van Afrikaans. ‘Daar is niks
in die hemel of op die aarde of onder die see’, sê hy in 'n liefdesbelydenis teenoor
sy taal, wat na 'n verbinding van C.J. Langenhoven en Van Wyk Louw klink,
wat nie in Afrikaans uitgedruk kan word, geen gedagte wat die mens
nog ooit gedink het, geen gevoel wat hy nog ooit gevoel het,...niks waar
of kensketsend of geldig van die mens, sy wese of sy noodlot, wat nie in
Afrikaans sy uiting kan vind net so goed as in enigeen van die tale wat ek
ken nie.31.
Dit is veral die spontane beeldspraak van die armes en dikwels ongeletterdes wat
hom boei, soos ‘die weer maak uier’, ‘doer in die weste staan die onweer wydsbeen
oor die wêreld’, ‘die weer is loskop’ - almal uitdrukkings wat hy van vissers by
Hawston gehoor het. Eendag het 'n visser Uys laat skaterlag toe hy merk hulle sit 'n
kreef in koue water wat dan geleidelik op 'n paraffienstofie tot kookpunt verhit word.
Toe Uys die visser aanspreek oor die wreedheid van so 'n dood, kom die bekkige
antwoord: ‘Nei, Master, die kreef raak gewoond daaraan!’ André P. Brink het van
dié storie gehou en dit later as titel vir een van sy romans gebruik. Maar ook
boere-uitdrukkings het hom gefassineer, soos ‘meer bek as binnegoed’, ‘hulle praat
oor dit en dat en 'n handjie vol perskes’, ‘hy's so toe jy moet hom open met skriflesing
en gebed’.32. Nog boeretaal wat Uys in een van sy aantekeningboeke neerskryf, is:
‘Hulle werk met 'n vyfpond-
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noot soos bobbejaan se kind met 'n granaatskil’; en ‘Ek wil hom met die klein kant
van my verkyker nie raaksien nie.’ Uitdrukkings vir dronkenskap het hom geamuseer:
‘hy's net lekker aangekuier; hy's nie alleen nie; hy loop twee rye spore; hy jaag ganse
aan’. Hy het lekker gelag toe sy huishulp Babsie op 'n dag praat van 'n man wat ‘met
sy bek vol Bybeltekste die Here verneuk’.
Saam met die rustige, Apolliniese Jack Cope beleef Uys baie aangename dae in
Sea-Girt. Hoewel hy self eers later tot die redaksie toetree, werk Uys van die begin
af ten nouste saam met Jack, wat in 1960 saam met medeskrywers en kritici Contrast
oprig, 'n literêre tydskrif wat sowel Engelse as Afrikaanse bydraes opneem en 'n
belangrike podium vir debutante bied. Omdat Uys en Jack dikwels verplig was om
die veelvuldige voorleggings, veral op die gebied van die poësie, summier af te wys,
word hulle deur teleurgestelde maar talentlose digters uitgekryt as die Clifton Mafia!
Dit verhinder hierdie digters nie om saam met Uys en Jack se vriende en kennisse
by Sea-Girt te kom aanklop en graag in hulle geselskap te verkeer nie. Sestigers soos
André P. Brink, Bartho Smit, Etienne Leroux en Chris Barnard, wat in ander
provinsies of dele van die land woon, maak ook gereeld hulle opwagting by Sea-Girt.
Uys gesels met hulle land en sand oor die literatuur en gemeenskaplike belange, soos
hulle verset teen die publikasiebeheer en die politieke situasie in die land. Ander
mense wat Uys nou ook leer ken, is die kortverhaalskrywers Abraham H. de Vries
en Hennie Aucamp. Aucamp het van vroeg af 'n groot waardering vir Uys as
prosaskrywer gehad, later van die indringendste en deeglikste studies oor sy werk
gelewer en met die bloemlesing Met ander oë (1980) 'n voortreflike keuse uit Krige
se prosa byeengebring. In 1960 vertrek Peter Blum, met wie Uys nie 'n baie hartlike
verhouding gehad het nie, na Brittanje, waar hy soos 'n groot speld verdwyn, al stuur
hy van tyd tot tyd nare kaartjies en briewe aan Uys, terwyl Breyten Breytenbach na
Skandinawië vertrek en hom later in Parys vestig, waar hy met die Viëtnamese Hoang
Lien (Yolande) in die huwelik tree.
Soms is die aanloop wel 'n bietjie oorweldigend vir Jack, wat hom graag met sy
skryfwerk aan vaste ure hou en by voorkeur van negeuur in die oggend tot vyfuur
in die middag, alleen onderbreek deur middagete, wil werk en duisend woorde per
dag wil presteer. Op 30 Januarie 1965 teken hy in sy dagboek33. aan ‘swarms of people
invade the bungalow and the beach’ en daar is geen kans om in sulke omstandighede
te werk nie.
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Mense vir wie Uys en Jack gereeld sien, is Jan en Marjorie Rabie en Ingrid Jonker,
wat haar, ná die finale verwydering van Pieter Venter, opnuut in Kaapstad vestig en
afwisselend in Seepunt en Bantrybaai woon. Uys lees Ingrid se gedigte met so 'n kil,
kritiese oog dat sy in haar gesprekke met Jack na hom as ‘the Iceman’34. verwys! Jan
Rabie, op wie sy dolverlief raak, sonder dat dié liefde enigsins beantwoord word,
begin van haar te praat as Ingrid Muisvoet 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. Ten spyte hiervan heg sy haar emosioneel aan Jack en
ontwikkel daar 'n verhouding tussen hulle. Dat Jack vir haar iets van die vader
verteenwoordig na wie se liefde sy so vurig verlang, blyk uit die wyse waarop sy by
tye doelbewus die rol van die klein dogtertjie vir hom speel. Sy hoop egter nog steeds
dat Abraham Jonker haar as dogter en digter sal erken. Wanneer haar bundel Rook
en oker in 1963 verskyn en sy daarvoor met die Perskor-prys bekroon word, bel sy
hom en vra hom om op haar koste saam na Johannesburg te vlieg wanneer sy die
prys in ontvangs neem. Al antwoord wat sy op haar oproep kry, is 'n gehoorbuis wat
oombliklik neergesit word.35.
Ingrid se verhouding met Jack verhinder haar egter nie om ook met ander mans
verhoudings aan te knoop nie. Met die geld van die Perskor-prys kry sy die geleentheid
om Europa te besoek. ‘Ingrid is due to leave on Friday’, skryf Jack op 24 Maart 1964
aan Uys, ‘and she is going absolutely round the bend with built-up anxieties. I have
to grin and bear it; grinning's none too easy. I only hope she gets on the ship all in
one piece.’ Op die skip waarmee sy vertrek, leer sy Laurens van der Post ken, met
wie sy gou 'n vriendskap sluit. In Europa ontmoet sy een van haar ander minnaars,
André P. Brink, met wie sy 'n tyd lank saamreis. In 'n brief van 27 Junie 1963 skryf
Jack 'n bietjie afgehaal aan Uys, in daardie stadium in Natal: ‘Ingrid is in Paris with
André and this seems a pity to me. A South African should go over prepared to have
an affair with Europe. But with the local boy round the corner - dis bra 'n gamors!’
Wanneer Ingrid terug is, bring sy André na Sea-Girt, iets wat Jack, duidelik jaloers,
'n ‘unnecessary provocation’36. vind. Die situasie word verder verwikkel deurdat die
onstabiele Gabrielle Boyd, wat meer as net 'n ogie op Uys het, dag lank soos 'n
skaduwee in een van die hoeke van Sea-Girt se voorkamer sit. Instinktief en profeties
voorsien Jack dat Ingrid se wilde lewe tot iets vreesliks sal lei. Op 10 Februarie 1965
teken hy in sy dag-
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boek aan: ‘Wrote Ingrid a long letter trying to describe some of my feelings - but
how? What I am obsessed with is how to save her from what seems a terrifying drift
always deeper towards a violent end.’
Dieper die jaar 1965 in het Ingrid se losbandige sekslewe met allerlei mans, vererger
deur haar drank- en by tye ook dwelmgebruik, sy tol begin eis. Finansieel was sy in
'n haglike toestand. Brink het nie kans gesien vir die chaos wat sy lewe sou oorheers
indien hy hom in 'n huwelik met Ingrid begewe nie. Ook Jack was nie bereid om met
haar te trou nie. Ingrid was in 'n emosioneel versteurde toestand oor dié afwysings.
In dié stadium het Bonnie Davidtsz saam met Ingrid en haar dogter, Simone, in 'n
woonstel in Seepunt gewoon. Op 18 Julie 1965 kry hulle rusie oor wie die betrokke
aand die ete moet voorberei. Later die aand gaan Ingrid drankies maak by 'n restaurant,
terwyl Bonnie in die motor wag. Toe Ingrid uitkom, is sy onvas op haar voete en is
hulle terug huis toe. Ingrid het weer die woonstel verlaat en Bonnie het gesien sy
stap see se kant toe. Omdat Ingrid vroeër die aand gesê het sy gaan selfmoord pleeg,
volg Bonnie haar en oorreed haar om na die woonstel terug te gaan. Onderweg terug
hou die polisie by hulle stil en vra wat hulle so laat op 'n koue nag in slaapklere buite
soek. Bonnie sê dat hulle net 'n entjie stap. By die woonstel sê Ingrid weer sy gaan
selfmoord pleeg, maar gaan lê by Simone op die bed. Later die nag dwaal sy in die
woonstel rond en Bonnie hoor haar uitgaan. Sy en Simone volg haar en sien hoe sy
by die Seepuntse polisiekantoor instap. Sersant J.H.P. Pietersen kon later getuig dat
Ingrid by haar aankoms baie terneergedruk was en met selfmoord gedreig het. Sy
het haar polse aan hom gewys en gesê dat sy al voorheen selfmoord probeer pleeg
het. Hy het met haar gepraat en hulle het selfs begin grappies maak. Ingrid het toe
aan hom gesê dat sy veel beter voel en dat sy nie selfmoord sal pleeg nie. Daarop
het hy haar na haar woonstel teruggeneem.
Omdat Simone ontsteld was, besluit Bonnie intussen om die kind na Uys en Jack
se houthuisie te bring, waar hulle die oggend om vyf minute voor vier aankom. Van
Uys af bel Bonnie die polisie, wat sê hulle ry met Ingrid rond om haar te kalmeer.
Toe sy terug is in Seepunt en na die polisiekantoor gaan om Ingrid op te laai, moes
sy hoor dat hulle Ingrid by haar woonstel afgelaai het. Sy was egter nie daar nie. Om
sewe-uur daardie oggend van 19 Julie 1965 is Bonnie weer na die polisiekantoor.
Daar is sy meegedeel hulle het Ingrid se lyk by Drieankerbaai gevind.37.
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Vir Uys was die dood van Ingrid 'n ontsettende slag en vir Jack so 'n traumatiese
gebeurtenis dat hy dit, soos 'n mens uit sy talle dagboekinskrywings kan aflei, 'n jaar
later nog nie volkome kon verwerk het nie. Op 19 Julie 1965, die dag van haar dood,
maak Jack in sy dagboek 'n inskrywing waaruit dit duidelik uit die sinskonstruksies
en verwarde en verbandlose mededelings blyk dat hy nie by sy volle positiewe is
nie:
O my beloved my darling Pie. You are not dead to me you never will die
so long as I breathe and think. My darling speak to me. I hear you say my
name as I walk thru the streets. Quietly. I will listen. I am you at last. All
the dross gone. Darling I failed you. There is only one irrepairable fault to lack faith, to lose courage, to be smaller than one's love. I love you a
million times. I said it and always it was true. O I failed, Pie, listen to my
cry. Cold and bruisd leaning a little towards me in the white & the glass
sereen. O Pie, is this you? I must see you there - the police mortuary, the
green passages & at the end of them this room, the very end. Always my
most terrible dream....They did not wake me or call me, but let her die.
No one can claim her life no one threw her away. Her spirit, rose at last
out of all the terror and despair and dissolution.
Met Ingrid se dood was Abraham Jonker uitstedig. Toe sy vrou telefonies van die
dood meegedeel is, was haar reaksie dat dit ‘'n bietjie ongeleë’38. kom. Jonker was
op 'n jagtog êrens in die Noordweste. Toe hy uiteindelik bereik kon word en verneem
Ingrid se lyk is in die see by Drieankerbaai gevind, was sy eerste woorde: ‘Waarom
het julle haar nie weer in die see teruggestoot nie?’39. Van Ingrid se skrywersvriende
het 'n begrafnis sonder enige godsdienstige plegtigheid vir haar gereël. Abraham
Jonker, bedag op skade aan sy politieke loopbaan, het by sy terugkeer dadelik 'n
stokkie voor die skrywers se planne gesteek. In 'n telefoongesprek het hy Jack Cope
gedreig indien hy en sy vriende met hulle planne sou voortgaan en die skrywers
daarvan beskuldig dat hulle van die begrafnis 'n ‘politieke’ aangeleentheid wil maak.40.
Op Donderdag, 22 Julie, is Ingrid begrawe. By die graf het ds. J.L. van Rooyen,
vader van die latere joernalis en eerste redakteur van De Kat, Johan van Rooyen,
opgetree, onbewus daarvan dat hy 'n bekende digteres begrawe. Die familielede het
'n kring
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rondom die graf gevorm. Verder weg, met 'n konsentriese sirkel van niemandsland
tussen hulle en die familie, was die skrywers en hulle vriende, en eenkant het 'n paar
lede van die Veiligheidspolisie gestaan om te keer indien een van Ingrid se vriende
dit sou waag om 'n gedig voor te lees! Jack Cope, wat laat vir die begrafnis opgedaag
het, moes met geweld vasgehou word, aanvanklik deur Uys en Jan. Uys het dit aan
sy hart begin voel en eenkant op 'n graf gaan sit om sy kragte te herwin indien dit
weer benodig sou word. Erik Laubscher en later Johann Cilliers van
Simondium-uitgewery moes Jan bystaan, maar Jack was haas onstuitbaar. Op een
tydstip het hy met 'n bos blomme in die hand graf toe gebeur. Terwyl die kis laat sak
is, was hy ontroosbaar.41.
'n Paar dae later het sowat vyftig mense by die graf bymekaargekom om te luister
na 'n waardering van Ingrid se werk deur Uys en 'n voordrag van enkele van haar
verse deur Jan Rabie. Kort ná haar dood word die Ingrid Jonker-prys in die lewe
geroep om jong digters, afwisselend vir debute in Afrikaans en Engels, aan te
moedig.42. In 1966 verskyn In memoriam Ingrid Jonker met bydraes van haar talle
vriende. Uys skryf daarin 'n pragtige insiggewende opstel oor haar werk. Daarin sê
hy onder meer:
In haar beste gedigte het Ingrid Jonker haar eie individualiteit en
persoonlikheid, haar eie stem. Dit is al wat 'n mens van 'n digter kan vra:
dat hy sy eie persoonlike stem het, in so 'n mate dat jy die digter uitken as
jy dalk 'n gedig van hom begin lees op 'n bladsy waar sy naam nie vermeld
word nie. In haar beste gedigte eien jy altyd onvermydelik hierdie stem
van Ingrid, hierdie suiwer liriese stem met sy spontaneïteit, sy vloeiende
gang, sy welluidende toon, fyn innerlike musiek. Hoe sing dié stem op sy
suiwerste in ons gedagtes, ruis hy soos 'n ver geheime musiek na in ons
bewussyn.43.
Talle skrywers huldig Ingrid in gedigte en van Jack Cope verskyn 'n ontroerende
persoonlike elegie-in-prosavorm met die titel ‘A crown of wild olive’ in In memoriam
Ingrid Jonker.
Hoe diep die dood van Ingrid hom geraak het, blyk uit 'n brief wat Jack op 5
Augustus 1965 uit Johannesburg skryf aan Uys, wat by tye ongeduldig geraak het
met sy vriend se verdriet:
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I am very desolate and feel some precious thing has been torn out of
the centre of me. Day and night this never leaves me, the black pit of loss.
I know Ingrid loved me. It was not that she got starry-eyed on any veering
impulse. I think you did not understand that. How could you? Everything
was a betrayal and mine above all, not thrice ere the crowing cock but
with every hour of the night. How can I have betrayed the one woman I
loved and love to the last breath? How does one do this? God knows, it is
the ultimate bitterness and agony. Too late. I live by the small chip of light
that somehow I will redeem something and purify some living force out
of the real love between us that we could not live with. I ask her (myself)
a million times to give me some release, and the truth that I don't see. Not
to torment myself - I don't need to do that, but to rise out of this despair
and doubt and pain. Not to be weak anymore, go on, be patient and clean
my mind of the last unthought evil and bitterness. This is a cry out of my
night, Uys.

IV
Die meeste publikasies van Krige wat in die sestigerjare in boekvorm verskyn, is
werk wat hy reeds in die vyftigerjare en vroeër voltooi het. In 1961 verskyn sy sketse
Sout van die aarde, wat allerweë gunstig ontvang word, al sê A.P. Grové - en dít oor
'n boek wat ‘Totensonntag’ bevat - dat Krige oppervlakkig oor die oorlog skryf. In
'n brief van 3 Maart 1968 aan Bokkie onthou Krige nog sy aanmerking van 1961:
‘Wat weet Grové van die oorlog? Toe ek vir die bomme moes koes, was hy besig
om hakekruise in die bas van die wilgerbome langs die Wilgerrivier [Krige bedoel
die Mooirivier - JCK] in Potchefstroom te kerwe. So nie letterlik nie, dan wel
figuurlik...’ Sout van die aarde word gevolg deur Rooi in 1965, 'n versamelbundel
waaraan André P. Brink, Hennie Aucamp, Jan Rabie en Freda Linde ook meewerk.
Met 'n vyftal stukke dra Krige by tot die bundel - onder meer met ‘Die Carbonari’,
wat reeds eerder in Engels in The dream and the desert opgeneem is, die dramaties
bewoë relaas van 'n episode uit sy Abruzzitydperk. In 1962 verskyn sy vertalings
van die Franse digter Paul Éluard as Éluard en die Surrealisme, terwyl hy uit Spaans
Yerma (1963) en Spaans-Amerikaanse keuse (1969) publiseer. Krige se vertalings
uit Jacques Prévert en Salvatore Quasimodo het nooit in boekvorm ver-
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skyn nie.44. In sy inleiding tot Spaans-Amerikaanse keuse, wat Maart 1968 gedateer
is, sê hy dat hy ‘onlangs’ 'n dertigtal gedigte van die Chileen Pablo Neruda vertaal
het en in 'n aparte bundel wil publiseer, maar dié verse - altesaam een en twintig word eers postuum saam met vertalings van ander digters se werk opgeneem in M.M.
Walters se Spaanse dans (1991), wat deel vorm van die reeks Poësie uit verre lande.
Postuum in dieselfde reeks verskyn ook Brasilië sing (1990). Vir 'n opvoering vir
die Nasionale Skouburg in Pretoria in 1966 vertaal hy Molière se Le médecin malgré
lui met groot vryhede as Dokter teen-wil-en-dank. Dit word egter eers in 1971 deur
Van Schaik gepubliseer. In sy inleiding noem hy Molière, tot wie hy hom van vroeg
af aangetrokke gevoel het, ‘een van die groot alchemiste van die teater’.45. Toe hy dit
die eerste keer in 1947 op die stoep van sy Johannesburgse huis aan die lees was,
vertel hy, het hy so aan die lag geraak van al die kwinkslae en kaskenades dat sy
vrou en dogtertjie aangesit gekom het, vas onder die indruk hy is ‘'n paar van...sy
bont varkies’46. kwyt! Só vry vertaal hy die Franse dramaturg dat die eerste gesprek
tussen Sganarelle en Martine amper soos 'n rusie tussen Uys en Lydia klink, terwyl
die tipies Krigeaanse woordspel telkens deurslaan en die mankolieke ‘dikderm’ ook
in die rymende slot van die eerste bedryf uitslaan!
Ná die rampspoedige kontrak met die Afrikaanse Pers-Boekhandel in die
vyftigerjare en die swak behandeling wat hy van Sarel Marais kry, verskyn die meeste
van Krige se werke in die sestigerjare by John Malherbe en by HAUM, waar hy met
Gerry de Melker op goeie voet is. Vir sy publikasies by HAUM kry hy uitstekende
terme, byvoorbeeld vir Sout van die aarde 15% op die eerste 5 000 eksemplare, 17%
op die volgende 5 000 en 20% daarna. Met uitsondering van dié wat by Van Schaik
verskyn het, neem Human & Rousseau in die sestigerjare die meeste van Krige se
Afrikaanse werke van ander uitgewers oor en verskyn heruitgawes van Die ryk
weduwee (1970), Magdalena Retief (1975) en Die goue kring (1976) by dié uitgewery.
Hulle publiseer ook van hom die oorvertelling van 'n Esopus-fabel as Haas en die
skilpad (1968). Met Koos Human het Krige goeie kontak en gou ontwikkel daar ook
'n persoonlike vriendskap tussen hulle.
Ná die vroeëre The way out (1946) en The dream and the desert (1953) kry Krige
in die sestigerjare ook 'n voller profiel as tweetalige skrywer met die publikasie van
The sniper and other one-act plays (1962), waarin hy, naas die titelstuk, The arrest,
Fuente sagrada en All roads lead to
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Rome opneem, The two lamps (1964), die bloemlesing Poems of Roy Campbell (1966)
en Orphan of the desert (1967), wat merendeels verwerkings van stukke uit Ver in
die wêreld...en Sout van die aarde bevat. 'n Mens kan skepties staan teenoor Krige
se neiging om sy oorspronklike werke van een taal na 'n ander te transponeer en dit
betreur dat hy sy energie nie vir nuwe werk aangewend het nie. Naas die geldelike
aspek van so 'n werkpatroon was hierdie vertalings egter ook vir hom 'n poging om
'n groter gehoor en leserskring te bereik en in sy strewe na perfeksie die stuk beter
en sekuurder af te werk.
In Orphan of the desert neem Krige ook sy rede oor ‘The English language in
South Africa’ op, waarin hy 'n paar belangrike gedagtes oor die taalsituasie in die
land uitspreek. Om 'n ander man se taal te kan leer, sê hy, kry jy as 't ware 'n tweede
karakter of persoonlikheid or you at least modify your character or personality, since you come to
think and feel like him through your knowledge and understanding of his
language. And by so doing you enlarge your field of consciousness,
heighten your awareness, increase your powers of perception.47.
Daarby herbevestig Krige 'n gedagte wat hy reeds vroeër by herhaling uitgespreek
het: as jy jou eie taal goed wil leer ken, is dit goed om 'n tweede taal behoorlik aan
te leer. Die eerste taal is
a searchlight on the second; this whole process of learning another man's
language, entering his mind and spirit and soul through his language,
sharpens your linguistic sensibility and so makes you more sensitive to
the subtleties and nuances of your own language.48.
Verder maak hy die prikkelende uitspraak dat die Afrikaanssprekende bevolking
van die land van die sterkste bondgenote van die Engelse taal in Suid-Afrika is:
We know that we cannot do without it; that it is a window, a door, no,
a great gate wide open to the outside world; that not only does it give us
a universal medium of ordinary speech but also access to all the great
works of literature or science translated into English from any other
language on earth.49.
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En hy voeg by dat Afrikaners se aanpasbaarheid, elastisiteit en veerkrag in veranderde
omstandighede en tydens die moeilike jare van heropbou ná die Anglo-Boereoorlog
en tydens die depressiejare juis, as 'n mens 'n oomblik daaroor nadink, in die feit lê
dat baie van ons Engels reeds as kleuters leer praat het.
Een van die geslaagdste ondernemings waaraan Krige baie jare lank werk, is die
hersiening van sy twee eerste digbundels, wat met 'n paar byvoegings in 1961 as
Gedigte 1927-1940 by Van Schaik verskyn. In 'n radio-onderhoud wat hy op 12
Desember 1965 met Pieter Grobbelaar voer, verwys Krige na Flaubert se uitspraak
oor die smart van die woord. Dit is die rede waarom hy so baie hersien. Aanvanklik,
sê hy, kom 'n gedig by hom maklik, maar al die draaiery daarna is swaar werk. Sy
gedigte staar hom met groot verwytende oë aan as hy voor sy siel weet hy kan nog
verbeter. Wanneer hy hersien, gaan hy voort, verander hy nooit die stemming, die
grondtoon van die gedig nie - net die woorde, hulle volgorde, verband en samehang.
By hom hou die proses jare aan en met 'n koel oog op sy produkte skaaf en poleer
hy voortdurend. Wanneer hy in 'n bus of 'n trein sit, dink hy dikwels oor 'n bepaalde
reël wat nog nie reg is nie. In 1959, toe hy in Italië saam met Eulalia gereis het, sit
hy in die trein met Rooidag in die hand en verander en verbeter hy verse wat hy
vyftien of twintig jaar tevore geskryf het. Dan sê Eulalia: ‘Ag, Pappa, 'n mens kan
mos nie kos so baie kou nie.’ Maar dan kom staan die verse verwytend voor hom en
kom party reëls tog op die lange duur reg as hy verder daaraan werk. Soms was
Eulalia verras wanneer hy, anders as sy gewoonte, tydens 'n ete stil word en nuwe
verbeteringe in sy kop maal! Uiteindelik is 'n gedig dan klaar, al was daar vir 'n digter
met die ingesteldheid van Krige nooit werklik 'n dag waarop hy kon sê 'n werk is
klaar nie. By geleentheid kon hy met instemming in Engels uit Paul Valéry aanhaal:
‘One never finishes a book, one abandons it.’50.
Dat sy hersiening van sy vroeë verse 'n groot verbetering is, was ook die mening
van prominente kritici. In sy bespreking van die bundel wys Ernst van Heerden
daarop dat hele strofes en strofereekse verval het of herskryf is; titels, woorde en
beelde is verander; en baie gedigte het een of ander verkorting ondergaan. Onder die
gedigte is vir Van Heerden van die mooiste verse van Dertig. Krige vind volgens
hom 'n harmonie tussen die volkse en aardse aan die een kant en die sofistikasie van
die moderne lewensbewussyn aan die ander

J.C. Kannemeyer, Die goue seun. Die lewe en werk van Uys Krige

543
kant, en sy gebruik van die spreektaal gee met al sy assosiatiewe waardes 'n besondere
cachet aan sy Afrikaans.51. Rob Antonissen wys ook op die deurtastende hersiening:
‘Baie dooie hout is weggesnoei, uitgehak: sentimentele strofes en verse, retoriek, net
woorde, onbesuisde beeldspraak, rymklinkklank, “kleure” sonder kleur, sier- en
modeadjektiewe....Teenwoordige deelwoorde, boekwoorde, adolessente woorde is
by tientalle weggewerk: dit gee volwassener digkuns. Heel belangrik is die
normalisering van die sillabetelling in die metriesvaste gedigte, waardeur ritmiese
spanninge gevoeliger en feller tot hul reg kom. Soms is 'n hele gedig “herskommel”,
het 'n heeltemal nuwe gestalte ontstaan.’52. Opmerklik vir Antonissen is dat die beste
gedigte uit die oorspronklike bundels weinig veranderings ondergaan het, soos
‘Dagbreek’, ‘Romanza’, ‘Ballade van monsieur Lapeyre’, ‘Tram-ode’, ‘Die blinde
se geloof’, ‘Die seemeeu’ en ‘Lied van die Fascistiese bomwerpers’. En hy sluit af:
‘Ek wil hier andermaal in die besonder aandag vra vir “Romanza”, wat as “Franse
ballade” sonder weerga in ons taal nog te min die erkenning gekry het waarop dit
geregtig is.’53.
Ander hersienings wat Krige in die sestiger- en sewentigerjare voltooi, is sy
eenbedrywe: Vier eenbedrywe (1967), waarin Die skaapwagters van Betlehem, Die
arrestasie, Die sluipskutter en Alle paaie gaan na Rome opgeneem word; en Die wit
muur en ander eenbedrywe (1973), waarin naas die titelstuk die finale teks van Fuente
sagrada en Die grootkanonne verskyn. Dat hy die vroeëre Die gees van die water
en Die ongeskrewe stuk nie hersien nie, is 'n aanduiding dat hy dié twee stukke as
van mindere allooi beskou.
Ná die slegte ervaring met Sarel Marais was Krige lugtig vir die Afrikaanse
Pers-Boekhandel, wat intussen tot Perskor herdoop is en onder leiding van Bartho
Smit, met die medewerking van Chris Barnard, graag nuwe skrywers wou werf en
die aansien van die maatskappy wou herwin. Daarom dat hulle 'n groot prys vir nuwe
werk instel wat in 1963 aan Ingrid Jonker vir Rook en oker toegeken word. Chris
Barnard was bewus daarvan dat Krige 'n bundel nuwe verse op koms het en het hom
in briewe met die prys as lokaas aangemoedig om die manuskrip aan Perskor voor
te lê.54. Die bundel Vooraand, wat in 1964 by Perskor verskyn, bevat 'n aantal mooi
gedigte. Die titelvers is feitlik 'n stuk anekdotiese poësie wat naas die onmiddellike
wêreld in die kroegie en die gesprek oor rugby en die vissers met die liedjie van die
Minnesangers 'n onbestemde romantiese uitreik word, soos
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vroeër die vertrekkende skip in ‘Tram-ode’. Onder die korter verse is daar die reeks
‘Spaanse wysies’ en ‘Kaapse herinneringe in die vreemde’, wat hy in 1959 skryf
terwyl hy in die VSA en Europa reis. Soms bereik Krige hier iets besonders in kort
verse, soos in sy indruk van Clifton op 'n tintelende lentemôre:
Die blye dag
bruis oor van lig,
één vreugde tot
die verste vergesig.
Dis of 'n laggende kind
my op die lippe soen
en die groot groen see
ruik soos 'n waatlemoen!55.

In ‘Lewenstroos’ bring hy hulde aan die groot digters en kunstenaars wat hom begelei
het, almal reeds dood terwyl hy, met 'n stem wat soveel skraler klink, leef en op sy
mondfluitjie speel. Een van die allerbeste verse in Vooraand is ‘L'art poétique’, die
vrye verwerking van 'n teks van Huidobro, met sy onmiddellike belewing van die
skeppende vermoë.
Oor twee verse in Vooraand verskaf Krige by geleentheid agtergrondinligting.
‘Die spoor terug’ met sy romantiese uitreik na die vertes, net om in die verdriet van
die ontglippende en wegsyferende vas te steek, skryf hy kort ná die dood van C.M.
van den Heever, aan wie hy die gedig opdra. Onregstreeks, sê Krige, is die gedig 'n
antwoord op ‘Tram-ode’ met sy geweeklaag oor die mens se verlies van onskuld, sy
kinderlike visie en die ewige spanning tussen droom en werklikheid. In ‘Die spoor
terug’ kom daar 'n versoening tussen man en kind en berus hy in die ontnugterings
en ontgogelings wat die lewe hom ook mag bring. Oor die ontstaan van die gedig
skryf Krige:
Op 'n wintersdag in 1949 het ek van die blomplaas van my ou vriend,
Ian Murray, die reuse-sandduin oorgestap wat Houtbaai van die verruklike
baaitjie, Oude Schip, skei. Reeds aan Houtbaai se kant het ek die
kindervoetspore waarvan my gedig praat, baie duidelik in die spierwit
sand gewaar. Die spore het my op slag vasgevat; ek het hulle die ontsaglike
duin oor gevolg tot waar hulle op Oude Schip se strandjie doodloop.
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En baie gou het daar iets by my kom spook, het daar 'n beweging, 'n soort
harmonieuse gewieg in my gees of iewers in my onderbewussyn gekom,
'n geruis soos van die vlerke van voëls wat ek nie kan sien nie, 'n duidelike
musiek waarvoor ek egter nie 'n enkele woord kon vind nie.
Ek kon daardie kinderspore nie vergeet nie. Keer op keer in die weke en
aande daarna het hulle my gedagtes en gevoelens binnegestap - en het ek
hulle weer eens agterna gestap in hul wandeling na die geheim van die
poësie. En altyd het ek daardie musiek gehoor, maar iedere keer was hy
woordeloos, is daar nie 'n enkele versreël my gegee nie.
Ongeveer sewe jaar later stap ek op 'n heerlike somersdag 'n baie kleiner
duin te Onrust oor. Hy het net spore van bokkies, duineslange en seekrappe.
Maar dadelik dink ek aan daardie kinderspoor. En hier sing dit weer in
my, maar kom die woorde en die reëls die een na die ander. Dié aand het
ek die gedig feitlik in sy geheel klaargeskryf. Wat hier eintlik gebeur het,
weet ek nie. Was my onderbewussyn al die jare besig om daar in sy
onderste onderdieptes die gedig vir my te skryf? Wie kan sê?
Ek het die gedig destyds aan C.M. van den Heever opgedra omdat ek altyd
so baie van sy gediggie ‘O koele waters van die spruit’ gehou het en omdat
hy vanaf die eerste maal wat ek hom leer ken het, nooit versuim het om
my 'n briefie of poskaart van gelukwensing te stuur as hy dalk iets van my
gelees het waarvan hy gehou het.56.
Die gewildheid van ‘Stoftrappertjie’ het Krige altyd verras, want sedert Van Wyk
Louw dit in sy reeks plate Klank in poësie met die digter as voorleser opgeneem het,
was dié vers landswyd bekend en het Krige verskeie briewe van onbekendes ontvang
waarin hulle hom om die teks vra wat hulle nêrens kon opspoor nie. Waarom
‘Stoftrappertjie’ vir hom 'n hele paadjie uitgetrap het, sê Krige, weet hy nie; dit lyk
maar vir hom die hele wêreld het 'n skilpadjie lief! Die ontstaan van die gedig, gaan
hy voort, was nogal toevallig:
Dit was in Julie 1956, in die middel van 'n koue winter, en ek per trein
op pad na Bloemfontein. Ons was net twee in die kompartement, ek en 'n
lewendige, aangename seun met name Van der Merwe wat (so het ek baie
gou uitgevind) die seun van een
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van my kleinniggies was. Soos dit die telge van twee ou geslagte betaam,
het ons land en sand en die ou soutwaters van die see aanmekaar gesels.
Toe ek omtrent sesuur die môre wakker skrik, lê ek daar op die boonste
bank en bewe van die koue. Een van die vensters staan mooi driekwart
oop en onder hom, op die bank onder myne, lê die kranige jong Van der
Merwe vas aan die slaap in al die salige onskuld van sy ongeskonde en
onbekommerde jeug. Gedurende die nag moes hy die venster oopgestoot
het vir vars lug. Daar waai 'n ysige wind deur daardie dekselse oop venster.
My bewerasie slaan oor in 'n geritteltit van my ganse bevrore liggaam.
Maar ek kan geen lit verroer nie. Ek kan mos nie opstaan, daardie venster
toemaak, so die liewe seun in al die ongereptheid van sy jeugdige drome
stoor, laat staan nog hom van die vars lug beroof wat sy jong liggaam so
broodnodig het nie. Wat kon ek anders doen as om op 'n ou
verdedigingsmiddel teen al die koue van die lewe terug te val?
Ek herinner my al die pragtige skilpadjies wat ek tydens 'n onlangse besoek
aan Namakwaland teëgekom het - en ek probeer rympies maak oor een
van hulle wat, so stel ek my voor, maklik verdwaald kon geraak het...
Die naglug steek soos met koue splinters in my vel, dit vlot nie eintlik nie,
maar naderhand kry die skilpadjie darem koers in 'n warmder oord,
goddank...Ons gesels, die skilpadjie en ek; en die dialoog is bepaald nie
dooierig nie. Ek bedwing sy spraaksaamheid, en hy myne. En ek bekommer
my nie langer oor my kleinnefie nie.
Net ek weet nie hoe om my gediggie af te eindig nie. Hy moet tog 'n steek
in sy stert hê. Maar waar bly die steek? Dan, net toe die wintersonnetjie
sy eerste straal oor die wye koue vaal Vrystaatse vlaktes uitskiet, skiet
daar ook iets my te binne, word my ou gesie in 'n mate deur daardie einste
ligstraal deurstraal - en het ek 'n slot waaroor ek nie skaam hoef te voel
nie:57.
En ek staan daar met
'n bek vol tand
en 'n koue straaltjie
in my hand.58.
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Ten spyte van die mooi verse was die lywige Vooraand egter veels te omvangryk.
Krige het geleentheidsverse uit die veertigerjare opgeneem wat hulle aktualiteit lank
reeds verloor het, terwyl die nuwe verse van kwaliteit nie so omvangryk is nie. Selfs
'n kritikus soos Rob Antonissen, wat uiters simpatiek teenoor Krige se werk gestaan
het, kon daarin nie veel vind wat hy kon waardeer nie. Hy kom tot die slotsom dat
‘uit Vooraand moes hoogstens een-kwart gebloemlees gewees het’.59.
Vir die Perskor-prys vir 1964 is Van Wyk Louw, D.J. Opperman en F.I.J. van
Rensburg die beoordelaars en hulle ken die prys toe aan Breyten Breytenbach vir sy
gelyktydige debuut in poësie- en prosavorm: Die ysterkoei moet sweet en Katastrofes.
Hierdie besluit is vir Krige ontstellend. Hy is vies vir Chris Barnard en Bartho Smit,
wat hom in 'n publikasie by Perskor ingepraat het. Hy beskou die feit dat hy
verbygegaan is, as nog 'n stukkie haatlikheid van Van Wyk Louw en Opperman
teenoor hom en hy wonder waarom hulle so ‘gemeen’ is. In 'n brief aan Charles
Eglington skryf hy dat hy met oortuiging kan sê Vooraand is sy beste bundel, 'n
oordeel oor eie werk wat só grotesk is dat dit met Leipoldt se oorskatting van Die
bergtragedie vergelyk kan word. Oor Opperman skryf hy snedig in sy brief aan
Eglington: ‘Hy skryf nie poësie met sy gevoelens of intuïsies nie, maar met sy
drieduim-dikke dirkerige renostervel.’ Ook Breytenbach, vir wie hy met die jare as
die ‘probleemkind’60. van die Afrikaanse poësie gaan beskou, is vir hom nie die digter
wat die kritici van hom wil maak nie. By Breyten merk hy wel ‘a word and telling
image here & there, but (he) never, or hardly ever, achieves a poem that stands up
head erect with its feet firmly planted on our own veld in its own velskoene. Neruda
has done B.B. no good. B.B. completely lacks N's broad fast sweeping rhythms, the
pulse of real poetry in almost every line he writes.’61. Tydens 'n besoek aan
Johannesburg het Jack Cope aan Bartho Smit vertel hoe ongelukkig Krige oor die
Vooraand-geskiedenis en die behandeling van die Afrikaanse Pers-Boekhandel is
en dat hy van sy vroeëre manuskripte nooit teruggekry het nie. ‘Sarel’, skryf Cope
op 18 Oktober 1965 ná 'n gesprek met Smit, ‘appears to be the Nigger in the woodpile
regarding the earlier period during which you dealt with APB. The records have
either been destroyed or are just missing, but if you have written proof in any shape
concerning the cash you are owed Bartho says he could then go to the Board and ask
for payment.’ Wat die toekenning van die prys
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aan Breytenbach betref, sê Cope: ‘Bartho repeated over and over again that he would
like you to believe that neither Van Wyk nor Van Rensburg nor Dirk have any
prejudice or feeling against you or your work. Van Wyk felt that a number of poems
in Vooraand were very good, but on the balance of the whole looks (?)62. the decision
had to go to Breyten (don't burst!). The conditions of the competition were stated to
all those whose books were considered and to the judges who were the best possible,
and the decision on the winner was out of the hands of the publishers.’
Ook met 'n ander werk waaraan hy in hierdie jare werk, die drama Muur van die
dood, wat in 1968 verskyn, vaar Krige nie goed nie. Die hoofbeswaar teen Muur van
die dood is dat dit in 'n ideëdrama bly vassteek en dat die karakters nêrens oortuig
nie. Dit neem nie die feit weg nie dat Krige hier prikkelende gedagtes en opvattinge
verwoord, soos sy standpunt teenoor die oorlog en die Nazi's se uitwissing van die
Jode. In die oorlog, sê een van die karakters in 'n passasie waarin Krige 'n verwantskap
toon met M.E.R., ‘het 'n droom vir my waarheid geword - die mens se droom van 'n
lewe wat die moeite werd is om te lewe...met die gee van jouself, die vergeet van
jouself, die verloor en vind van jouself’.63. ‘Wat die Nazi's aan die Joodse volk gedoen
het,’ lui dit elders, ‘was seker die grootste gruweldaad in die geskiedenis van die
mens. Om 'n hele volk, man, vrou en kind, so doelbewus, trapsgewyse, sistematies
te probeer uitroei...het daar ooit 'n groter skande oor die mens gekom?’64. Die
rassekonflik in Suid-Afrika beskryf een van sy figure as 'n situasie ‘waar(in) 'n mens
al hoe meer teruggedryf word in 'n noute, 'n engte, die noute van jou ras, jou groep,
die engte van jouself, jou eie afgesonderdheid, eensaamheid’.65. Die gevaar vir die
mens is sy sug na ambisie in plaas daarvan om die lewe in sy eenvoud te aanvaar.
Die gevaar is dat die mens verlief kan raak op sy droom en 'n dweepsiekte daarmee
kan ontwikkel: ‘Soos die Franse sou sê, wat julle aan ly, is 'n dors na die Absolute.
Julle wil alles hê of niks. Wees tevrede met minder, dan kry julle miskien meer.’66.
Hoewel die dialoog in Muur van die dood in idees bly vassteek en die drama as drama
derhalwe nie oortuig nie, bevat die stuk baie van die essensiële Krige: sy menseliefde
en sy humanisme.
Groter sukses bereik Krige met sy ‘komedieklug’ Die loodswaaiers, wat reeds in
September 1966 baie suksesvol deur KRUIK in die Hofmeyrteater in Kaapstad
opgevoer word, maar eers 1977 in boekvorm
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verskyn. Krige gryp hierin terug na 'n tipe situasie, die ‘siekparade’, wat hy tydens
die veldslae in Oos- en Noord-Afrika beleef het, al is dit nie op 'n feitelike weergawe
van 'n spesifieke voorval gegrond nie. Wat 'n mens in die stuk waardeer, is die
kwinkslae, die soldatetaal en die woordspel wat soms in 'n Krigeaanse oordaad verval,
al word dit meestal geregverdig deur die komiese van die situasie. Die drama word
pragtig opgebou met die progressiewe intredes van die soldate tydens die ‘siekparade’,
en met die karige tydsverloop tussen die twee bedrywe word die drama in werklikheid
een lang uitgebreide eenbedryf wat na 'n klimaks opwerk. Met Krige se nou reeds
bekende standpunt oor die oorlog en die ‘heilige beginsels’ waarvoor hulle veg, slaan
die erns plek-plek deur en word Die loodswaaiers, soos vroeër Die ryk weduwee,
van ‘komedieklug’ verhef tot 'n drama wat iets essensiëlers oor die mens te sê het.
Wat hierdie verskynsel, die vermenging van luim en erns, betref, maak André P.
Brink in sy bespreking van die teks in Rapport van 27 November 1977 'n interessante
uitspraak:
Uys het 'n manier om as 't ware by die formele literatuur verby te skryf.
Hy kry sy geskakeerde beeld van warm menslikheid opgebou ten spyte
van die prosedures wat hy volg en die prosesse wat hy gebruik. En is dit
nie uiteindelik wat saak maak nie? Lank ná die formele aspekte van Die
loodswaaiers al vergete is, sal die geloof, hoop en liefde van dié menslike
tafereel mens nog bybly.
'n Belangrike projek waaraan Krige en Jack Cope baie tyd in die sestigerjare bestee
en wat uiteindelik in 1968 tot publikasie lei, is The Penguin book of South African
verse. Gedeeltelik is die werk aan hierdie bloemlesing in die twee samestellers se
korrespondensie met mekaar vasgelê in tye wanneer een van hulle op reis was in
ander provinsies of in die buiteland en wanneer hulle nie daagliks met mekaar in
Sea-Girt kon beraadslaag nie. Telkens blyk dit uit Cope se briewe aan Krige hoe
moeilik dit is om Afrikaanse verse bevredigend in Engels te vertaal. Op 24 Maart
1964 stuur hy sy vertaling van ‘Lied van die Fascistiese bomwerpers’ aan Krige met
die mededeling: ‘You will see that it is pretty faithful to the original with only
occasional free interpretations where I don't really get what you are aiming at, such
as the line about the torpedo fish.’ Tog word dié vertaling nie opgeneem nie, omdat
Krige uiteindelik nie daarmee tevrede was nie. Wan-
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neer Cope sy vertaling van ‘Die soldaat’ klaar het, lê hy dit op 13 April 1964 aan
Krige voor: ‘I have taken your Soldier and, working with your marks and my own
feeling about the poem I have done a suggested shortening which you may (maybe
won't) like. I like the poem very much though I've always felt it was too long and
repetitious. Throughout I used “under” for “underneath” which is too particular and
localized in meaning, and in any case I feel it gives a more resonant line, less jingly.’
Maar ook met dié vertaling is Krige nie tevrede nie, want in die Penguin verskyn sy
eie vertaling. Cope vind Elisabeth Eybers ‘intensely difficult and intractable’ om te
vertaal. ‘“Röntgenfoto” is such a good poem but I can't touch it.’ Later laat hy Krige
weet: ‘A curious thing I have found is a hardness in Opperman that resists translation.
I may be wrong, but these poems seem to have so little in them that they are going
to sound thin even in the best English translation. I like the short poems but I can't
do anything with them, having tried. There is so much more behind the poem in
every case with Van Wyk [Louw] that one exercises a little freedom without losing
too much, especially the rhythms and word-sounds which are very subtle and of
course are the most intangible.’
Omdat Krige en Cope so baie probleme met die vertaling ondervind, is die
Afrikaanse afdeling van die bloemlesing dan ook nie verteenwoordigend genoeg van
die hele spektrum van die Afrikaanse poësie nie en voel 'n mens 'n sekere nepotisme
en persoonlike vooren afkeur aan, soos daaruit blyk dat Opperman deur net vier verse
verteenwoordig word, teenoor Van Wyk Louw se sewe, Krige se vyf en Ingrid Jonker
se agt verse. Breyten Breytenbach ontbreek geheel en al. Aanvanklik was dit die
samestellers se plan om, soos in die geval van die Penguin-keuses uit Frans, Spaans
en Duits, die oorspronklike Afrikaanse gedigte met prosavertalings af te druk, maar
die uitgewers was nie daarvoor te vinde nie. Veral Krige het daarop aangedring dat,
aangesien hulle nou met vertalings in versvorm moes werk, die oorsettings as gedigte
in eie reg 'n eie lewe moet hê. Hy was nie daarin geïnteresseerd om fasiele of lukraak
oorsettings op te neem nie. In die inleiding sê Krige en Cope (maar 'n mens kan
hierdie verwysing op die rekening van Krige plaas, aangesien hy by geleentheid in
'n gesprek iets dergeliks teenoor Opperman kwytgeraak het):67.

J.C. Kannemeyer, Die goue seun. Die lewe en werk van Uys Krige

551
Mallarmé has said that a poem is made not out of thoughts but out of
words. One feels tempted to paraphrase him by saying a poem is made
not even of words but of vowels and consonants; that it is the interplay of
vowels and consonants which makes the music - and that by translation
you have an entirely different set of sounds and the music is no more...68.
Juis daarom het die samestellers hulle beperk tot vertalings wat, volgens hulle,
‘do not fall too far below the merit of the original and have a certain claim to exist
as verse in their own right’.69.
In die sestigerjare wou Krige 'n bundel literêre opstelle met die titel Die naamlose
muse en ander opstelle publiseer. Daarin wou hy onder meer sy stukke opneem oor
die vrye vers, Baudelaire, ‘Die Stem’ en sy reaksie op die kritiek oor ‘Vignette’. Tot
hierdie bundeling het hy nooit gekom nie.
In 1968 publiseer hy egter by die Oxford University Press Olive Schreiner: A
selection, een van sy heel belangrikste ondernemings in die sestigerjare. In die
voortreflike inleiding tot hierdie bloemlesing spreek hy die mening uit dat Olive
Schreiner nie die groot romanskrywer was wat deur soveel van haar tydgenote
aangeprys is nie. Sy is eerder digter en profeet, en haar rykste en rypste werk is nie
The story of an African farm nie, maar Thoughts on South Africa, wat in 1923 in
Londen verskyn het - 'n boek wat hy eers in 1956 leer ken. Hy waardeer die visioenêre
krag en die vérsiendheid waarmee Schreiner die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog
en die Uniewording kon voorspel, haar stryd vir die regte van die vrou, die ‘Karoo-like
cleanness and clarity’70. van haar prosa en haar ‘acute perceptions of the essential
nature of the different South African peoples, their joint problems and their common
destiny’.71. Haar belangrikste uitsprake, en van deurslaggewende belang vir sy eie
verdere politieke vorming, vind Krige in Schreiner se siening van die rassesituasie
in Suid-Afrika. Sy pleit daarvoor dat swart en bruin mense stemreg gegun word:
‘South Africa must be a free man's country...I believe that an attempt to base our
national life on distinctions of race and colour, as such, will, after the lapse of many
years, prove fatal to us.’72. Reeds in 1908 skryf sy:
For the dark man is with us to stay...The problems of the twentieth
century will not be a repetition of those of the nineteenth
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century or those which went before it. The walls dividing continents are
breaking down; everywhere European, Asian and African will interlard...
We in South Africa are one of the first peoples in the modern world, and
under the new moral and material conditions of civilisation, to be brought
face to face with this problem in its acutest form. On our power to solve
it regally and heroically depends our greatness. If it be possible for us out
of our great complex body of humanity (its parts possibly remaining
racially distinct for centuries) to raise up a free, intelligent, harmonious
nation, each part acting with and for the benefit of others, then we shall
have played a part as great as that of any nation in the world's record.73.
Solank die volle regte van burgerskap van die swart bevolking weerhou en sy
maatskaplike organisasie verbreek word, sonder dat ons hom deel laat vorm van ons
eie, sê Schreiner, solank ‘as nine-tenths of our community have no permanent stake
in the land, and no right or share in our government,’74. reduseer ons hierdie geweldige
massa tot 'n groot, siedende proletariaat en kan daar geen vrede wees nie. Sy gaan
voort:
We cannot hope ultimately to equal the men of our own race living in
more wholly enlightened and humanised communities, if our existence is
passed among millions of non-free subjected peoples.75.
In haar omskrywing van die eienskappe waaraan die man moet voldoen wat hierdie
land behoorlik kan lei, sê Krige, formuleer Schreiner die enigste geldige nasionale
of patriotiese ideaal waarvolgens miskien alle Suid-Afrikaners, ongeag hulle ras of
kleur, kan lewe:
At all costs to himself he will persist in holding up before us the ideal,
by which he himself is dominated, of a great South Africa, in which each
element of our population, while maintaining its own individuality, shall
subserve the interests of others as well as its own; till from this sense of
mutual service and from the passionate love of our physical Mother Earth,
which is common to all South Africans, shall grow up the wide and deep
South African feeling that alone can transform us into a ‘great nation’.76.
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In 'n brief wat sy in 1916 skryf, sê Schreiner:
On all sides we must creep out of our wretched little trenches of national
hatred and antagonism, dug for us by ignorance and the desire for vulgar
dominance and empire...and we must meet on the same ground of common
humanity; each bearing in his hand something he is willing to give up, and
the strongest and the greatest giving most.77.
Dit bly Krige se verdienste dat hy hierdie belangrike gedagtes van Schreiner, wat
vandag nog steeds vir Suid-Afrika so brandend aktueel is, opnuut aan die lesende
publiek bekend gestel het in 'n stadium toe die meeste van haar boeke nie meer maklik
verkrygbaar was nie en toe Suid-Afrika in so 'n mate deur rassekonflikte oorheers is
dat die land onderweg was na 'n semi-militêre diktatuur. Aan die einde van sy inleiding
kom Krige tot die slotsom dat sy steeds 'n groot Suid-Afrikaner is ‘in terms of a
South Africa that does not yet, alas, exist, but which we, by following her light, have
by untiring patience and love still to create’.78. Schreiner staan met haar aksent op
geestelike vryheid in die groot ry van liberale denkers waartoe mense soos Onze Jan
Hofmeyr, F.S. Malan, J.H. Hofmeyr en Alan Paton behoort, en Thoughts on South
Africa is die voorloper van C. Louis Leipoldt se Bushveld doctor.
In haar bespreking in die Sunday Times van 23 Maart 1969 noem Mary Morison
Webster Krige se inleiding ‘possibly the finest stretch of prose he has ever written.
With its shapely sentences, logical argument, and the stern justice of its assessments,
it makes an outstanding contribution to the literature on Olive Schreiner.’ Of Webster
ook Krige se Afrikaanse prosa by haar oordeel betrek, is onduidelik, maar die gulle
lof is 'n aanduiding van watter waarde sy aan hierdie inleiding heg. In die Sunday
Tribune van 7 Januarie 1969 skryf Tony Morphet: ‘It is wholly appropriate that Uys
Krige should have edited Olive Schreiner's writings because his own work reflects
the same delight in individual diversity and difference and he shares with her a deeply
rooted sense of free harmonious life. In revealing the keenness and strength of her
thinking and the broad range of her feelings he has re-established a living connection
with the finest South African mind.’
Een van die grootste ondernemings wat Krige in die sestigerjare
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aanpak, is sy vertaling van Shakespeare se Twelfth night, wat hy op versoek van
Eghard van der Hoven, toneeldirekteur van TRUK, doen en wat die eerste keer op
11 Augustus 1964 in die Alexander-teater in Johannesburg aangebied word. Die
vertaling verskyn in 1967 as Twaalfde nag.
Toe Krige, wat aanvanklik onwillig was om dié groot taak te onderneem en deur
Van der Hoven oorreed moes word, met die werk begin, het hy van meet af met 'n
hele aantal probleme te kampe gehad. In sy inleiding tot die vertaling sê hy die
stemming in Twelfth night, wat hy as Shakespeare se beste blyspel beskou, verander
voortdurend, en daarmee ook die taal. Naas die romanties welsprekende verliefde
Hertog van Orsino en die verruklike Viola is daar die gesoute, aardse prosa van die
op drank versotte sir Toby Belch vir wie Krige na sir Tobie Wynvat herdoop, en sy
lawwe drinkebroer sir Andrew Aguecheek, wat in Afrikaans sir Andries Bibberbakkies
(en in 'n guitige oomblik sommer Bibberboudjies) word. Toe hy die eerste dag wou
begin, is hy onmiddellik gefnuik deur die eerste reël van die drama - ‘waarskynlik’,
sê Krige, ‘die mees poëtiese openingsreël...van enige toneelstuk in die Engelse
letterkunde’:79.
If music be the food of love, play on...

Krige wou TRUK bel en sê hy moes stapelgek gewees het om na Van der Hoven se
verleidelike ompraat-praatjies te luister, maar het tog die volgende dag voortgegaan
en 'n ent gevorder. Ten einde die digtheid en bondigheid van Shakespeare se taal die
hoof te bied, het hy besluit om die vyfvoetige jambe van die Engels met twee sillabes
te verleng en 'n soort rymlose Franse aleksandryn te skrywe. ‘Ek het seker’, skryf
hy, ‘instinkmatig staat gemaak op die subtiele musikale eienskappe van die Afrikaanse
taal, van sy rykdom aan lang dubbele klinkers, sy beweeglikheid, frisheid, sêkrag,
en so meer, om my minstens 'n lewendige versreël te gee, 'n mate van ewewig en
harmonie, 'n soete woordevloei...’80. Soos hy gevorder het, kon hy soms onbewus
oorslaan na Shakespeare se rymlose versreël van tien sillabes. Vir die openingsreëls
kon hy darem toe 'n gangbare weergawe vind:
As dan musiek die liefde voed, hou aan met speel;
Gee my te veel daarvan sodat, met dié
Teveel, my smaak mag siek word, en so sterf.81.

J.C. Kannemeyer, Die goue seun. Die lewe en werk van Uys Krige

555
Daarby het hy, soos hy gevorder het, hom sekere vryhede met die teks veroorloof.
‘Immers’, skryf hy, ‘dis die gees van die oorspronklike stuk wat bewaar moet word
eerder as sy letter; en waar daar alte letterlik vertaal word, kan daar dikwels veel
verlore gaan wat die gees of stemming van 'n betrokke passasie betref.’82. Soms moes
Krige op sy knieë sit en werk, want wanneer hy staan of sit, was die pyn in sy sy te
erg. Maar, sê hy op 9 Augustus 1964 in 'n onderhoud met die Sunday Chronicle, ‘it
was a labour of joy. Afrikaans chimes so harmoniously with the rural imagery of
Shakespeare, culled from the Warwickshire countryside.’ En hy geniet dit om
Shakespeare se woordvernuf te verafrikaans. ‘Die woordspelings waarin Shakespeare
so 'n behae skep,’ skryf Ernst van Heerden in sy bespreking van die vertaling, ‘was
water op die meul van ons Afrikaanse woordvirtuoos - en hier kon hy dikwels sy
vindingrykheid laat botvier.’83.
Krige werk vyf en 'n halwe maand aan die vertaling en herskryf telkens dele. Die
eindproduk is verreweg die beste vertaling in Afrikaans van 'n Shakespeare-komedie,
'n werk waarin die Elizabethane plek-plek soos tipiese Afrikaners praat. En Krige
slaag daarin om ook die liedere van die nar Feste oer-Afrikaans te laat klink, soos
die slotsang wat hier naas die Engels weergegee word:
When that I was and a little tiny boy,
With hey-ho, the wind and the rain;
A foolish thing was but a toy,
For the rain it raineth every day.
But when I came to man's estate,
With hey-ho, the wind and the rain;
'Gainst knaves and thieves men shut their gate,
For the rain it raineth every day.
But when I came, alas, to wive,
With hey-ho, the wind and the rain;
By swaggering could I never thrive,
For the rain it raineth every day.
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But when I came unto my beds,
With hey-ho, the wind and the rain;
With tosspots still had drunken heads,
For the rain it raineth every day.
A great while ago the world began,
With hey-ho, the wind and the rain;
But that's all one, our play is done,
And we'll strive to please you every day.84.
Toe ek 'n klein, klein seuntjie was,
Met 'n haai en 'n aai en die wind en die reën,
Het alles op dees aarde my verras,
Want die reën hy reën aldag aaneen.
Maar toe ek 'n man word en die lewe druk,
Met 'n haai en 'n aai en die wind en die reën,
Kom daar 'n end aan wonder en geluk,
Want die reën hy reën aldag aaneen.
Maar toe ek trou, my op 'n vrou verlaat,
Met 'n haai en 'n aai en die wind en die reën,
Kon spog en pronk, helaas, my nie meer baat,
Want die reën hy reën aldag aaneen.
Toe sy, ontstoke, roep, roep ook die druif
Met 'n haai en 'n aai en die wind en die reën,
Het ek met drinkebroers geswier, gefuif,
Want die reën hy reën aldag aaneen.
Die wêreld draai al lank aaneen,
Met 'n haai en 'n aai en die wind en die reën;
Of ons nou juig of ween, dis alles een,
Ons stuk is klaar. Ons dank u wel...
Gaan nou maar heen...85.
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V
In die sestigerjare ontvang Krige by herhaling kleiner toekennings vir sy werk, soos
'n derde prys in die ATKV se dramawedstryd in 1964, 'n bedrag van £100 van Die
Landstem vir 'n bundel verse wat later deel van Vooraand vorm, 'n prys van die BBC
vir sy kortverhaal ‘Orphan of the desert’ en 'n bekroning vir ‘Die Carbonari’ in sy
Engelse vorm van die New York Herald Tribune. Steeds word van sy stukke deur
instansies soos TRUK en KRUIK en SUKOVS, universiteitsteaters en amateurs
opgevoer, terwyl baie skole, kolleges en toneelskole van sy eenbedrywe op die planke
bring. Die belangrikste eer wat aan hom in die sestigerjare bewys word, is die
publikasie in 1966 van Christina van Heyningen en Jacques Berthoud se boek oor
sy lewe en werk onder die titel Uys Krige in die reeks Twayne's World Authors Series,
die enigste Suid-Afrikaanse skrywer wat in dié reeks opgeneem word. Van Heyningen,
dosent in Engels aan die Universiteit van Stellenbosch en die Universiteit van die
Witwatersrand en later hoogleraar aan die Universiteit van Natal, was bekend as 'n
briljante dosent en was só goed bevriend met Krige dat hy sy bundel Vooraand aan
haar opdra. Terwyl 'n mens by die lees soms voel dat Berthoud nie altyd die aksente
reg lê nie, sommige werke oorskat en ander weer onderskat, is Van Heyningen se
deel 'n voortreflike biografiese studie vanaf Krige se kinderjare tot die middel van
die sestigste dekade. Telkens lê sy verbande tussen die lewe en werk van die outeur,
toon sy aan waar sekere temas en motiewe by hom hulle oorsprong gehad het en laat
sy ook die aksent val op Krige as openbare figuur en die politieke standpunte wat
hy inneem.
In die sestigerjare beklee Krige 'n besondere posisie as skrywer in Suid-Afrika.
Terwyl daar van die kant van Engelse literatore, linkse politici en die buiteland groot
waardering vir sy werk en persoon was, is dit van Afrikaanse kant aanvanklik
hoofsaaklik Rob Antonissen en later ook André P. Brink wat insiggewende en
indringende opstelle oor sy werk lewer. Van ander Afrikaanse kommentators was
daar dikwels 'n ongevoeligheid teenoor hom of is sy werk heeltemal doodgeswyg.
Christina van Heyningen skryf in dié verband: ‘he has, to quite a surprising degree,
been the victim of the silent disregard and of the invisible contempt which he seems
to have earned from the Nationalist Party since 1939’.86. Sy sterk gevoel vir
onafhanklikheid - 'n erfenis van sy Uys-voorsate onder die Voortrekkers - en sy diep
en natuur-
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like humanitêre oortuigings en gevoel het dit vir hom onmoontlik gemaak om mee
te werk aan 'n beginsellose outoritêre sisteem, of dit nou 'n onderdrukkende
regimenterende partymasjien of 'n falanks kritiese jabroers was wat samewerking
met die party hoër gestel het as akademiese eerlikheid en integriteit.87. Vir hierdie
nonkonformisme en eerlikheid moes Krige met die jare 'n hoë prys betaal. By tye
het dit hom met verslaenheid vervul, maar hy het hom nooit volledig aan die wanhoop
oorgegee of beswyk nie. Met die jare het hy voortgegaan met nuwe werk en om die
artistieke kwaliteit van sy vroeëre arbeid met hersiening te verbeter.
In 1966 moes die Hertzogprys vir Drama weer toegeken word. Op 12 Mei 1966
berig Die Burger dat die Akademie besluit het om geen toekenning te maak nie, maar
in 'n brief in die meningskolomme van dié koerant die volgende dag skryf J.J. Human
hy ag dit in die openbare belang om bekend te maak dat die keurkomitee die
Hertzogprys vir Drama eenparig vir Uys Krige aanbeveel het. Op hierdie brief bars
'n hewige storm los nadat dit verder bekend word dat die keurkomitee bestaan het
uit W.J. du P. Erlank, T.T. Cloete en C.J.M. Nienaber. In sy kommentaar teenoor
Die Burger sê D.J. Opperman dat Krige lankal reeds as dramaturg en as digter bekroon
moes gewees het. Die miskenning, keer op keer, raak só opvallend dat dit vir 'n mens
wil voorkom of daar ‘moedswil’ by betrokke is. W.A. de Klerk sê volgens hom het
Krige die Hertzogprys minstens tien jaar tevore reeds verdien. J.C. Kannemeyer
meen Krige is saam met Van Wyk Louw en Opperman die leidende dramaturg van
die Afrikaanse letterkunde en verdien die prys op grond van sy eenbedrywe en Die
goue kring.
Aanvanklik was die voorsitter van die Akademie, P.J. Nienaber, nie bereid om
iets te sê nie. In Die Burger van 17 Mei 1966 stel hy egter in 'n deskundige skuif die
verslag van die keurkomitee vry. Daarin begaan die keurkomitee die taktiese flater
om, naas Krige se dramatiese werk en in stryd met die genre-afbakening vir die
toekenning van die betrokke jaar, ook sy publikasies op die gebied van die poësie
en prosa te betrek en kwalitatief daar meer waarde aan te heg as aan sy dramas. Teen
die dramatiese werk word daar trouens in die verslag by tye sterk kritiek uitgespreek,
al word Krige darem in 'n kort paragrafie vir sy eenbedrywe lof toegeswaai. Aan die
slot van die verslag sê die keurkomitee dat 'n toekenning aan Krige 'n ‘vertraagde
erkenning’ sal wees en 'n ‘spoorslag’ om nuwe werk te skep.
Dit was dus feitelik korrek vir P.J. Nienaber om in sy verklaring aan
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Die Burger van 17 Mei 1966 daarop te wys dat die Hertzogprys 'n prestigeprys is en
geen aanmoedigingsprys nie. Wat hy aan Die Burger verswyg, was dat in die
Fakulteitsraad, wat 'n aanbeveling aan die Akademieraad moes maak, die betrokke
jaar sewe taal- en letterkundiges gedien het wat kragtens hulle vakgebied op die
hoogte moes gewees het met Krige se werk. Bloot op grond van 'n swak verslag het
hulle verkies om die veilige weg te volg: om geen toekenning by die Akademieraad
aan te beveel nie en nie die aangeleentheid na 'n breë letterkundige kommissie te
verwys nie. Wat Nienaber verder verswyg, is dat Krige se politieke oortuiging tydens
die bespreking op die Akademieraad wel ter sprake gekom het, al het die voorsitter
die bespreking daarvan summier gestop deur te sê dat 'n beslissing op grond van die
letterkundige waarde van Krige se werk geneem moet word en dat sy politiek nie ter
sake is nie.88. Hy het ook nie vermeld nie dat B.J. Vorster, minister van justisie en
die man wat reeds in 1940 teen Krige oor sy toetrede tot Smuts se kantoor uitgevaar
het, die sekretaris van die Akademie, Daan Goosen, tydens 'n byeenkoms by die
Voortrekkermonument in Pretoria gedreig het met die woorde: ‘Bekroon hom en
julle sal seer kry!’89. Vorster het Nienaber kort daarna gebel en gesê: ‘As die Akademie
Krige vandag bekroon, sal ek sorg dat die Veiligheidspolisie hom môre gryp.’90. Op
watter gronde die polisie Krige sou ‘gryp’, het Vorster nie uitgespel nie, maar die
dreigement was genoeg om Nienaber se broek te laat bewe. Die swak bewoorde
verslag waaragter hy kon skuil, was dus vir hom soos manna uit die hemel.
As verdere reaksie op die Akademie-besluit sê Meyer de Villiers, taalkundige van
Stellenbosch, Krige moes die Hertzogprys reeds jare tevore gekry het en dat die
Akademie 'n stompsinnige besluit geneem het, terwyl Fred Engelen van die
Departement Drama van Stellenbosch ronduit verklaar: ‘Mnr. Krige is een van ons
beste dramaturge. Hy moet die Hertzogprys ontvang het.’ Adam Small verklaar:
‘Mnr. Krige verdien die prys meer as enigiemand anders wat ek ken. Hy moet reeds
lankal bekroon gewees het. Daar is duidelik politieke en persoonlike vooroordele in
die Akademie teen mnr. Krige.’91. Krige self wou niks sê nie. Toe hy egter by twee
skole in die Tygerberg 'n praatjie voor 'n groep skoliere moes lewer, laat hy in
antwoord op 'n versoek van een van die onderwysers hom baie kalm oor die
aangeleentheid uit. In die Cape Argus van 21 Junie 1966 word sy kommentaar as
volg weergegee:
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It was a surprise to me to learn that my work had been recommended
for the prize because I had not had any plays published for ten years,
although I have written a few in the meantime. But an even more agreeable
surprise was to read in the newspapers that so many people were prepared
to defend my work.
In the circumstances, I am very content because it gave me the moral
booster which I needed to go on with my work for the theatre.
Die Akademie het nou 'n onverbeterlik slegte rekord in verband met Krige gehad,
want die rol wat dié liggaam oor dekades gespeel het om by herhaling bekronings
van Krige te weerhou, is een van die ergste vergrype nóg wat 'n Afrikaanse
woordkunstenaar aangedoen is. Hoewel hy hom in sy kommentaar by die skool baie
diplomaties uitlaat, kon alleen 'n engel of 'n renoster ongevoelig teenoor so 'n
afgryslike behandeling en belediging staan. Die gebeure van 1966 het dan ook nie
in sy koue klere gaan sit nie. In 1969 ken die Akademie die Prys vir Vertaalde Werk
gesamentlik aan Eitemal en Uys Krige vir Faust en Twaalfde nag onderskeidelik
toe. In 'n verklaring aan Die Beeld van 18 Mei 1969, waaraan hy in die Cape Argus
van 24 Mei enkele aanvullings toevoeg, sê Krige dat hy nie die prys weier omdat dit
'n verdeelde prys is nie. Die vernaamste rede is omdat hy reeds jare lank vertroue en
respek vir die Akademie se literêre oordeelvellinge verloor het. Toe hy in 1942 in 'n
Italiaanse krygsgevangenekamp was, moes hy hoor die Hertzogprys vir Drama is
aan hom toegeken, net om later te verneem dit het tog nie gebeur nie. In 1952, toe
hy eers in Brittanje en later in Frankryk was, is 'n landswye polemiek in feitlik elke
koerant gevoer toe hy weer vir die Hertzogprys vir Drama verbygegaan is. In 1966
het dit weer gebeur. Hy vra hoe dit moontlik is dat die Akademie 'n keurkomitee van
literêre deskundiges kan aanstel om 'n aanbeveling te maak wat dan deur 'n hoëre
liggaam, waarin sommige mense met geen kennis van die literatuur dien, gewysig
of verwerp kan word. Hy sluit af:
Laat my woorde so helder soos 'n swart kraai op 'n sneeuveld spreek.
Indien die Akademie dink dat sy literêre oordele enige waarde vir die
meerderheid van ons skrywers en digters van enige betekenis kan hê, moet
hy spoedig van so 'n dwase illusie ontnugter word.92.
Ek is moeg, moeg van die Akademie se aanhoudende aar-
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selinge, weifelinge in verband met literêre aangeleenthede, sy voortdurende
teenstrydighede, besluiteloosheid, geboer in sy eie wandelgange, onderlinge
rugkrappery, politieke gekonkel, partydigheid en algemene
ondoeltreffendheid in dié verband.
Ek is ook moeg van al sy gesukkel met my werk sedert 1943, doodmoeg.
Al wat ek van die verhewe liggaam verlang, is om my in die toekoms met
rus te laat. Al wat ek nog van hom nodig het, is vrede en rus sodat ek kan
aangaan om die werk te skryf wat my vriende en ek, veral ek, van my
verwag.
Nou het ek my sê gesê. En ek het lank gevat om dit te sê. Laat ons nou die
Akademie-Krige-lêer toeklap en hom lag-lag in die Apiesrivier gooi.
Dit was bitter maar besliste woorde ná 'n minimum van ses en twintig jaar se
vernedering. Tog het die voorsitter van die Akademieraad, Meiring Naudé, dit nodig
gevind om 'n verklaring uit te reik waarin hy sê Krige se groot betekenis vir die
Afrikaanse letterkunde staan ‘onaantasbaar’ en dat die Akademie alleen ‘die grootste
waardering vir sy skrywerskap’ het. Hy voeg by: ‘Dat die Akademie hom al ooit
deur politieke oorweginge laat beïnvloed het, is totaal uit die lug gegryp. Daar sal
seker geen enkele bewys voor gevind kan word nie.’ Dit was 'n nogal naïewe
verklaring van 'n natuurwetenskaplike. Waarskynlik het net hy en 'n paar van sy
meelopers dit geglo.

VI
Terwyl Uys in Clifton gewoon het, is Eulalia getroud en het sy op 'n plaas naby
Philadelphia gaan woon, waar sy 'n aandeel aan die gemeenskapslewe gehad het deur
in die kerkkoor te sing en aan amateurtoneel deel te neem. Sy speel ook in The two
lamps van haar vader in die Muizenbergse Masque-teater en op Stellenbosch. Op
skool het Taillefer feitlik in elke vorm van sport uitgeblink. Nadat hy die skool verlaat
het, speel hy vir Transvaal se onder-19-rugbyspan en later word hy in die provinsiale
span opgeneem. Einde 1964 kry hy 'n betrekking as kameraman by Emil Nofal Films
en later werk hy saam met Rob Hinds en Dave Manley. Saam daarmee het hy 'n groot
belangstelling in die toneel en gereeld woon hy teatervoorstellings en filmvertonings
by.

J.C. Kannemeyer, Die goue seun. Die lewe en werk van Uys Krige

562
Uys se talent vind uiting op baie gebiede. Nie die minste daarvan nie was hoe om te
lewe en alle dinge wat hy ervaar, met die verwondering van 'n kind aan te kyk. Daarby
was hy, soos Christina van Heyningen dit stel, ‘a poet...deeply rooted in the central
virtues of generosity, courage, and truthfulness’.93. Clifton, strand van die
sonaanbidders, waar 'n mens ‘die see en die jasmyn se geur’94. kon ruik, was steeds
vir hom 'n vreugde. Tog onttrek hy hom dikwels lang rukke op Onrust, waar hy in
Maart 1964 die huis Swartdakkies van Arnold en sy vrou, Vera, koop en waar hy
van plan was om hom permanent te vestig. Hy kom ook dikwels by sy niggie Francina
de Kock, wat 'n mooi maar ongerieflike huis sonder toilet op Witsand, die
Overberg-strand van sy jeug, gehad het. Besoekers moes daar op 'n bulsak slaap en
vir hulle behoeftes bossies toe gaan. Tydens een van sy besoeke moes Uys op 'n
oggend sy pot gaan leegmaak. Onderweg na die bergplek vir dergelike afval ontmoet
hy iemand op straat met wie hy, terwyl hy al beduiende die pot rondswaai, 'n gesprek
oor die voortreflikhede van Lorca en Neruda se poësie begin aanknoop!95.
Maar die pyn in die sy het by tye baie las veroorsaak. In die sestigerjare word hy
'n paar keer, tot groot vreugde van die verpleegsters, wat hom graag weer sien, in
die Groote Schuur-hospitaal vir waarneming en behandeling opgeneem. Op 'n keer
is Adam Small saam met hom daar en die twee digters gesels land en sand met
mekaar. In 1966, wanneer Dokter teen-wil-en-dank en Die grootkanonne opgevoer
word, beland hy in die H.F. Verwoerd-hospitaal in Pretoria. Daar is hy onder die
sorg van dr. Boet Kloppers, professor in geneeskunde en vroeër saam met Uys in die
oorlog as lid van die mediese korps. Sy vriende Leo en Wendy Theron neem 'n baie
siek Uys daarheen. Onderweg sê Uys hy meen hy moet darem 'n bietjie geld by hom
in die hospitaal hê. Orals, terwyl hy deur sy boeke blaai, val note uit, want Uys leef
sonder beursie! Met sy aankoms verander die hele atmosfeer in die hospitaal. Jong
digters, meer as twintig van hulle, stroom hospitaal toe en vorm 'n kring om sy bed.
Uys is verbysterd oor die baie digters. ‘Wie had kon dink dat Afrika zoveul digters
had?’ kon hy weer vra saam met Oom Jan wat Versies maak. Uys wil van elke
verpleegster iets van haar herkoms weet, waar sy vandaan kom en of hulle nie dalk
familie van mekaar is nie. Die hele personeel is dol op hom en die verpleegsters het
trane in hulle oë wanneer hy weer vertrek.96.
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Hoewel Uys steeds die see by Clifton geniet, was die saamblyery met Jack met die
jare nie sonder ernstige probleme nie. Jack beleef depressies en 'n fase van onstabiliteit
ná Ingrid Jonker se dood en Uys het weinig geduld daarmee. Oor naweke kom Jack
se kinders en hulle menigvuldige vriende kuier en vertrap hom, iets wat vir hom by
tye ontstemmend en ondraaglik word. Die probleem was hoe om die saak finansieel
tussen hulle op te los, aangesien Jack dit nie breed genoeg gehad het om Uys uit te
koop nie.
Uiteindelik kom Jack en Uys in April 1968 tot 'n ooreenkoms. Uys verkoop sy
deel van Sea-Girt aan Jack, wat dit in paaiemente van R1 000 sal afbetaal. By hierdie
ooreenkoms hou Jack egter nie. Só ontsteld is Uys oor die verloop van sake dat hy
weer in die hospitaal beland. Uiteindelik kon Jack darem teen November 1970
Sea-Girt teen 'n goeie bedrag van die hand sit en Uys se deel uitbetaal. Kort daarna
vestig Jack hom op Eldorado by Onrust en word die twee weer, ná 'n tydelike
verwydering, goeie vriende.
Uys was nou gevestig op Onrust, die strand waar hy dikwels tydens vakansies as
kind en later saam met sy ouers deurgebring het. Maar vir eers het hy die plan gehad
om weer 'n keer na die VSA te gaan om allerlei indrukke te gaan absorbeer en die
teaters en kunsmuseums te ervaar. Terselfdertyd wou hy weer die ou bekende plekke
gaan opsoek en 'n paar nuwe dele van Europa sien. En dié keer, so het hy gehoop,
kon Taillefer, soos vroeër Eulalia, 'n gedeelte van die tyd saam met hom reis en kon
hy sy seun iets wys van wat hy jare tevore ervaar het.
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Hoofstuk XVI
Nogmaals die VSA en Europa
I
Op Sondagaand, 5 Mei 1968, vertrek Uys per vliegtuig na Londen, waar hy by Enslin
du Plessis op die Mecklenburg Square tuisgaan.
In Londen sien hy weer ander ou vriende, soos die regisseur Leon Gluckman en
die skrywers Laurens van der Post en Sydney Clouts, wat hom wonderlik ontvang
en hom na teaters en restaurants vergesel.1. Hy besoek die kunsmuseums en betrag
sommige skilderye lank en aandagtig. Maar op 13 Mei laat hy sy moeder weet dat
hy nou die eerste keer 'n taamlike vreemdeling in Europa voel. Hy skryf dit egter toe
aan die drup-drup van die reën wat reeds 'n week lank aanhou en 'n neerdrukkende
uitwerking op hom het.
In Londen bly Uys net twee weke. Omdat 'n leierskapsbeurs van die State
Department van die VSA aan hom toegeken is, vlieg hy op Maandag, 19 Mei, na
New York. Hy word deur 'n amptenaar van die State Department op die lughawe
ingewag en na die Park Plaza Hotel in New Haven gebring. Daar bly hy 'n paar dae,
maar vertrek dan na Madison. Hy gaan tuis by sy vriende Ivan en Evelina Kats, wat
intussen van Parys na die VSA verhuis het en pragtig landelik in die Connecticut-woud
woon. Die drieverdiepinghuis van hout is vol boeke - Engels, Frans, Nederlands,
Duits en Spaans - en hy geniet sy gasheer en gasvrou se vriendelikheid en menslikheid.
Die Katse se mak bokrammetjie stap in die kombuis rond. Die vorige dag, so laat hy
Eulalia op 22 Mei weet, het die bokrammetjie die helfte van die Franse digbundel
waaruit Ivan vir hom voorgelees het, opgevreet. Uys sit in die son, besig om Die
loodswaaiers te hersien, en die ponie kyk oor sy skouer en lees saam! Hy rond sy
vertaling van Dokter teen-wil-en-dank af en vertaal John Gainfort se eenbedryf Going
home, wat later (met die medewerking van Eulalia) onder die titel Kry julle ry in sy
bundel Drie eenbedrywe (1987) opgeneem sou word. Connecticut vind hy 'n pragtige
staat. Saam met Ivan besoek hy die stadjie New London, waar die Amerikaanse
dramaturg Eugene O'Neill grootgeword het. Daar dwaal hulle ure lank rond. Die
hawe en matroosbuurt is vol atmosfeer en stemming met al die skepe in die groot,
breë, stil, mistige rivier, so tipies van O'Neill se stukke. Hulle kom af op die groot
groen-
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en-wit woning wat O'Neill se akteur-vader vir sy oudag gekoop het, die huis waarin
die gesinsdrama Long day's journey into night - die O'Neill-familie se eie ware
persoonlike geskiedenis - afspeel. In sy brief van 5 Junie aan Eulalia sê Uys hy kon
eenvoudig nie daar wegkom nie; hy was so ontroer.
Saam met die Kats-gesin swem Uys daagliks in 'n bospoel. ‘Ons swemmery elke
dag’, skryf hy ook op 5 Junie aan Eulalia, ‘is 'n hele skouspel, 'n hele stoet. Dis die
vier seuns, Evelina, Ivan en ek in ons baaiklere. En agterna - of om ons - kom Oats,
die wit ponie, Gub-Gub, die wit vark, Ashes, die wit bokrammetjie; en in die jongste
tyd het daar ook 'n rooigeel eendjie (wat 'n paar dae oud is) bygekom. Dan nog
Blackie, die swart “scottie”, wat die eendjie se beste maat is en hom nie alleen kan
of wil laat staan nie. As ons die pad oorgaan hier voor die huis op weg na die poel
'n paar honderd tree van die huis, stop ons die verkeer; gaan drie of vier motors
gewoonlik stokstil staan sodat die “kavalkade” die pad oor kan steek. En lag almal
(motoriste inkluis) lekker. Die groot poel is gevoed deur koue onderaardse bronne.
Daar swem die eendjie lustig rond en lyk dit soms asof die vark ook wil “gaan vare”.
En die kinders baljaar meestal poedelnakend rond. Op 'n boomstam aan die ver ent
van die poel sit daar byna elke keer 'n moederwaterskilpad met haar twee kleintjies
in die son en bak. Eers as ek ongeveer vier tree van hulle af is, glip hulle kalm en
geluidloos in die water (mamma eerste). Soms gaan ons na 'n pragtige rivier omtrent
'n myl deur die bos. Die stroom is vinnig en ons skiet soos 'n pyl met hom saam.
Daar's 'n lang tou aan 'n hoë boom en hoog in die lug swaai ons aan daardie tou, vlieg
deur die lug en land ploemps in die water! 'n Heerlike sport... Dan die terugtog deur
die hoë gras en die blomme.’
Dit is met 'n gevoel van spyt dat Uys ná drie heerlike weke die Katse verlaat. Op
Maandag, 10 Junie, vlieg hy van New Haven af na Washington om met sy toer onder
toesig van die State Department te begin, terwyl Ivan dieselfde dag na Indonesië
vertrek en Evelina en die kinders na haar ouers in Maine gaan. Hulle spreek egter af
dat Uys in September weer by hulle sal aansluit wanneer hulle in Connemara, Ierland,
is.
In Washington besoek Uys die National Gallery drie maal. Veral die impressioniste,
die post-impressioniste en die drie kamers vol Rembrandts - elke skildery 'n
meesterstuk - beïndruk hom. Uit Toronto daag sy ou Abruzzi-vriend Ray Sherk op
by wie hy in 1959 drie weke lank was en wat nou sewehonderd myl ver gery het om
Uys te sien.
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Soos baie jare tevore, toe hy uit Suid-Frankryk aan sy klein sustertjie Mizzi in 'n
pragtige brief van sy ervarings vertel, skryf hy nou kort ná sy aankoms in New York
'n brief aan sy kleindogter Lida, wat saam met haar ouers op Philadelphia woon. Die
Park Sheraton Hotel, waar hy tuisgaan, is ses en twintig verdiepings hoog en bestaan
uit 1 600 kamers, waarvan baie so groot soos woonstelle is. Onder een dak woon
daar miskien meer mense as in die hele Malmesbury, en die hotel is vyftig tree van
die beroemde Broadway. ‘Dit straal en glans heelnag daar van skitterende ligte,’
skryf hy, ‘ligwiele wat om en om draai, duisende ligte wat aan- en afslaan, teaters,
bioskope, cabarets wat lank na middernag aan die gang is, kafees en eetplekke wat
nooit toegaan nie. En die mense stroom verby jou.’
Tog voel Uys dikwels baie eensaam in sy groot, gerieflike hotelkamer. ‘There is
a terrible loneliness about the city,’ sou hy later in 'n onderhoud sê, ‘an extraordinary
desolation, and everybody looks lost.’2. New York is vir hom 'n visuele wonder en
hy word baie beïndruk met die argitektuur, maar die baie mense is 'n verskrikking.
Hy beleef ook 'n voorbeeld van die geweld waarmee die land geteister word. Die
hele Amerika is verstom oor die dood van Robert Kennedy wat, soos sy broer enkele
jare tevore, deur 'n sluipmoordenaar om die lewe gebring word. ‘No, God, not again!’
is die algemene reaksie. ‘What is our country coming to? For God's sake, why are
we such violent people?’3.
Die teaters op Broadway vind hy oor die algemeen teleurstellend. Veral die
naaktonele en die seks op die verhoog staan hom nie aan nie. ‘I have a fear that keeps
me awake at night’, sou hy later van sy indrukke van dié tipe opvoerings sê,
that all this sex bally-hoo will bore us to death, and to such an extent
that we will stop propagating the human species. The amount of sex being
incubated for the 1969 to 1971 Broadway seasons would make a
brothel-keeper blush.4.
Hy sien die produksie van Tom Stoppard se Rosencrantz and Guildenstern are
dead, wat in New York en Londen hoë lof gekry het en wat met die New York Drama
Critics Award bekroon is. Aan sy moeder skryf hy op 15 Julie hy vind dit 'n
teleurstellende stuk met 'n vervelende eerste bedryf, al was die spel van die twee
hoofspelers baie goed. In 'n ‘off-Broadway performance’ sien hy The importance of
being

J.C. Kannemeyer, Die goue seun. Die lewe en werk van Uys Krige

567
Ernest by die Roundabout Theatre in The Village met Madeleine le Roux as aktrise
en haar man, John Mitchell, as regisseur, voorheen 'n belowende dramastudent aan
die Universiteit van Kaapstad, waar hy beïndruk het in The sport of my mad mother
van Ann Jellicoe. Saam met John gaan kyk hy na die ‘musical’ The man from La
Mancha. Dele was vir hom goed, laat weet hy sy moeder, ‘but the Yanks couldn't
resist their old temptation of dragging in sex by the short hairs - the immortal Dulcinea
del Toboso had to be a slut, of course, taking part in a wild orgy in that famous inn.
This city is sex-obsessed - but on that subject I can write half a book. Some of the
symptoms of this obsession are quite incredible....How I pity the people of New York
sometimes - particularly its old people and its children. What a city to grow up in and die in.’
Gelukkig kon Uys weer, soos vroeër in 1959, 'n tyd lank by die digter Barend J.
Toerien bly. Toerien was toe gevestig in die staat New York op 'n plaas naby
Kerhonkson. Uys was baie geïnteresseerd in visname soos ‘galjoen’ en ‘fransmadam’.5.
Hy plaas die plastiekbak met botter op die elektriese stoof in Toerien se kombuis
‘om dit sagter te maak’. Terwyl die hele ding smelt, rammel Uys voort aan die
visname!6. Later in Julie bly hy in die lieflike, landelike Concord by Faith Fuller in
'n pragtige tweeverdiepinghuis langs die beroemde rivier. ‘Concord’, skryf hy op 29
Julie aan sy moeder, ‘is a very attractive little typical New England town - trees,
gardens, lawns, old wooden houses etc. Concord is of course, one of the most
historical places in the world. Here it all began, the War of Independence in 1775,
that would eventually make the USA one of the two most powerful nations the world
has ever seen. The first skirmish was at Lexington nearby..., then came the battle of
Concord. On the old bridge not far from where I'm writing “once the embattled
farmers stood, and fired the shot heard round the world” (Emerson).’ Die vorige dag
het hy rondom die groot huis geloop waarin Emerson sewe en veertig jaar gewoon
het, en Uys onthou hoe sy moeder Emerson gelees het toe hy 'n seuntjie was.
Soos hy van stad tot stad rondgaan, begin die herhaalde oppakkery en rondryery
Uys te irriteer en hy vind dit 'n swaar las om sy verrukkinge en geesdrif oor dinge
so moedersielalleen te dra, met niemand van sy familie of vriende om dit aan mee
te deel nie. In Greenwich Village ontmoet hy die dramaturg Arthur Miller, wat hom
beïndruk met sy ‘old Jewish prophetic patriarchal look about him’
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en ‘the great big intellectual dome of his head’.7. Met Miller, een van die dramaturge
wat as gevolg van apartheid opvoerregte aan Suid-Afrika weier, bespreek hy die
vraag of so 'n verbod werklik verstandig is. ‘If you want to change somebody's
politics,’ so gee hy in 'n onderhoud sy gesprek met Miller weer,
if you don't like it, you have got to heighten his awareness, make him
more sensitive, give him a larger range of consciousness, give other
viewpoints to him, heighten his sensibility, sharpen his susceptibility, that's
how you approach him. One of the greatest methods of doing that is through
art and the theatre...now you have cut them off from those plays where
you have expressed your own quintessence of your feelings and your
viewpoint of life...you deprive the very people you want to convert...And
I said that also there was such a contradiction: because you allow it in
cinemas and they allow their plays to be converted into films, which is
much more profitable....He listened to all this and said: you know, I have
forbidden my plays...in the South where the segregated audiences are, and
I must be consistent....But I'll think about what you said. And he listened
to me very carefully.8.
Hoewel hy steeds mooi dinge sien en interessante mense ontmoet, besef Uys
toenemend Amerika is nie sy vasteland nie. Hy hoort nie daar nie, dit is asof daar
iets vyandigs is teenoor hom en hy verlang huis toe. Die pyn in die sy pla hom baie
en hy haal dikwels François se woorde aan: ‘Ja-nee, Uys, as jy nou gaan reis, moet
jy 'n verpleegster saamneem!’ Maar hy geniet dit darem om as afskeid van die VSA
in 'n klein vliegtuigie oor die Niagra-waterval te draai. Só na aan die water is hulle
dat die loods amper die vlerke in die reënboog bokant die val doop.

II
Op Dinsdag, 27 Augustus, vertrek Uys van die Kennedy-lughawe en die volgende
oggend om kwart oor agt arriveer hy op die Shannonlughawe op sy eerste besoek
aan Ierland. Van daar reis hy per bus na Galway. Hy dwaal deur die mooi ou stadjie,
slenter by die hawe rond en snuffel die boekwinkels deur. Per trein ry hy weswaarts
deur die
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gelyksoortige maar groen Ierse landskap. Hy gaan sit in die gerieflike ruim oop ‘bar’
van die Clifden Bay Hotel. Met die reusagtige spierwit wolke met blou voetstukke
in die oop skoon tintelende lig verander die landskap voortdurend.
Maar Uys keer terug na die ooskus, want hy wil Dublin deeglik leer ken en sy
seun inwag. In die stadjie Bray suid van Dublin aan die wilde kus van Ierland bel
Taillefer hom uit Londen. Uys kon egter niks hoor nie en raas met die
Cockney-sentrale totdat hy tien minute later 'n helder lyn kry. Taillefer, na wie Uys
in hierdie stadium reeds vurig verlang, is al 'n paar dae in Londen, maar hy het sy
vader doelbewus nie gebel nie - ‘because I wanted to absorb London by myself’. Hy
spreek egter af om oor die naweek by Uys aan te sluit.
Van Bray reis Uys na Dublin. ‘Wat 'n stad! En wat 'n dramatiese verlede!’ roep
hy in verrukking in 'n brief van 27 Augustus teenoor Eulalia uit. Dit was reeds lankal
sy oortuiging, sê hy later in 'n onderhoud,9. dat al die groot Engelse dramaturge sedert
Shakespeare Iere was: Congreve, Sheridan, Farquhar, Shaw, Wilde, O'Casey en
Synge. Selfs Amerikaners soos O'Neill is van Ierse herkoms. Hy kom goed op die
hoogte met die historiese agtergrond van die stad. ‘As I walked down the main street
of Dublin’, sê hy in sy onderhoud,10. ‘I found that you follow the civil war - or the
Easter rebellion - street by street, corner by corner, you can see where somebody
was killed, where so and so was killed...I was fascinated.’ Voor die Abbey-teater
loop hy in Taillefer vas, wat ook die stad aan die verken was. Hulle sien produksies
van Brendan Behan se Borstal boy en The playboy of the Western world van John
Synge, wat Uys as die beste Engelse komedie sedert Shakespeare beskou. Saam reis
hulle na Connemara, waar Europa eindig en in die see versink, waar dit verlate en
eensaam en mooi soos Gansbaai is.11. Die kleinboere en arbeiders praat vir hom die
musikaalste Engels met sulke wonderlike inversies en kadanse. Die tydjie by die
Katse in Connemara is vir albei 'n heerlike tyd en hy geniet elke oomblik saam met
Taillefer en sy vriende.
In Londen sien hy vlugtig vir Koos Human, wat baie geesdriftig is oor
Spaans-Amerikaanse keuse, wat by sy firma aan die kom is, terwyl die Penguin-mense
sy en Jack se bloemlesing hoog aanslaan. Maar só opgewerk is Uys van al die
opwinding dat hy in Londen met sy maag en kolon in die Prince of Wales-hospitaal
beland. Daar lê hy met die proewe van sy Spaanse vertalings, die Penguin en sy Olive
Schreineruitgawe, terwyl 'n stroom kunstenaars, dramaturge en uitgewers be-
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soek by hom kom aflê. Wanneer hy uit die hospitaal ontslaan word, besoek hy en
Taillefer die kunsmuseums en teaters voordat hulle na die vasteland vertrek.

III
Op 4 November kom Uys en Taillefer in Parys aan met 'n verslonste en afgeleefde
Volkswagen wat Uys in Londen gekoop het. Hulle gaan tuis in die Quartier Latin,
die ou wyk waar Uys in Augustus 1931 Bokkie ontmoet en waarheen hy telkens met
verdere besoeke aan die stad teruggekeer het.
Voor sy aankoms het Uys na Breyten Breytenbach gebel, by wie André P. Brink
ook tuis was, en gevra dat hulle vir hom en Taillefer kamers in die buurt moes kry.
In die hotelletjie waar Baudelaire en Rimbaud op 'n keer tuis was, het die patron
geen plek meer gehad nie en Breyten en André besluit op 'n hotel waar Sigmund
Freud op sy dag gewoon het. Ná 'n nag het Uys egter verkies om 'n ander lêplekkie,
'n klein hotelletjie in die Rue Malebranche, die straat van Breyten se huis, te kry en
waar hy sy vriende elke dag kon sien.
Met Uys se aankoms, so vertel André in 'n vermaaklike skets oor dié besoek,
lyk en ruik en proe Parys anders. Van elke ding word lig-lig poësie
gemaak. Hy loop soos 'n terglustige Midas deur die stad en slinger versreëls
teen die geute, strooi ryme oor die strate, rank die Luxemburgtuin toe met
beelde, tower vokale en konsonante uit die wolke of sy maagpyn op.12.
Breyten en André ervaar nou hoe Uys kan gesels. In sy skets gee André 'n beeld
van dié vlugvoetige wip-wip-beweging soos Uys van een onderwerp na 'n ander met
aanhalings en verwysings uit die werk van dosyne digters kan wissel:
Ken jy die reël van Baudelaire...nee, wat was dit nou weer? Maar daar's
'n ander reël van Lamartine wat vir my so mooi is: ‘'n Enkele wese ontbreek
my, en die heelal is ontvolk,’ dis tog merkwaardig hoeveel gevoeliger
Afrikaans vir die Romaanse tale is as Engels. Ek lees nou die dag weer
Roy Campbell se vertalings
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van Baudelaire maar man, Engels is te gesofistikeerd vir behoorlike werk.
My bundel van die Suid-Amerikaanse digters is nou klaar. Twintig jaar
gelede al, maar hy kom nou eers uit. Ek het jou mos gesê, nè, ek sit met
agtien ongepubliseerde boeke in my laai. En wanneer kom ek weer aan
iets nuuts? Die drama wat ek wil skryf, ag Here, wat word daarvan? Snaaks,
weet jy, ek droom deesdae weer so baie. Maar jy sou nou dink dat ek
droom oor die groot drama wat ek nog gaan skryf of die Akademiepryse
wat ek van die hand wys en so, maar nee: nag vir nag droom ek ek speel
vir die Springbokke. Dit wys jou net. Maak my skoon aangedaan. Party
mense word mos glo heiliger soos hulle ouer word, maar ek word net
huileriger. Terloops, ons het nog nie klaar gepraat oor Starkie se biografie
van Rimbaud nie.13.
Wanneer Uys tussen sy afsprake met skrywers soos die digter Armand Guibert
vry is, sit hy, Breyten en André in die Restaurant Perraudin, waar hulle met harde
frases in Afrikaans lang diskussies oor die ete voer. Soms sit hy saam met sy twee
vriende in die Café Malebranche en probeer om nie te afkerig te lyk van die
dobbeloutomaat waarop die twee Sestigers versot geraak het nie. Uys het ook een
aand probeer speel, maar met die eerste probeerslag sy duimnael ingeskeur.14.
Ten spyte van dié aansteeklike gepraat ervaar Uys nou ook iets van wat Guy Butler
by geleentheid as ‘the loneliness of the non-stop talker’15. by hom gediagnoseer het.
Hy hou van André en Breyten, Yolande vind hy sjarmant en hy hou steeds van Parys.
Maar iets van die Uys-depressie sak op hom toe. Op 21 November skryf hy aan sy
moeder: ‘But I grow old, I cannot look at Paris with the same enchanted eyes alhoewel ek bly is ek is hier. I have long since come to the conclusion I am an African,
not a European! or an American.’
Ná die weke in Parys gaan Uys en Taillefer met die Volkswagentjie na Brussel.
In Luxemburg bly hulle oor in 'n aardige hotelletjie. Aanvanklik lyk dit na 'n banale
burgerlike stadjie, totdat 'n ou mannetjie met liefde vir sy plek hulle meer as 'n uur
lank begelei en Taillefer met sy kameraoog die ene verrukking is. Hulle ry deur die
noorde van Frankryk tot by Basel in Switserland, en in Zürich lê hulle besoek af by
Peter Sulzer. In Lausanne bly hulle by die Katse oor en van daar reis hulle na Milaan
en Florence. Ná hulle aankoms in Rome gaan hulle eers 'n paar dae lank na Vincenzo
Petrella in Sulmona, waar Taillefer, soos vroeër Eulalia, die geleentheid het om die
kleinboere
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van die Abruzzi-berge en sy vader se weldoeners te ontmoet. In Rome sien Uys weer
sy vriend Silone. In meer as een opsig is die tog deur Italië vir Uys 'n pelgrimsreis
na Michelangelo, Da Vinci en die kleinboer Vincenzo - almal teenoor wie hy so baie
verskuldig is.
In Rome tref die geluk Taillefer om Fellini te ontmoet en die geleentheid te kry
om as kameraman vir 'n dokumentêre film oor dié legendariese rolprentregisseur
werk te kry. Daarmee begin sy loopbaan as internasionale filmmaker en besluit hy
om nie die reis verder saam met sy vader voort te sit nie.

IV
Van Rome af vlieg Uys na Athene, waar hy 'n week lank in die digteres Adele White
se huis bly. Intussen het hy die eerste eksemplare van sy Olive Schreiner-boek
ontvang.
Dit was sy voorneme om by Jan en Marjorie Rabie aan te sluit, wat in daardie
stadium twee jaar lank op 'n klein dorpie op Kreta gewoon en gewerk het. Maar teen
dié tyd was Uys van al die rondryery te uitgeput en wou hy net terug huis toe. In sy
onderhoud met Jan Rabie sê hy dat die angs, die wanhoop en die vervreemding in
die Europese teater en roman vir hom toenemend teen die bors begin stuit het: ‘die
reddelose Kafka-agtige isolasie of eensaamheid van die individu, die mens se
beheptheid met seks, geweld, kranksinnigheid van elke slag of soort en wat dies meer
sy’.16. Die jaar 1968 het vir hom, méér as vroeër, laat besef dat ons nie Europeërs is
nie, maar uit Afrika: ‘'n soort frisheid, vatbaarheid, jeugdigheid, openhartigheid,
miskien selfs 'n soort onskuld’.17. Selfs al het die Suid-Afrikaner sy ‘eie
eensaamheid,...[sy] eie wanhoop’18. wat verband hou met ons rassesituasie, is dit vir
ons geen rede om die Europese leegte en sinloosheid klakkeloos oor te neem nie.
Vroeg in Januarie 1969 vertrek Uys uit Athene. Op die lughawe in Rome sien hy
Taillefer vir ongeveer twintig minute. Dié volgende Sondag sou Tai in sy eerste
rugbywedstryd vir Rome se eerste span teen Napels speel. Aanvanklik het hy
geprotesteer en gesê hy is uit oefening, maar die Italianers het net gelag en gesê hoe
laat hy op die stasie vir die trein na Napels moet wees. Later skryf hy aan Uys:
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I was handed a beautiful big club kit-bag with the whole kit inside; new
boots, socks, jersey, track-suit, special sandals to wear in the shower I
eventually found out, rubbing ointment and a quart bottle of fruitjuice.
The guy I play center with came rushing over with a paper which had a
report on me in it in one hand and in the other a Collins Pocket Dictionary
which he told me in extremely broken English he had bought so that he
could swot up what to tell me in English so that at least I would know
which side of the field was left and which was right.19.
En soos Uys tydens hulle gesamentlike reis vir Taillefer iets van die Europa wat
hy leer ken het, kon wys, so herbeleef hy nou deur sy seun die jare toe hy self vir
Toulon, die kampioenspan van Frankryk, rugby kon speel.
Doodmoeg ná 'n vlug van vier en twintig uur kom Uys in Johannesburg aan. Hy
bly aanvanklik by Bokkie en Dorothy in Pretoria en daarna 'n paar dae by Richard
Daneel in Johannesburg. Op Vrydag, 27 Januarie 1969, vlieg hy na Kaapstad.

Eindnoten:
1. Uys het groot waardering gehad vir Van der Post se omvangryke ervaringsveld en sy taalvermoë,
maar skepties gestaan teenoor die wyse waarop hy realiteit en fantasie met mekaar vervleg het,
in so 'n mate dat sy werk aan geloofwaardigheid verloor. In 'n brief van Maart 1976 rapporteer
Jack Cope opmerkings wat Uys in dié verband in 'n gesprek met hom gemaak het. Daarmee lê
Uys sy vinger op die sentrale problematiek in die werk en die psigiese samestelling van Van
der Post, iets wat ook sentraal staan in J.D.F. Jones se ontluisterende biografie, Storyteller: The
many lives of Laurens van der Post, Londen, John Murray, 2001. Op p. 362 van dié boek haal
Jones die betrokke gedeelte uit Cope se brief, met Krige as spreker, aan Van der Post aan: ‘I've
often said Laurens has a range of experience any writer would give both hands to have. And
old Laurens with this marvelous sensitivity and insight and his command of language - think
what he could do with it if he wrote out of that actual experience...I would far sooner read this
in straight realist form than when he fantasises...’
2. Onderhoud met die Natal Witness, 7.9.1969.
3. Brief van 8.6.1968 aan Eulalia.
4. Onderhoud met die Natal Witness, 7.9.1969.
5. Persoonlike brief van Toerien, 26.1.1999.
6. Uit die biblioteek van die Verenigde Nasies, waaraan hy toe verbonde was, stuur Toerien vir
Uys van die digbundels van die Spaans-Amerikaanse digters wat die sekretaris-generaal, Dag
Hammerskjöld, groot poësieleser en vertaler van St John Perse in Sweeds, van tyd tot tyd as
geskenke ontvang het. Onder meer stuur hy 'n bundel van Luis Zalamea, waaruit Uys ‘Brief
van 'n verre meisie’ vertaal. Uys se vertaling verskyn in Tydskrif vir Letterkunde en word later
opgeneem in Spaans-Amerikaanse keuse. Toerien ontvang later 'n brief van Zalamea, wat in
die vyftigerjare sy buurman was en ook 'n betrekking by die Verenigde Nasies gehad het.
Zalamea was aangedaan dat 'n gedig van hom in ‘die verre Suid-Afrika’ 'n draai gaan maak het
en was só aangespoor daardeur dat hy weer begin verse skryf het. (Kyk hieroor Toerien, Die
Burger, 6.3.1996.)
7. 225.RO.4.
8. Ibid.
9. 225.RP.4.
10. Ibid.
11. The Star, 4.11.1968.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

André P. Brink, Parys-Parys: Retoer, Kaapstad, Human & Rousseau, 1969, p. 131.
Ibid., p. 133.
Ibid., p. 135.
Ibid., p. 132.
Gesprekke met skrywers 3, Kaapstad, Tafelberg, 1973, p. 47.
Ibid.
Ibid.
Brief van Taillefer van 16.1.1969 uit Rome.
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VI
Onrust (1969-1987)

J.C. Kannemeyer, Die goue seun. Die lewe en werk van Uys Krige

577

Hoofstuk XVII
‘Dié fris ruik van bamboes, dié flikkerende vlei’
I
Wanneer Uys op 18 April 1968 uit Clifton vertrek en finaal op Onrust gaan woon,
is dit minder as drie weke voordat hy na Londen reis. Veel tyd het hy dus nie gehad
om sy nuwe huishouding in te rig nie. Eers teen einde Januarie 1969, wanneer hy
weer terug is in Suid-Afrika, kon hy hom werklik in sy nuwe tuiste vestig.
Onrust, of Onrustrivier - soos hy aangedring het dat dié strandoord heet, en nie
Onrus nie1. - was van Uys se ‘vroegste onthoujare’2. die plek waar hy as kind saam
met die res van die gesin Kersvakansies deurgebring het. Sy oupa Dominee het
omstreeks 1906 'n strandhuis met twee spits gewels daar gekoop. Later was die dorp
met twaalf huise vol afstammelinge van oupa Dominee se veertien spruite 'n regte
Krige-nes. Tydens die vakansies kon hy en sy broers en susters met die baie neefs
en niggies op die strand baljaar. Ná sy terugkeer uit Spanje in Desember 1935 het
hy weer 'n tyd op Onrust gebly en ‘Die doodkis’ in die ‘ramhok’, die buitekamer vir
die seuns, feitlik in 'n enkele dag klaar geskryf. In die veertigerjare en later was hy
ook dikwels alleen of saam met sy ouers of kinders op Onrust.
Teen dié tyd was oupa se huis reeds lank in besit van een van sy neefs en het sy
broer Arnold die huis Swartdakkies op 'n ontwerp van hulle swaer Revel Fox laat
bou. Toe Arnold en sy vrou, Vera, dit van die hand wou sit, het Uys ingespring en
Swartdakkies teen 'n ‘broederlike prys’3. van hom gekoop. Dié huis staan weg van
die see af met 'n uitsig op die berg en die strandmeer wat, ten spyte van die sandbank
en die onuitroeibare riete wat met die jare daar begin groei het, in die see uitmond.
Onrust was dus vir Uys, soos hy dit self by geleentheid stel,
'n soort naelstring. Hy verteenwoordig vir my die landelike agtergrond
van my gelukkige kinderdae en jeug, asook my toevlugsoord, en ruspunt,
my ‘platteland’ van vandag. Daar word my verwantskap met die natuur
nie net herstel nie, maar leer ek feitlik elke dag iets nuuts omtrent die
natuur. En die natuur alleen weet hoeveel daar vir die mens van die natuur
te lere is...4.
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Van sy stoep af kon hy voëls soos die visvangers en die bokmakieries sien wat sy
dae met voëlmusiek vul en kon hy selfs 'n wildsbokfamilietjie op die skiereiland
dophou. En twee keer per dag kon hy, sterk swemmer soos hy altyd was, die
gevaarlike see ingaan, op die sandstrand met een en almal gesels of in een van sy
boeke of manuskripte lê en lees. By sy aankoms kon hy sy swembroek met 'n
behendige hantering van die handdoek as afskorting aantrek, net om dit weer, as hy
uitkom, uit te trek en met dieselfde behendigheid sy kortbroek en hemp aan te trek
- kompleet 'n wandelende aantrekhokkie!
Vir huishou en veral koskook het Uys nooit 'n vaardigheid ontwikkel nie, maar
sy bekwame huishulp - eers Annie Pikeur en Lidia Pietersen, toe baie jare lank die
bekkige Babsie Winnaar en daarna Katy Thompson - het die orde gehandhaaf en die
bietjie kos voorberei wat hy wou eet. Die huishulp, sê Jan Rabie met die ‘mengsel
van wrewel en toegeneentheid’ waarmee hy dikwels oor Uys skryf, moet 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.’5. Sononder kon Uys op die stoep gaan sit, soms met sy huishulp
'n gesprekkie oor die ouderdom en die verlatenheid voer, oor sy maag en spastiese
kolon kla en die ‘sonondersinkings’ met 'n enkele glasie brandewyn-en-gemmerbier
besweer - die boustof vir die eenbedryf Die lewe is alleen draaglik as 'n mens 'n
bietjie dronk is, een van die laaste stukke wat Uys nog self sou klaarmaak.6. Maar
meestal was die ‘fris ruik van bamboes’, die ‘flikkerende vlei’ in die laatmiddag en
die ‘roue seemeeunote’ wat hy bo die ‘seegedruis’ kon hoor, vir hom as romantiese
digter draers van die ‘doodeenvoudige geluk’7. wat ook vir die mens weggelê is. Dít
alles kon die vredige Onrust hom bied, al was die onrus in die eie gemoed by hom
altyd net onder die oppervlak aanwesig.
Toe Uys hom in Swartdakkies kom vestig, het die skilders Cecil Higgs en Gregoire
Boonzaier reeds op Onrust gewoon. In Maart 1970 trek Jan Rabie en Marjorie Wallace
ook daar naby op Vermont in, en met die jare word Onrust en sy tweelingdorpie 'n
egte kunstenaarskolonie waar skeppende 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, Etienne Leroux,
Al J. Venter en later ook die egpaar Chris
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Barnard en Katinka Heyns. Dit is hier 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 met Uys, Jan en Marjorie saamkuier. Uys, wat sy
geselskap ‘soos 'n veeltalige eend’ strand toe lei, wek by Breytenbach 'n sekere
bewondering:
Ek sou graag gou 'n ou man wou wees soos Uys - al is hy so jonk! maar darem met minder klagtes. Ons sit op sy gerieflike agterstoep. Uys
met die Latynse wêreld se kultuur in hom....Hy stel nog in alles belang, is
nuuskierig, pik aan alles. Alles stort ineen. Die tyd, die dood. Daardie
wonderlike wete wat tussen ons bestaan - dit wat ons bind verby alle
teenstrydigheid of -hede is die verganklikheid. ‘Wat uitstaan, is hoe vinnig
dit verbygegaan het.’ Uys is, soos ons altyd te maklik sê, 'n groot digter.
En met die tyd gaan hy nog groter word. 'n Stroom-óp digter, maar God
sy dank wég uit die staats-universitêre-Germaanse digtery. 'n Mensdigter.
Digters - die begenadigdes, die vervloektes.8.
Saam met die meeste Suid-Afrikaanse skrywers is Uys ontsteld wanneer
Breytenbach in 1975 die land met 'n vals paspoort binnekom en tot nege jaar
gevangenisstraf vir vermeende terroristiese bedrywighede gevonnis word.
In die eerste jare op Onrust bly Uys steeds in die nuus. Pierre Volschenk maak,
soos vroeër René Gretz en Nell Kaye, twee borsbeelde van hom uit keramiekklei.9.
In die tweede helfte van 1969 besoek hy Durban en Pietermaritzburg en lewer hy
met groot sukses nie minder nie as twee en twintig lesings. Hy bly in 'n woonstel in
die aantreklike Beach Hotel en kan ten spyte van die winter elke dag in die warm
water van die Indiese Oseaan gaan swem. Vir 'n huldigingsbundel by die sewentigste
verjaardag van G.S. Nienaber van die Pietermaritzburgse Departement Afrikaans en
Nederlands skryf hy 'n artikel oor sy herinneringe aan al die Natallers wat hy geken
het.10. Van die Cambridge University Players, wat op 'n toneeltoer deur die land is,
sien hy All's well that ends well en Peter Weiss se Marat/Sade. In April 1971 ken
die Rhodes-Universiteit 'n eredoktoraat aan hom toe. Tydens die ete daarna verwys
die visekanselier na Uys as ‘the glamour boy of Swellendam’, 'n opmerking wat hom
rats laat antwoord: ‘Since those far-off days I've been considerably deglamourized!
I know, I took a good long look at myself in the mirror this
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morning.’11. Terwyl hy Grahamstad besoek, gee hy 'n aantal lesings aan die
Departement Afrikaans en Nederlands en by skole. Hy wys op die vitaliteit van die
Suid-Afrikaanse letterkunde, ten spyte van die remmende publikasiebeheer, en hoe
sterk die belangstelling in Europa en Amerika vir ons literatuur is.12. Vir die
Stellenbosse Universiteitsteater vertaal hy Die huis van Bernarda Alba van Lorca,
wat in Mei 1973 met groot sukses in die H.B. Thom-teater onder spelleiding van Ria
Olivier opgevoer word. Dit word in 1980 deur Tafelberg-Uitgewers gepubliseer. Op
10 Desember 1975 ken ook die Universiteit van Stellenbosch 'n eredoktoraat aan
Uys toe. Verbeel 'n mens jou of bespeur jy op 'n foto wat by dié geleentheid geneem
is, iets van 'n renons by die kanselier, B.J. Vorster, om aan sy bête noir sedert 1939
so 'n hoë onderskeiding te verleen? By die noenmaal daarna stel D.J. Opperman,
professor in die Afrikaanse letterkunde, met 'n ‘kwatryntjie’ die heildronk op Uys
in en bring hy geestig hulde aan 'n skrywer en digter wat hy toenemend meer
bewonder:
Ten spyte van sy periodieke maagpyn
en dat hy kort-kort na die buiteland verdwyn,
trap hy tussendeur uit flonkerende korrels
telkens in ons letterkunde 'n kroonjaarwyn.13.

Steeds is Uys bereid om onverskrokke politieke uitsprake te maak wanneer hy dit
nodig ag. Wanneer Athol Fugard 'n paspoort geweier word, is Uys saam met W.A.
de Klerk, André P. Brink, Etienne Leroux en Jan Rabie een van die skrywers wat
Fugard se saak bepleit. Uys het dit veral teen die regering se swye oor die saak en
sy weiering om sy redes vir die besluit openbaar te maak. ‘What kind of blind man's
bluff is the Government playing with us? The Afrikaner character has always been
renowned for its openness and directness.’14. 'n Saak wat hom in die sestigerjare aan
die hart gryp, is die veroordeling van Bram Fischer. Wanneer Fischer in 1973 sterwend
is aan kanker maar steeds gevange gehou word, lewer Uys in Rapport van 6 Mei
1973 'n roerende pleidooi vir die vrylating van sy groot vriend. Hy verwys na alles
wat Bram vir hom in moeilike tye gedoen het en praat van hom as iemand wie se
karakter ‘'n sekere adel’ het. Iemand wat Uys tydens sy herhaalde besoeke aan Natal
leer ken en met wie hy gou 'n hegte vriendskap opbou, is die politikus M.G. Buthelezi,
indertyd hoof uitvoerende amptenaar van die KwaZulu-regering en
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later minister van binnelandse sake in die Mandela- en die Mbekikabinet. 'n Brief
wat Buthelezi op 11 Februarie 1976 aan Uys skryf,15. gee 'n aanduiding van hulle
verhouding:
It has been one of the greatest joys of 1976 for me to receive a letter from
not just a friend whose friendship has always meant so much to me, but
who is one of the greatest sons of our beloved Homeland South Africa.
Thanks for giving so much joy.
No one who has had the privilege to meet you can ever forget you. For
this reason you are always constantly in my thoughts and when you were
rightly honoured by our Universities, I whispered my congratulations to
myself as I had lost your address. ...
We are sorry to learn of your ailment16. and pray that you be restored to
good health again. People like yourself are rare and are jewels worth
preserving in any Country.
I was terribly sorry about Breyten's ordeal. We had pleasure to dine with
him with my wife and a friend in Paris in 1974. I felt his extreme bitterness
even then about what goes on in this Country. I was quite sad to see what
this bitterness led him to do.
Thanks for your most encouraging remarks, concerning the very hard row
that one is hoeing. It is terribly depressing and most discouraging at times.
So that a word of encouragement from a friend I esteem so highly means
so much for my morale, and it will keep me going for quite some time.
En steeds trek Uys ‘fan mail’ van oraloor en bly hy as bekende persoonlikheid
landswyd gewild. Soms, soos vroeër, val hierdie bekendheid hom teen. Op 31 Maart
1972 skryf hy aan Chris Barnard: ‘Ek dink nie jy het die flouste benul van wat ek
van my eie “beroemdheid” dink nie. Dikwels verpes en verag ek dit, voel ek dit staan
dwars in die weg van my eie selfvervulling as skrywer; dit het niks, absoluut niks,
met my ware wesenlike talent te doen nie. Slegs met my uitbundige, oorweldigende
persoonlikheid - ai, ai, wee my, daardie persoonlikheid van my...’ Maar tog is hy erg
in sy skik as hy briewe ontvang van skoolkinders wat inligting vra en in bewondering
aan hom skryf. Kobus van der Merwe van die De la Bat-skool op Worcester bedank
hom in 'n ongedateerde brief vir die toesending van 'n foto. ‘Ek waardeer dit baie en
dis nou my kosbaarste besitting op aarde, behalwe my kettie.’ Hy skryf verder: ‘Oom
het vir my geskryf
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dat oom gekonfyt is om uit meisies se hande te bly. Ek sal bly wees as oom vir my
ook die kuns sal aanleer, want ek word elke keer met 'n skuifknoop gevang en uitkom
is min.’ Leoni Hofmeyr, leerling aan La Rochelle Hoër Meisieskool in die Paarl, vra
hom, met allerlei aanhalings uit sy verse waaruit haar kennis van sy werk blyk, om
met hulle te kom praat oor enigiets - miskien oor Parys, oor hoe om krygsgevangene
te wees. Party van hulle, gaan sy voort, weet hy is die digter van die voorgeskrewe
mooi ‘Tram-ode’. ‘Ander wil hê u moet die knip kom oplig, die hek oopmaak en die
kitaar, donker kitaar met die woord kom tokkel, hom kom laat sing. Of duisend deure
kom oopsluit, of die swael se stem met die vrede self laat praat, of ons sommer net
die kans gun vir “môresê mens”!’ Lesley Mackay van die Hoërskool D.F. Malan is
in vervoering oor die feit dat Uys in Swartdakkies net kan gedigte skryf en swem en
sluit, naas 'n foto van haarself, 'n vers in oor die digter wat sy so bewonder.
Maar ook in sy familie en kinders stel hy intens belang. Uys is verheug as sy niggie
Grethe Fox, dogter van sy suster Suzanne en swaer Revel, in die sewentigerjare ná
haar opleiding aan die Universiteit van Kaapstad toneel en Frans in Parys studeer en
daarna groot onderskeiding as aktrise vir die verhoog en film in Suid-Afrika verwerf.
In later jare onthou Grethe hom as 'n wonderbaarlik lieflike mens met borrelende
energie, iemand wat hulle as kinders reeds oor die ontbyt met die voorlees van verse
kon meevoer.17. Eulalia ontwikkel in hierdie jare tot 'n pragtige persoonlikheid, maar
Uys is saam met haar ontsteld as haar seuntjie, Uysie, met 'n ‘kopmoeilikheid’18.
gebore word en operasies moet ondergaan om die water van die brein af te dreineer.
Hy leef intens mee met Taillefer se suksesvolle loopbaan in die filmbedryf as
kameraman saam met Fellini en Zeffirelli en as rugbyspeler vir Rome. Hy glo indien
Tai lank genoeg by die Transvaalse span was, sou hy Springbokkleure verwerf het.
Wanneer Uys 'n studiebeurs van die Italiaanse regering ontvang, gaan hy in Julie
1971 na Rome om Tai te sien. Hy vind die Italianers die malste en vinnigste
bestuurders in Europa en ook Tai ry teen honderd myl per uur met hom na Sperlonga
en terug. Tai kry vir Uys 'n kamer in die Grande Albergo Minerva, die bekende hotel
waar hy in 1945-1946 saam met die Suid-Afrikaanse troepe gebly het en waar die
kelners hom nou vererend as il professore aanspreek. Daar sluit sy moeder en Suzanne
vir 'n kort besoekie by hom aan. Maar, soos tydens sy besoek van 1969, beval Europa
hom nie meer nie. ‘I have come to
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the conclusion that I have become too old for Europe’, skryf hy in 'n brief aan sy
moeder en ander familielede. ‘Italy is not what it was. On the surface there certainly
seems nothing left of the heroic Italy coming out of its agony in the years 1943, '44.
What a change! What a difference!’ Daarby keil die nou reeds bekende Krige-magie
hom op en sommige nagte gooi hy tot tien of twaalf maal op.
Terug in Suid-Afrika is hy bly wanneer Tai saam met sy Russiese vrou, Anya, in
Augustus 1972 na Suid-Afrika terugkeer vir die geboorte van hul seun Demian en
hulle in Johannesburg vestig. Uys met sy gehegtheid aan sy familie is trots daarop
dat hy die enigste onder die Krige-broers met 'n nageslag is en 'n seun en kleinseun
wat die Krige-naam voortdra. Hoewel hy van impulse leef en steeds iets van die
Dionusiese en die Boheemse van die tipiese romantiese persoonlikheid
verteenwoordig, het hy ook sterk konserwatiewe oortuigings en is hy geheg aan die
bodem en sy eie mense. Steeds is hy geen tradisionele Afrikaner of pater familias
nie, maar tog diep verbonde aan sy kinders en sy mense en die beste wat daar in die
Afrikaner aanwesig was.

II
Naas sy vertaling van Die huis van Bernarda Alba skryf Krige in die sewentigerjare
heelparty artikels vir die kunsbladsy van Die Burger oor die poësie van digters soos
Neruda, Prévert, Quasimodo, Bandeira, De Lima, Seferis en Kavafis. Steeds maak
van sy kortverhale internasionaal opslae. Die Reader's Digest publiseer in 1973
‘Death of the Zulu’ in 'n bloemlesing van Suid-Afrikaanse kortverhale, terwyl hulle
‘The coffin’ in 1977 in Great short stories of the English-speaking world insluit. En
steeds word baie van sy eenbedrywe deur skool- en amateurgroepe op die verhoog
gebruik. Die goue kring word in die sewentigerjare in Pretoria, Bloemfontein en
Stellenbosch suksesvol opgevoer, terwyl Twee lampe ook by herhaling, sowel in
Afrikaans as in Engels, aan die beurt kom. In boekvorm verskyn sy
Spaans-Amerikaanse keuse (1969) en Molière se Dokter teen-wil-en-dank (1971).
Krige se grootste werk in hierdie jare is egter sy vertaling van
Shakespeare se King Lear, 'n werk wat hy vir KRUIK met die oog op die opening
van die nuwe Nico Malan-teater in Kaapstad in 1971 onderneem. King Lear, sê hy
by geleentheid, was nog altyd sy gunstelingtragedie in die Engelse letterkunde en
‘een van die aangrypendste
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en sinrykste tragedies in die hele geskiedenis van wêrelddrama’.19. Toe hy, lank
voordat hy King Lear vertaal het, deur die Pretoria News gevra word waarom dit vir
hom so 'n groot tragedie is, antwoord hy:
Because of the grandeur, the loneliness, the desolation and the
pity....Despite the spread of the play in space and time, it has an intensity,
a barbaric Greek quality....Then there is Lear's humility. It is an unchristian
play...pre-Christian. There is no mention of God in it. And yet there is the
whole Christian idea in the way of the purification of Lear.20.
Krige begin met die vertaling teen die einde van Januarie 1970, ongeveer 'n maand
ná Kersfees nadat die besoekers wat deur Swartdakkies stroom, tot 'n einde gekom
het en hy byna as gevolg van dié vertrapping begin dink het sy skrywersloopbaan is
op 'n einde. Soos in die geval van Twaalfde nag het hy ook die eerste paar dae gevoel
hy is besig met 'n werk wat te magtig vir hom is. Hy het die impuls gehad om die
beheerraad te versoek om hom van die onderneming te bevry.21. Toe hy eers aan die
gang kom, het die vertaling egter vinnig maar op 'n vreemde wyse gevorder. Eers
het hy die finale toneel met die dood van Lear - vir hom die mooiste sterftoneel in
die Engelse letterkunde22. - gepak en toe, soos 'n krap wat agteruit kruie, al die
klimakstonele in die drama vertaal. Die eerste bedryf is gevolglik heel laaste
klaargemaak. Gewoonlik het hy vyfuur in die oggend begin werk en met
onderbrekings vir ontbyt, teedrink en swem die hele oggend voortgegaan. Die
moeilikste deel van die werk, so stel hy dit in 'n onderhoud,23. was die ‘timmerasie’,
die blote eksposisie met sy ‘gebruiks’-dialoog en die oorsetting van die
verbindingstonele. Binne twee maande was die vertaling klaar, maar toe moes die
afwerking, die slyp- en poleerwerk, nog gedoen word.
Die taal en orkestrasie van King Lear was vir Krige só meesterlik dat hy geprobeer
het om so ná as moontlik aan die oorspronklike te bly. In vergelyking met Twaalfde
nag, waar hy in die komiese situasies baie kon improviseer, het hy met die vertaling
van King Lear gevind dat hy nie dieselfde speelruimte het nie en dat hy, wat Logan
Pearsall Smith ‘the genius of the language’24. genoem het, moet eerbiedig. ‘To try to
get across Shakespeare's magnificent language,’ sê Krige,25. ‘I had to use Afrikaans
literally. I wasn't free to improvise - except here and there with the Fool who also
puns and plays the
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fool, pulling King Lear's leg, providing the comic relief and, by so doing, adding an
even greater pathos to the play.’ Hy het, gedagtig aan wat Leipoldt en Van Wyk
Louw bereik het, nog altyd gevoel dat Afrikaans uitnemend geskik is vir Shakespeare
se rymlose verse en dat hy self die vrye vers kan hanteer. Hy is egter gekonfronteer
met die intensiteit en gedrongenheid van Shakespeare se vers en die voldonge feit
dat 'n vertaler die probleem met die verlede tyd in Afrikaans nie altyd met die gebruik
van die historiese presens kan oplos nie. Maar die grootste probleem was om hom
in te leef in Shakespeare self toe hy King Lear geskryf het.26.
Die première van Koning Lear, waarmee die Nico Malan-teater geopen is, was in
haas alle opsigte een van die grootste fiasko's wat die Afrikaanse toneel ooit beleef
het. Vir die speel van die volkslied by die binnekoms van die staatspresident is die
mikrofone sag gestel en daarna nie weer verander nie, met die gevolg dat die woorde
van die spelers vir die grootste deel van die produksie onhoorbaar was. Baie van die
spelers is rolle toegeken waarvoor hulle duidelik nie opgewasse was nie. Die regisseur,
Dieter Reible, wou 'n ‘eksperimentele’ Lear opvoer met stadig bewegende karakters
wat die toneel telkens by die afgaan lang tye volkome leeg gelaat het. Daarby het hy
verkies om karakters bloedig te laat sterf en lank ná hulle dood op die verhoog te
laat lê. In die slottoneel was die lyke oor die verhoog gestrooi en veel meer as wat
uit Shakespeare se teks blyk. Goneril, gespeel deur 'n aktrise wat toe net besig was
om lyf aan te sit, het eerste gesterf en moes lank lê. Dit het van die staatspresident,
mnr. Jim Fouché, die reaksie ontlok: ‘Gits, maar daar is darem nou baie lyke hier.
Kyk daardie een, sy swel al glad op!’27. In sy bespreking in Die Burger, wat feitlik
'n hele bladsy in beslag geneem het, beskryf W.E.G. Louw die opvoering as die
‘moord op Shakespeare se Lear’ en as ‘die duurste sirkus’ wat nog ooit na Kaapstad
gekom het. Hy vind dit besonder moeilik om sy afkeer en wat hy van die produksie
dink, binne die perke van parlementêre taal te formuleer.28.
Met die publikasie van Koning Lear deur HAUM in 1971 het lesers geleentheid
gehad om die voortreflikheid van Krige se vertaling met die oorspronklike en met
ander vertalings te vergelyk. In die sewende toneel van die vierde bedryf sê Lear,
reeds bewus daarvan dat sy verstand aangetas is:
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Pray do not mock me.
I am a very foolish fond old man,
Four score and upward, not an hour more nor less,
And, to deal plainly,
I fear I am not in my perfect mind.29.

L.A.J. Burgersdijk vertaal dit as volg in Nederlands:
O, bespot mij niet:
Ik ben een kindse en versleten grijsaard,
Over de tachtig, geen uur meer of minder
En, - ja, ik meen het,
Naar 'k vrezen moet, niet wel meer bij mijn hoofd.30.

A. Roland Holst se vertaling lui:
O, bespot mij niet;
Ik ben een zeer dwaas, sukkelend oud man,
Over de tachtig, geen uur meer of minder;
En om ronduit te spreken,
Ik vrees, dat ik niet goed bij mijn verstand ben.31.

Krige gee dit só in Afrikaans weer:
Spot tog nie met my nie.
Ek is 'n ou man, dwaas, half kinds,
Ruim tagtig jaar oud, geen uur meer of minder;
En om reguit te praat,
Ek vrees ek is my sinne kwyt.32.

Nie een van die vertalers behou die alliteratiewe binding van Shakespeare se tweede
aangehaalde reël nie, maar albei Nederlanders bereik iets besonders: Burgersdijk
met ‘versleten’ en Roland Holst met ‘sukkelend’. 'n Mens voel egter Krige bereik
meer, sowel met die direktheid waarmee Lear, in aansluiting by die vierde aangehaalde
reël, praat as met die dramatiese effek wat hy bereik deur die byvoeglike
kwalifiserings ná ‘man’ te laat volg. By hierdie direktheid sluit ook Krige se slotreël
voortreflik aan. In vergelyking daarmee is Roland Holst se slotreël ritmies horterig.
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Meer as een kritikus was dan ook hooggestem in hulle lof vir Krige. Ernst van Heerden
sê in sy bespreking in Rapport van 13 Augustus 1972: ‘Wellig is geen enkele ander
werk van Shakespeare in 'n ewe groot verskeidenheid van stemming en toonaard
geskryf nie; in Krige se herskepping leef die hele outentieke Lear met daardie
verskeidenheid....Lear gee minder geleentheid vir die soort guitigheid wat so eie is
aan Uys Krige en wat Twaalfde nag so besonders maak. Maar aan die ander kant
was dit waarskynlik 'n groter uitdaging.’ Op baie plekke, gaan Van Heerden voort,
oortuig Krige met 'n ‘ware kragtoer’ en sy ‘besondere aanvoeling vir die timbre van
die volkstaal het tot talryke gelukkige vondste gelei.’ Hy sluit af: ‘Lear is...een van
die groot gefolterdes in die literatuur. Dat sy dwaasheid, lyding en boetedoening so
aangrypend tot ons in ons eie taal spreek, het ons aan Uys Krige se ondernemingsgees
- en sy virtuositeit - te danke.’
Dieselfde hoë lof spreek ook uit die resensie van Merwe Scholtz in Die Burger
van 16 September 1972, al vind hy dat die nar-dele in Afrikaans nie ‘die
epigrammatiese slaankrag van die Engels’ het nie. Wat hy waardeer, is dat Krige
soms 'n brokkie annotasie in sy vertaling opneem om die Shakespeare-teks te
verhelder. Hy laat ook reg geskied aan Cordelia, Goneril, Kent en Edmond en ‘aan
die majesteitlike én aan die doldriftige, waansinnige Lear’. Krige kan volgens hom
sowel die ‘gedrae plegstatigheid’ as die ‘opgejaagde taal-van-aksie’ oordra.

III
In 1971 moes die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns weer die
Akademieprys vir Vertaalde Werk toeken. Hulle wou Krige se Spaans-Amerikaanse
keuse bekroon, maar in 1969 het hy die toekenning vir Twaalfde nag van die hand
gewys en gevra dat hulle maar die Akademie-Krige-lêer in die Apiesrivier gooi.
Die Akademie was dus tereg bevrees dat Krige die prys weer sou weier en
prominente letterkundiges binne die liggaam het begin voel dat hy reeds jare lank
sleg behandel is. Daarom bel Danie van Niekerk, sekretaris van die Akademie, Krige
en vra hom om tog die prys te aanvaar. Die Akademie, erken hy, het in die verlede
foute gemaak, maar hulle wil hierdie saak nou regstel. Die huidige Akademie kan
nie geblameer word vir sy voorgangers se foute nie. Hy vra Krige der-
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halwe om hulle 'n kans te gee, want Krige ry die Akademie in die wiele deur te weier
om die toekenning te aanvaar. 'n Nuwe Krigelêer moet geopen word en Krige moet
vertroue hê dat dinge nou reg sal verloop. In 'n verklaring wat in Rapport van 23
Mei 1971 verskyn, sê Krige dat hy ná Van Niekerk se telefoongesprek gevoel het
hy moet nie soos die Uyse ‘altyd stroomop wees nie’. Ná Van Niekerk bel ook
Meiring Naudé, die Akademievoorsitter, met wie Krige saam grootgeword het en
vir wie hy as 'n briljante wetenskaplike beskou, en sê dat dit hom persoonlik sal
seermaak as Krige die prys nie wil aanvaar nie. Toe bel Eben Meiring, professor in
Frans op Stellenbosch, wat die commendatio moes opstel. So intelligent reageer hy
op die vertalings dat Krige sterk onder die indruk kom van die sorg en toewyding
waarmee Meiring sy werk gelees het. ‘Nadat hierdie drie mense my gebel het, het
ek besluit om die prys te aanvaar’, sê Krige in sy onderhoud met Rapport. ‘Ek kan
mos nie 'n man soos Meiring Naudé seermaak nie. Ek het Danie van Niekerk per
telegram laat weet. Die telegram lui: Het besluit ná slaaplose middag om Akademie
aan te moedig. Vir Anneke [Danie van Niekerk se vrou - JCK] se mooi oë en jou
glimlag. Dankie vir die bedagsaamheid en vriendskap.’
In sy commendatio sê Meiring dat min vertalers die Romaanse praat- en sangvers
grondig aanvoel en hul eie maak. Krige kry dit reg omdat hy dié poësie deur en deur
ken, omdat hy binne selfopgelegde grense presies weet wát om te verafrikaans, hoe
om te suggereer en te evokeer. Daarom kry hy dit reg ‘om so baie Romaansheid te
herskep, te herdig - diep en innig en hunkerend’.33.
Krige se bereidwilligheid om die prys in 1971 vir Spaans-Amerikaanse keuse te
aanvaar, was vir die Akademie 'n verligting, want die vanselfsprekende keuse vir
bekroning in 1972 was Koning Lear en Dokter teen-wil-en-dank, wat dan ook die
prys ontvang. Op 12 September 1972 word die prys aan Krige op Stellenbosch
oorhandig. Die motivering word opgestel deur Rob Antonissen, Krige se vriend en
indringende kommentator op sy werk, wat reeds in daardie stadium ernstig siek was
aan longkanker en op 22 September sou sterf. Daarom word sy rede deur W.E.G.
Louw voorgelees. In sy rede, letterlik die laaste stuk werk wat hy nog voor sy dood
kon voltooi, sê Antonissen:
By vertalings van Franse komedies uit die sewentiende eeu, met hul
blomryke taal, gebeur dit nogal maklik dat die bewerker 'n
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(soms drastiese!) besnoeier word, in die salige waan, wellig, dat hy op dié
wyse die oorspronklike verbeter, meer ‘speelbaar’ maak. So iets moet ons
natuurlik juis nié van Krige-in-komieseluim verwag nie; inteendeel. In sy
Dokter teen-wil-en-dank is Molière se hele Le médecin malgré lui dáár,
en skitterend verafrikaans, maar bowendien met (volgens my skatting)
sowat een vyfde nuwe teks uitgebrei. Dit kan wel 'n gevaarlike werkwyse
word, en hier en daar, veral in die langerige rymsolo's van Sganarelle
waarmee Krige elke bedryf laat eindig, kry ons inderdaad soms wel ‘des
Guten zuviel’. Maar origens is dit merkwaardig hoe voortreflik oor die
algemeen die ‘pure Krige’ in die ‘louter Molière’ geïntegreer is. Dit is,
om so te sê, Molière self wat aan Krige se oerkomiese talent die vrye teuel
gegee het.
En dieselfde man het, in hierdie selfde periode, ook een van die mees
aangrypende en ontredderende treurspele wat die wêreld besit, in Afrikaans
oorgebring. Dit was 'n reusetaak. Miskien is geen enkele ander werk van
Shakespeare in 'n ewe groot verskeidenheid van stemminge en toonaarde
geskryf nie: in Krige se herskepping leef die hele outentieke Lear met
daardie hele verskeidenheid. Na wat ek gesê het oor Krige se blykbare
plesier om aan 'n blyspel bý te dig, is dit des te opmerkliker dat hy hom,
wat dit betref, by die vertaling van hierdie treurspel ten strengste beteuel
het (selfs in die ‘nar’-passasies!). Hy het homself so goed as geen
interpreterende vryhede toegestaan nie, en terselfdertyd tog daarin geslaag
om 'n natuurlike spreek- en speelbare teks te skryf. Maar veel meer as dit:
sy Koning Lear is 'n drama wat gedra word deur ongemeen-veelsydige
kreatiewe taal.
Met Krige se aanvaarding van die twee Akademiepryse was die tafel as 't ware
gedek vir die uiteindelike bekroning van sy oorspronklike skeppende werk, in die
besonder sy poësie. Die probleem was egter dat daar geen nuwe werk van Krige in
dié genre voorhande was nie. Sommige letterkundiges het trouens vermoed dat hy
op die gebied van die poësie, wat met die publikasie van Vooraand in 1964 'n sterk
dalende lyn toon, dalk uitgeskryf was en nie weer die hoogtes van sy vroeëre werk,
wat so by herhaling vir bekroning verbygegaan is, sou bereik nie. Van die nuwe
reglemente vir die toekenning van die Hertzogprys het egter sekere skuiwergate
gehad wat die bekroning van herdrukke, bloemlesings en versamelde uitgawes kon
in-
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sluit. Daarom het Danie van Niekerk in 'n gesprek met Jan van Schaik, belangrikste
uitgewer van Krige se bundels poësie, aangedring op 'n heruitgawe of by voorkeur
'n bloemlesing, met byvoeging van nuwe verse. Op 13 Junie 1972 skryf Van Schaik
in 'n brief aan Krige dat so 'n bloemlesing vir die Hertzogprys vir Poësie in aanmerking
sal kom. ‘Danie beklemtoon’, skryf Van Schaik, ‘dat daar beslis 'n afdeling in die
bundel moet wees met nuwe gedigte. Hy glo nie dat jy 'n kans staan as dit net ou
werke is nie.’
Dit was jare lank reeds Van Schaik se plan om, ná die suksesvolle heruitgawe van
die twee eerste bundels in 1961, 'n bloemlesing uit Krige se totale poëtiese oeuvre
te publiseer. Nou was daar die kans om so iets te onderneem en terselfdertyd vir
Krige die Hertzogprys vir Poësie te verower. ‘Net 'n halfdosyn of wat nuwe verse in
'n bundel sal genoeg wees’, dra Roelf van Rensburg, verbonde aan die firma J.L. van
Schaik, Van Niekerk se gedagte oor 'n ete aan Krige oor.34. Die Akademie, so stel
Van Rensburg dit, besef maar alte goed dat hulle hul hande liederlik verbrand het.
Nou wil hulle graag vergoed vir die foute van die verlede. Maar dan moet daar 'n
publikasie wees wat nuwe verse bevat, al is dit ook vertalings.
Hoewel hy nie tydens die ete 'n mak lammetjie was nie, was Krige bereid om te
luister. Terug op Onrust begin hy tydsaam met die samestelling van 'n Keur uit sy
gedigte uit die ses bundels oorspronklike verse van hom wat tussen 1935 en 1964
verskyn het, maar, strydig met Danie van Niekerk se oproep, sluit hy nie een enkele
nuwe ongebundelde vers in nie. Afgesien van vertalings, wat in werklikheid
vertolkings is en 'n eie koers inslaan en wat in die bundels oorspronklike poësie
verskyn, neem hy net een feitlik ‘letterlike’ vertaling op: Lorca se ‘Klaaglied vir
Ignacio Sanchéz Mejías’, wat in Vir die luit en die kitaar verskyn het.
Hierdie Keur is een van die bundels wat in 1974 aan die kommissie van die
Akademie ter oorweging vir die toekenning van die Hertzogprys vir Poësie voorgele
word. Die belangrikste ander mededinger vir die prys was Breyten Breytenbach op
grond van sy bundels Skryt: Om 'n sinkende skip blou te verf (1972) en Met ander
woorde: Vrugte van die droom van stilte (1973). Reeds in 1968 en weer in 1971 het
Breytenbach vir bekroning in aanmerking gekom, maar in albei gevalle het die
Akademie ‘veiliger’ keuses gemaak en op die reeds oorlede Boerneef en Elisabeth
Eybers onderskeidelik besluit. Dit was aan almal bekend dat Breytenbach se politieke
uitlatings en ook die
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soort politieke vers wat hy skryf, baie lede van die Akademie in besluitnemende
posisies teen die bors gestuit het.
Die jaar 1974 sou egter 'n toets vir die literêre integriteit van die Akademie wees.
Die Letterkundige Kommissie het bestaan uit A.P. Grové (voorsitter in die plek van
W.E.G. Louw, wie se Naggesprek en ander gedigte in aanmerking gekom het),
Merwe Scholtz, C.J.M. Nienaber, Elize Botha (sekundus vir T.T. Cloete), Audrey
Blignault, C.A. van Rooy en Ernst Lindenberg. Voor die bekroning het B.J. Vorster,
wat in 1966 eerste minister geword en in 1968 sonder sukses sy gewig by D.J.
Opperman rondgegooi het om Breytenbach van bekroning met die CNA-prys te
weerhou,35. Meiring Naudé, voorsitter van die Akademie, gebel en gewaarsku wat
alles sou gebeur indien Breytenbach bekroon sou word.36. Krige was, hoewel nog nie
heeltemal aanvaarbaar nie, in vergelyking met Breytenbach 'n mindere euwel wat
ter wille van die vrede maar geduld moes word. Naudé was onrustig oor die stand
van sake en die dreigende houding van Vorster en het dadelik vir Grové gebel.37. Hy
was egter verniet bekommerd, want die Letterkundige Kommissie het 'n gedugte
span gevorm, deurwinterde omseilaars van situasies wat vir die Akademie
problematies kon wees. Die enigste vlieg in die apteker se salf was die aanwesigheid
van Ernst Lindenberg, wat reeds te kenne gegee het dat hy aan Breytenbach voorkeur
gee. Cloete het vooraf uit die kommissie teruggestaan, omdat Lindenberg volgens
hom 'n klimaat vir 'n Breytenbach-bekroning wou skep en in die openbaar teen die
aanwesigheid van drie lede van die Publikasieraad - Grové, Scholtz en Cloete - in
die kommissie beswaar gemaak het.
Tydens die byeenkoms besluit die Letterkundige Kommissie met 'n
meerderheidstem om die Hertzogprys vir Poësie aan Uys Krige toe te ken. Lindenberg
se voorstel dat Breytenbach bekroon word, kry geen sekondant nie en hy lewer
vervolgens 'n minderheidsverslag in waarin hy 'n beroep op die Akademieraad doen
om die aanbeveling van die Letterkundige Kommissie in hersiening te neem. Hoewel
hy besware opper teen sommige verse in Breytenbach se twee bundels wat in
aanmerking kom, meen hy dat bekroning op grond van dié werk, sonder inagneming
van vroeëre bundels, steeds 'n waardige bekroning sal wees. Krige se Keur kan
volgens hom nie daarmee kompeteer nie, want dié digter het slegs ‘'n handjie vol
blywende gedigte geskryf’ en het nooit, behalwe in ‘Tram-ode’, die peil van
Breytenbach se beste gedigte benader nie. Die aanbeveling vir bekroning is gebaseer
op 'n bloem-
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lesing en hy moet ‘met verontwaardiging wys op die manier waarop Krige se
kandidatuur as 't ware by die agterdeur ingesmokkel is’. In die verlede, sê Lindenberg,
is bloemlesings nie vir die prys in aanmerking geneem nie, maar nou word ‘'n nuwe
vindingryke interpretasie aan die reëls gegee waardeur dit wél gewettig word’.
Lindenberg meen ook dat die verskyning van Krige se bloemlesing op 31 Desember
1973 'n ‘fiktiewe datum’ is. Omdat slegs publikasies in die jare 1971-1973 in
aanmerking kon kom, skep dit die indruk ‘dat êrens gefluister is dat die
verskyningsdatum belangrik mag word’.38.
Ten spyte van die sterk saak wat Lindenberg vir Breytenbach uitmaak, was die
koeël deur die kerk. Die vraag was egter of Krige die prys sou aanvaar, veral omdat
van sy naaste vriende by hom aangedring het om dit van die hand te wys. In 'n brief
van 10 Maart 1974 wens Abraham H. de Vries hom geluk met die Hertzogprys, maar
meen hy dat Krige polities misbruik word om die prys van Breyten weg te hou. ‘Of
jy die prys gaan aanvaar, dit wil ek nog graag sien. In 'n pleidooi in Hoofstad, waarin
ek gevra het dat die prys aan Breyten gegee moes word, het ek afgesluit: “Vir Uys
is ek onder die omstandighede baie jammer, want hy het die prys so lank al verdien.
Maar ek dink te veel van sy poësie om dit nóú aan hom te gun.” Ek het dit dan ook
bedoel: jou poësie was nog nooit 'n politieke speelballetjie nie.’ En 'n dag later skryf
André P. Brink: ‘Eerstens om te sê uit die diepte van die vis se buik: geluk met die
Hertzog, meer as dertig jaar te laat, maar daarom des te dubbelder en dwarster verdien.
Jy weet self hoeveel jare ek al my bietjie baklei bygesit het oor jy dit nog nie gekry
het nie. Dis die regstel van 'n onreg, en 'n formele stukkie erkenning van jou
onskatbare betekenis vir nie net die Afrikaanse literatuur nie maar vir die literatuur.’
Hy vervolg: ‘En dan tweedens, paradoksaal soos dit klink!, om te sê ek hoop jy gaan
dit weier! The best of all possible worlds (amper tik ek: “words”!): jy't die erkenning
gekry wat jou jare al toekom - én jy laat jou nie insleep by hulle gepolitiekery nie.
Om uit die Apiegevreetjie-van-Apiesrivier, GROOT SENSOR SE OUBOET, die
prys te aanvaar, lyk na 'n blerrie belediging. As dit nog 'n duisend of 'n paar duisend
op die spel was, o.k., sou ek sê: dan kon jy dit darem gevat het met die minagting
wat dit verdien! Maar nou verloor jy niks as jy weier nie.’ Hy gaan voort: ‘Ek hoop
jy begryp my motivering: dit het niks te doen met Breyten se rol in die saak nie.
Uitsluitlik met die feit dat so 'n agterna-gewitvoetjiesoekery van hulle kant jóú nie
eer aandoen nie.’
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De Vries en Brink se briewe is met die allerbeste bedoelings geskryf, maar hulle het
'n belangrike aspek in die kern van Krige se hele wese misgekyk, naamlik dat hy
basies oor 'n ruim en alomvattende liefde vir die mens, selfs vir sy felste teenstander,
beskik het en nie konsekwent en standhoudend kon haat nie. In hierdie opsig was hy
anders as baie van sy literêre tydgenote wat wrokke oor jare en dekades heen kon
vertroetel. Toe Danie van Niekerk hom bel en vra of hy die prys sal aanvaar as hulle
dit aan hom toeken, was sy antwoord hy wil 'n week lank dink. Toe hy 'n week later
weer gebel het, was sy antwoord: ‘Ja, ek sal hom vat.’ Aan 'n vriend het hy gesê:
‘Nou kan ek mos nie die prys weier nie; die mense sal dink ek is 'n ekshibisionis!
En’, het hy bygevoeg, ‘Breytie kan die prys 'n volgende keer kry.’39.
Die Hertzogprys vir Poësie word op 28 Junie 1974 tydens die afsluitingsbyeenkoms
van die Akademie-jaarvergadering by die Universiteit van Suid-Afrika in Pretoria
aan Krige toegeken. By dié geleentheid is Gerhard J. Beukes, die pas verkose nuwe
voorsitter van die Akademie, die man wat die verrigtinge moet lei. Terwyl hy Krige
vroeër in sy dissertasie oor Die moderne eenbedryf en in sy literatuurgeskiedenis
Skrywers en rigtings maar bra stief behandel het, is hy nou die ene minsame
vriendelikheid en klink hy salwend soos 'n predikant. Hy verwelkom die pryswenners
en sê: ‘Vir die Akademie is dit 'n dankbaarheid dat hy deur sy deskundige
keurkomitees goeie werk kan herken en kan bekroon.’ Wanneer hy die prys aan
Krige oorhandig, spreek hy hom regstreeks aan: ‘My goeie vriend Uys, dit is vir my
'n buitengewone eer en voorreg dat juis ék vanaand die geleentheid moet hê om
hierdie prys aan jou te mag oorhandig. Dit is ons almal se wens dat, al kom hierdie
prys so laat, soveel later as wat ons dit graag aan jou sou wou gee, die geur hiervan,
die herinnering hieraan altyd soos ou wyn altyd by jou sal bly. Ons hartlike
gelukwense.’40. A.P. Grové lewer die lofspraak. Hy wys op Krige se veelsydigheid
en dat hy onder die Dertigers 'n aparte posisie inneem, onder meer deur sy
kennismaking met ‘vreemde lande en kulture’ en die wyse waarop hy sy
ervaringswêreld tydens die Tweede Wêreldoorlog verruim en verskrikking en pyn
van naby leer ken het. Hy gaan voort:
Maar ook in ander opsigte het Krige sy onafhanklikheid as digter
gehandhaaf. Anders as sommige van sy mede-dertigers het hy
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nooit 'n profetiese mantel probeer dra of die digterskap profeties verheerlik
nie. Krige is nie iemand vir poses of kultusse nie. Waar sy tydgenote die
‘mooi’ woord beoefen en besing het, het Krige hom in sy vers by voorkeur
van die gewone woord bedien. Waar ander dertigers oorwegend in die
poësie ‘gesing’ het, het Krige die moontlikheid van die spreekvers, die
spreektaalwoord en die spreekritme verken. Waar sy mede-dertigers
oorwegend hoog-ernstig was in die poësie, het Krige in sy vers meermale
'n guitige, speelse toon aangeslaan. So het hy, dikwels teen die stroom in,
sy eie koers gegaan en terselfdertyd in meer as een opsig
voorbereidingswerk gedoen vir digters wat sou volg.41.
Dit is hoë lof van 'n kritikus wat in vroeëre opstelle telkens juis sy voorkeur laat
blyk het aan Krige se mededigters, ook en veral diegene onder hulle wat die ‘“mooi”
woord’ beoefen het. 'n Mens vra jou af waarom hy so lank gewag het om sy
waardering vir Krige se beoefening van die gewone woord en die spreekvers te
betuig.
In Krige se antwoord op hierdie lofspraak praat hy aanvanklik aarselend, amper
verleë. Aan die begin bedank hy 'n aantal persone, onder andere Grové ‘wat sopas
oor my gepraat het en wat dinge oor my gesê het wat ek nie heeltemal verdien nie,
maar wat ek miskien nog eendag sal verdien’. Een van die aangenaamste gevolge
van die toekenning van die Hertzogprys, sê hy, was die reaksie van mense wat hy
nie geken het nie, al die briewe en telegramme wat hy ontvang het en nog moet
beantwoord. ‘Ek sal nou maar wens’, gaan hy voort, ‘dat die dinge wat oor my gesê
is en wat nie heeltemal juis is nie, maar wat, as die tyd, die gesondheid, die werkkrag
en die energie my gegun word, dat ek hierdie toekenning en wat prof. Grové van my
gesê het, sal billik en regverdig.’42. Poësie, sê hy verder, is nie gedagtes, bewerings
of 'n kwessie van intelligensie nie, al speel die verstand 'n beherende en kontrolerende
rol by die ontstaan van 'n gedig. Die gedig is iets wat aan die digter gegee word.
Soms is daar die indruk dat die gedig reeds vroeër in hom bestaan het en dat die
skeppende gees dit net in homself moet ontdek. Die digter kan net kom met wat daar
in hom is, maar hy moet met die jare sy tegniek soos dié van 'n uitmuntende
skrynwerker verfyn. ‘Die ware digter’, sê hy aan die einde,
moet woorde kan skoonmaak, hulle suiwer, reinig, donner un sens
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plus pur aux mots de la tribu, 'n suiwerder sin gee aan die woorde van die
stam. Want woorde raak so maklik beduimel, vuil, onsuiwer, vertroebel.
Hulle moet skoongemaak word.
Ja, Mallarmé wou hier onder meer die klem lê op die primêre, absolute,
dwingende noodsaaklikheid vir die digter om sy vak te ken, om die woord
in al sy fasette of skakerings te ken. Dis nie altemit nie. Jy moet die woord,
jóú woord, kan sien, hoor, voel, proe, ruik. Jy moet leer om die woord te
kan gebruik in sy oorspronklike frisheid, sy aanvanklike ongereptheid,
asof daardie woord nou vir die eerste maal deur menslike lippe uitgespreek
word.43.
Ná hierdie laaste woorde het die hele gehoor in die ouditorium by die Universiteit
van Suid-Afrika opgestaan om staande hulle eerbied vir Uys Krige te betuig. Dit was
'n gepaste hulde van 'n liggaam wat met hierdie toekenning 'n groot skeppende gees
wou vereer, iemand wie se werk hulle jare lank skromelik verbygegaan het. Só
begeesterd raak Uys ná die plegtigheid aan die praat dat hy sy Hertzogprys in die
ouditorium laat lê. Die Akademie moes dit die volgende oggend by sy hotel laat
aflewer!

IV
Deur sy moeder, Sannie, leer Uys in die vroeë sewentigerjare die kunstenares Margaret
Maskew ken, met wie hy gou 'n hegte vriendskap sluit. Margaret maak met die jare
fyn pen- en houtskooltekeninge en etse van hom wat sy later, saam met 'n
onderhoudende teks, in 1985 in A portrait of Uys Krige bundel - 'n pragtige hulde
aan 'n medekunstenaar en 'n menslike mens. In die boek vertel sy hoe sy, Sannie en
Uys van plan was om op 'n reis deur die Boland en die Overberg te gaan om al die
plekke van moeder en seun se kinder- en jongmensjare - Caledon, Stellenbosch,
Heidelberg, die Karringmelksrivier, Riversdal - te besoek. Die reis kon egter nie
deurgaan nie, omdat sy en Sannie by hulle aankoms op Onrust Uys ernstig siek aan
sy nou reeds bekende maag- en dermkwaal in die bed vind. Wanneer sy en Sannie
drie dae later besluit om 'n entjie te gaan ry, hoor Uys, nog steeds in die bed, dit,
staan hy op en wil hy opsluit saam. In die vissershawe van Hawston stap Margaret
op die hawehoof uit, terwyl gevaar-
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like branders in die misweer daaroor begin te slaan. Uys, steeds 'n bietjie bewerig
ná die drie dae in die bed, volg haar, terwyl Margaret haar hart vashou.44. Gelukkig
kon hy die branders en wind weerstaan!
Sulke kitsveranderinge in sy gesondheidstoestand, het Margaret met die jare
agtergekom, was kenmerkend van Uys. Telkens moes hy in die sewentigerjare, soos
vroeër, vir die maag en die sy in die hospitaal opgeneem word, want met die vomering
het daar die gevaar van dehidrering ontstaan. In Mei 1970 is dit só erg dat hy veertien
dae teen gruwelike mislikheid en opgooiery in die Groote Schuur-hospitaal behandel
word en vier en twintig kilogram verloor. Daarna is hy, steeds in die hospitaal, helder
van gees en volg hy al die dramas om hom met 'n wakker belangstelling. ‘Eergister’,
skryf hy aan 'n vriendin, ‘het hulle dosyne foto's, so lyk dit, van my ingewande
geneem. Hulle het gaan dwaal met wie weet watter soort nuwerwetse lampe, flitse
en soekligte deur die duistere doolhof van my derms. En nou hoor ek niks is daar
verkeerd nie, wel die bewyse van die ou maagsweer weer, maar geen oplewing of
hergeboorte van die ou sweer nie.’
In 1972 is hy in die Volkshospitaal in Kaapstad vir 'n blaasoperasie, waarvan hy
betreklik gou herstel. Maar nie lank nie, of hy moet weer met die ou kwaal Groote
Schuur toe. ‘Hier het dit maar woes gegaan’, skryf hy later in 1972 aan Jan en Marjorie
Rabie. ‘Dit was die langste maagaanval wat ek nog ooit ondervind het. Twaalf dae
lank het ek aanhou met opgooi. Ek was mislik verby. Hulle het nou drie dae lank
allerlei toetse op my toegepas. Hulle het my binnegoed vandag vir lank beloer met
teleskope, mikroskope, buise, pypies en die hereweet watter soort loerapparate alles
nog af in my keel. En ek moes twee uur twintig minute wag voor hulle begin het. En
gister het hulle drie uur lank van my sappe uitgesuig - weer daardie sappige Latynse
sappe! - met 'n magdom buisies en pypies en godweetwatter suiggoeters nog. Hulle
het 'n vet pyp deur my neusvleuel gesteek af in my pens in om daar op daai slymerige
bodem - die slikwêreld van ou Uys - die diepgeleë sappe by te kom. En so elke nou
en dan kots ek. Die geleerdes - daar is omtrent tien dokters met my geval besig - sê
daar is heel waarskynlik weer 'n maagsweer en my maag kan hom nie heeltemal
ontlas nie, nou sal ek bes moontlik 'n operasie moet hê.’ Gelukkig kry die tien dokters
die maag en gedermte weer in orde, maar later moet Uys 'n prostaatoperasie
ondergaan, wat suksesvol afloop.
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Terwyl Uys sy ellendes beleef en deur sy huishulp Babsie, soms bygestaan deur
Margaret, wat dikwels uit Kaapstad op besoek kom, versorg word, het die jare vir
Sannie aangestap. In die sewentigerjare het sy baie hardhorend geword en het haar
sig aanmerklik verswak. Tydens haar nege en tagtigste jaar in 1975 het sy telkens
teenoor Margaret opgemerk dat sy besig was om moeg te word van die lewe. ‘To
me the street lights look like great faded balloons’,45. het sy teenoor Margaret oor die
toestand van haar oë gekla. Steeds was die binding tussen haar en Uys baie heg.
Wanneer hy vroeg in 1976 - die jaar waarin Sannie negentig sou word - deur Rapport
gevra word wat sy Nuwejaarsvoornemens is, antwoord Uys: ‘Man ek het dertig
ongepubliseerde bundels in my laai wat ek aan die hersien is. (Hoekom skryf julle
nie iets oor Mammie nie?)’ Op 9 Februarie is sy negentig jaar oud en vind daar saam
met haar kinders en kleinkinders 'n vrolike partytjie plaas, al was daar 'n ondertoon
van droefheid saam met die heuglike geleentheid. Dit is asof die familie besef het
dit sou haar laaste verjaardag wees.
Die paar dae ná haar verjaardag was Sannie nie wel nie en is sy na die hospitaal
geneem. Aan haar kleindogter Eulalia, vroeër van Johannesburg, het sy op 19
Februarie gesê: ‘Eulalia van Transvalia, mooi soos 'n dahlia ...’ Aan haar seun François
het sy gevra wanneer hy weer gaan uitstal. Toe hy sê hy het dit weer uitgestel, was
haar antwoord: ‘Van uitstel kom afstel. Maar ek kan nie langer uitstel nie.’ Die
X-strale het 'n blokkering in een van die are gewys. Indien sy die volgende oggend
'n operasie kon ondergaan, was daar die moontlikheid dat sy sou leef. Uys was die
enigste wat ten gunste daarvan was. Gelukkig het dit nooit tot 'n vraagstuk ontwikkel
nie, want Sannie is in die nag dood.
Sannie se dood het 'n beangstigende gevoel van leegheid gelaat. Ná die begrafnis
is Margaret saam met Uys Onrust toe. Hulle het van Sannie se besittings in die motor
gepak. Uys het van haar medisyne saamgeneem wat hy wou drink wanneer hy weer
siek is, en Margaret laat omdraai om ook sy moeder se wit wandelstok te gaan inlaai.
Onderweg na Onrust het Uys aan haar gesê dat sy grootste vrees altyd die gedagte
aan sy moeder se dood was. Noudat dit só ver gekom het, was dit egter vir hom
moontlik om sonder haar te leef, al het hy haar verlies meer gevoel as wat hy wou
erken.46.
In die weke ná Sannie se dood is Uys weer gepla deur 'n bloeiende maagsweer,
voortdurende hikke en mislikheid. Soms moes hy
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na die Hermanus-hospitaal om as gevolg van die dehidrasie op 'n drup geplaas te
word. 'n Paar maande ná Sannie se dood is hy Transvaal toe om tydens die koue en
eensame maande 'n bietjie van Onrust weg te kom.
‘I missed him and worried about him’, skryf Margaret. ‘Then one day I had a
horrible feeling. Was it a premonition?’47. Sy het besluit om by François en sy vrou,
Sylvia, op Montagu onderdak te gaan soek. Hulle het gesien sy is bedruk en het haar
uitgenooi om oor te bly totdat sy beter voel. Hulle het aangesit vir 'n smaaklike ete
met groente uit die tuin. Die atmosfeer was ontspanne en rustig. Margaret het François
se skilderye bekyk,
serenely glowing against the walls. There was a timelessness about their
intrinsic beauty. My depression eased. I went to sleep in the little etching
room comforted by the solid black press next to my bed, the zinc and
copper plates standing on a narrow shelf all the way round the room and
the canvasses stacked under the bed and against the walls.48.
Die volgende oggend, Woensdag, 30 Junie 1976, het sy wakker geword, onbewus
daarvan dat op hierdie dag, ver weg in Transvaal, iets met Uys sou gebeur wat sy
lewe ingrypend sou verander.
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Hoofstuk XVIII
Laaste jare
I
Tydens sy besoek aan Transvaal in die winter van 1976 het Uys, soos sy gewoonte
was, by verskillende mense in Johannesburg en Pretoria rondgekuier en ook 'n ruk
lank by Bokkie en sy vrou, Dorothy, gaan bly.
Op Woensdagaand, 30 Junie 1976, sou hy gaan eet by sy vriend dr. Boet Kloppers,
die medikus wat saam met hom in die Tweede Wêreldoorlog was en hom toe al 'n
paar maal in die H.F. Verwoerd-hospitaal behandel het. Bokkie en sy vrou neem Uys
die aand na Kloppers se huis in Lynnwoodweg. Net ná sewe-uur, reeds donker, kom
hulle daar aan. Omdat Bokkie nie presies weet watter huis Kloppers s'n is nie, klim
hy uit en stap hy oor die besige straat om na die nommers te kyk. Toe hy sien dat die
huis wat hy soek, wel dié van Kloppers is, draai hy om en sien hy hoe Uys ook
uitklim. Hy skree aan sy broer om versigtig oor die bedrywige straat te stap, maar
Uys hoor hom blykbaar nie. Bokkie is net op pad om die hek voor Kloppers se huis
oop te maak toe hy die geskreeu van remme en 'n verskriklike slag hoor. Toe hy
omkyk, sien hy Uys in die straat lê. Hy was lam van die skrik en het onmiddellik
gedink Uys is dood.
Dr. Kloppers en van sy mediese kollegas het die slag gehoor en uitgestorm om te
kyk wat gebeur. Binne minute ná die ongeluk kon Kloppers sy vriend behandel. Die
oud-Springbok dr. Ernst Dinkelmann daag ook net daarna op. Met sy motorradio
ontbied hy dadelik 'n ambulans en tref hy met die H.F. Verwoerd-hospitaal reëlings
vir Uys se opname. In 'n bewustelose toestand word hy binne twintig minute na die
hospitaal vervoer en in die intensiewesorgeenheid opgeneem. Die dokters kon reeds
by Kloppers se huis vasstel dat Uys, naas ernstige hoofbeserings, etlike beenbreuke
opgedoen het.1.
Op Onrust en in Kaapstad, trouens oor die hele land en oorsee waar hulle daarvan
in die koerante gelees het of daarvan in kennis gestel is, het vriende met ontsteltenis
op die berigte oor Uys se teenspoed gereageer. Op Montagu was Margaret Maskew
lam van die skrik en selfs die flegmatiese François en sy vrou, Sylvia, was ontsteld
toe hulle die nuus verneem. In A portrait of Uys Krige skryf Margaret dat Uys
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sekerlik sou gesterwe het indien 'n groep mediese dokters nie dadelik op die toneel
was nie. Omdat die ongeluk voor dr. Kloppers se huis gebeur en daar 'n ete vir sy
mediese vriende gereël was, kon agt dokters en spesialiste dadelik eerstehulp toepas.2.
Die eerste paar dae ná die ongeluk was Uys bewusteloos. Toe hy daaruit kom, kon
hy niks van die ongeluk onthou nie. Ná 'n periode in die intensiewesorgeenheid is
hy oorgeplaas na die ortopediese afdeling van die hospitaal, want met die ongeluk
is die linkerheup ontwrig, die ligament in die linkerknie geskeur en die ligament van
die regterenkel verstuit. Op 9 Julie 1976 is hy geopereer om die linkerfemur wat in
die bekken ingedryf is, deur traksie uit te haal, 'n pen deur die tibia net onderkant
die knie te sit en 'n skroef in die bo-ent van die femur te plaas.3. Ná ses weke met 'n
spalk kon hy stadig met krukke begin loop tot hy sy volle gewig kon dra, al het die
hele proses met heelwat pyn en ongemak gepaardgegaan. Uiteindelik kon hy met 'n
kierie oor die weg kom en later daarsonder, maar die een been was ná die ongeluk
korter as die ander. Wat al die verpleegsters opgeval het, was dat hy nooit oor die
ongeluk of oor sy pyn en lyding gekla het nie. Hy het net die hele tyd hoë lof gehad
vir die bekwame dokters en verpleegsters en die welwillendheid van sy vriende.
Tog het dit mense wat in die hospitaal by hom op besoek gekom het, opgeval dat
iets in Uys verander het. Toe Koos Human hom 'n eksemplaar van die nuwe uitgawe
van Die goue kring oorhandig, het hy die boek net een kyk gegee en op die bedkassie
neergesit. Vroeër sou hy 'n nuwe publikasie van hom gretig deurgeblaai en aan die
bladsye geruik het. Die lewensdrif was gedemp. Die romantikus wat oormoedig meen
hy is onsterflik, was nou skielik gekonfronteer met die eindigheid van die menslike
lewe. Kort tevore kon Uys nog spottend sê hy strewe daarna om die ouderdom van
153 - een jaar ouer as die oudste mens op aarde - te haal. Nou was daardie soort
flirtasie met die dood verby. Die horisonne het nie meer eindeloos voor hom gelê en
wink nie.
Dit was langer as ses maande voordat Uys weer na Onrust kon terugkeer. Aan
Margaret het hy by sy terugkeer gesê dat goedheid en erbarming die belangrikste
kwaliteite in die lewe is en dat hy nooit weer lelike woorde met iemand wil hê nie.
'n Onverwagte gevolg van die ongeluk was dat Uys nooit weer 'n aanval van
mislikheid of 'n bloeiende maagseer gehad het nie. Op een of ander wyse het die
ongeluk die ou siekte genees.4. Miskien het daar iets gesteek in sy huis-
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hulp, Babsie, se opmerking teenoor Margaret: ‘Die ou dink dis sy maag, maar dit sit
alles in sy kop!’

II
Met sy terugkeer op Onrust het dit naaste vriende soos Jan Rabie en Marjorie Wallace
opgeval dat Uys neerslagtiger as vroeër was en dat hy ook by tye knorrig kon word,
al kon hy steeds met een en almal gesels wat op besoek kom. By geleentheid het hy
gesê: ‘Hulle (d.w.s. Mamma) het ons nooit vertel die ouderdom is so vreeslik nie!’5.
Bedags het hy sy ou roetine gevolg om in die oggend vroeg Die Burger en die
Cape Times te lees en ontbyt in die bed te kry. Ná middagete het hy gerus en dan sy
pos deurgegaan en briewe beantwoord. Teen die laatmiddag het hy graag op die stoep
gaan sit om sy enkele glasie brandewyn met gemmerbier langsaam te drink. Steeds
is hy in die oggend en die middag see toe om te gaan swem. Op die strand het hy
graag gesels en soms 'n ou uitgespoelde sandaal opgetel, in die hoop dat hy sy maat
een of ander tyd sal vind. Op 'n dag het hy met die swem in die golwe sy valstande
verloor. ‘Dat die see waarvoor ek só lief is, dít nou aan my kon doen’, het hy gesug.
Toe hy hoor van 'n skilder wat 'n stel tande as deel van 'n collage in sy kunswerk op
'n uitstalling in die Onrust-galery gebruik, het hy gaan kyk en was hy daarvan oortuig
dit is sy tande. Dié tande was egter vas gegom en onbruikbaar. Die tandarts kon Uys,
wat die tande dringend nodig gehad het, nie op kort kennisgewing help nie, maar het
hom die adres gegee van iemand wat dalk van nut kon wees. By sy aankoms trek die
man 'n laai vol stelle tande oop en sê Uys moet maar aanpas. Daar is sowaar een stel
wat pas. Toe Uys verneem die stel sal net R5 kos, sê hy dit is heeltemal te min - geen
tandemaker kan so iets vir R5 maak nie. Toe kom die antwoord: ‘Ek is nie 'n
tandemaker nie, ek is 'n begrafnisondernemer.’6.
Drie keer het Uys en Margaret met die Tuinroete in Margaret se motor gereis: een
keer na 'n skoolopvoering van Die goue kring en twee keer na Matthys Strydom se
jaarlikse kunsuitstalling op George. By geleentheid het Uys aangebied, toe hulle op
een van die plaaspaadjies was, om by 'n boemelaar langs die weg te gaan vra watter
pad hulle na Mosselbaai moet neem. Uys het nie juis na die aanwysings geluister
nie. ‘Maar wat jeuk my neus dan weer so vandag?’
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het hy gesê, na die man se herkoms uitgevra, gewonder of hulle nie dalk familie is
nie en uiteindelik oor sy gedig ‘Ken jy die see...’ begin gesels. Terug in die motor
vra Margaret hom: ‘Which way must we go?’ Uys het haar verras aangestaar en
aangebied om uit te klim en die man weer te gaan vra. Dit het Margaret aan Sannie
se waarskuwing laat dink: ‘Never let Uys out of the car to ask the way. He doesn't
remember the directions, once he starts talking to a stranger...he doesn't stop talking
and sometimes he just disappears altogether.’7.
Maar soms, wanneer Margaret terug was by haar woonplek in die Kaap, kon die
allenigheid Uys pak. Dan het hy sommer saans op Onrust enige huis waar daar 'n lig
skyn, ingestap, hom tuisgemaak en na die familie en die goeie ou dae begin uitvra.
En hy het baie vergeetagtig geword, want 'n week later sou hy met dieselfde vrae
opdaag. So, vertel Jan Rabie, het hy die gewoonte begin ontwikkel om, wanneer hy
Gregoire Boonzaier êrens raakloop, te vra waar René Gretz is, die beeldhouer wat
in die dertigerjare 'n borsbeeld van hom gemaak het, net om dit by die volgende
ontmoeting te herhaal. Gregoire het moeg geraak van verduidelik dat hy Gretz eeue
laas gesien het omdat hy dood is en gebrom: ‘As hy my weer vra hoe gaan dit met
René Gretz, dan vermoor ek hom!’ Op 'n dag toe hy weer by Gregoire kom, vra hy
weer na René Gretz; Gregoire jaag weg sonder om te antwoord. 'n Ruk later daag
Uys weer vir 'n besoek by Gregoire op. Toe hy die deur oopmaak, druk Gregoire,
voor Uys sy mond kon oopmaak, 'n stuk hardebord in Uys se arms met die woorde
groot daarop: ‘René Gretz is dood.’8.
Met die ouderdom het Uys, so vertel Jan verder, ook nalatig geraak met sy
briefwisseling met honderde kennisse oor die hele aarde. Ook sy belastingsake was
'n onmoontlike kraaines en uiteindelik daag daar 'n aanslag met 'n dagvaarding op.
Babsie bel een middag vir Marjorie:
Mies Marjorie, julle moet kom help nou. Hulle wil die maaster in die
tronk sit. Ja, mies Marjorie, hulle wil hom opsluit, want die belangstelling
(belasting) het gekom. Dis 'n vreeslike bedrag. En die maaster hy's so
kwaad as 'n slang. Hy gooi die belangstelling op die grond en hy skop dit
en hy trap daarop en hy skop en hy trap en hy sê: ‘Ek sal jou nie betaal
nie! Ek sal jou nie betaal nie...!’9.
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En sy gaan voort: ‘as die maaster nie kyk nie, dan tel ek die belangstelling op en ek
steek dit weg in 'n rak. Maar die maaster hy's nes 'n kind wat speelgoed gekry het
wat hy nie wil hê nie, nou wil hy dit net breek, hy snuffel die belangstelling se
pampiere weer uit en hy gooi dit weer op die grond en hy skop en hy trap dit en hy
sê: “Ek sal jou nie betaal nie, ek sal jou nie betaal nie!”’10. Koos Human en Jan is na
Hermanus om by die staatsaanklaer verskonings vir Uys te gaan maak en te
verduidelik hoe sy lewe deur die ongeluk in Pretoria ontwrig is. Toe hulle met goeie
nuus by Uys wil opdaag, moes hulle hoor hy het Margaret omgepraat om met hom
ver weg na Swellendam te ry. Toe hy 'n dag daarna terugkom, was hy eerder verbaas,
glad nie dankbaar nie: ‘Het julle my uit die tronk gehou? Hoekom weet ek dan niks
daarvan nie?’ Hy het toe betaal, met die boete daarby, maar bygevoeg: ‘Die vorige
keer toe ek 'n klompie jare agterstallig was, het hulle my niks beboet nie.’11.
Hoewel Babsie goed vir Uys gesorg het en tydens sy siektes mooi na hom omgesien
het, was sy nie ongeneë om vir haar familie op sy koste te voorsien en haarself op
sy winkelrekening aan die nodige en luukses te help nie. Almal, behalwe Uys, was
ontsteld hieroor. Uiteindelik lei dit tot haar ontslag en word 'n vrypostige weduwee
in haar plek aangestel wat haar familie laat inwoon, haar eie klere en persoonlike
artikels in Uys se badkamer laat bly en die huishouding gruwelik verwaarloos. Dit
lei op Uys se twee en sewentigste verjaardag op 4 Februarie 1982 tot 'n konfrontasie
met Margaret in die aanwesigheid van gaste. Die weduwee was briesend en het
onmiddellik haar ontslag geëis, wat met verligting deur Margaret aanvaar is. Dit het
die weduwee egter nie verhinder om nog 'n laaste keer eiegeregtig die telefoon te
gebruik nie: ‘Ma!’ het sy geskreeu, ‘Ma moet dadelik die bakkie stuur. Nee, ek bly
nie hier 'n oomblik langer nie. Nee! Die oubaas is nie te sleg nie. Dit is die girlfriend
wat my uitgejaag het!’12.
Uys - hulpeloos soos altyd, en nog meer so sedert sy ongeluk - was nou sonder
huishulp. In dié omstandighede het Eulalia vir Louie Lemmer, wat kort tevore van
Natal gekom en haar op Onrust gevestig het, gevra of sy nie bereid sal wees om 'n
ogie oor Uys te hou en hom te help totdat hy weer iemand kon kry wat inwoon nie.
Louie, wat Uys reeds in daardie stadium leer ken het, was bereid om dit te onderneem
en het elke oggend ingekom.
Baie gou kon Uys die bekwame dienste van Katie Thompson as
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huishulp verkry, maar hy het Louie gevra om steeds in te kom en as sy ‘sekretaresse’
op te tree. Gewoonlik het Percy Coxon vroeg in die oggend sy koerante gebring en
het Katie later met die ontbyt opgedaag. Wanneer Louie dan teen tienuur kom, het
sy en Uys eers sy briewe beantwoord. Dikwels wou Uys dan ná afloop daarvan na
die biblioteek op Hermanus toe of gaan koffie of tee drink by die Cypress Tea Garden
by die Ou Hawe. Eers het sy hom aangespoor om liewers aan sy manuskripte te arbei,
maar Uys was steeks vir werk en meestal het hulle twee of drie oggende per week
ingery Hermanus toe. Wanneer hulle dan wél aan die werk kon kom, het hulle aan
Uys se reeds voltooide vertalings van Lorca, Villon, die Brasiliaanse digters, sy
ongebundelde eenbedrywe en sy Môrester oor die Abruzzi aandag gegee. Om sy
aandag te kry, het Louie dikwels begin om 'n gedig te lees en te sê hoe mooi dit vir
haar is. Dan het hy vlam gevat en begin hersien. Wanneer hy eers aan die gang was,
het hy dit geniet. Maar Uys het langtand en met baie onderbrekings aan al hierdie
manuskripte gewerk en dit het baie mooipraat van Louie gekos om hom 'n driekwartier
of langer aan die sit te hou. Buitendien kon hy nie sy hand lê op al die manuskripte
wat in kaste en laaie verspreid gelê het nie. Met middagete het hy sleg geëet, maar
van soetgoed en lekkers het hy baie gehou. Dan het Louie vertrek. In die middag het
hy radio geluister, gaan swem, weer koerant gelees of na die televisie gekyk.13. Van
musiek - Puccini, Mozart, Beethoven - het hy baie gehou, maar hy was te onhandig
om die platespeler self aan die gang te kry.
Uit Uys se onwilligheid om te skryf, is dit duidelik dat sy skeppende vermoë
geleidelik tot stilstand gekom het. Steeds het hy gedurig humoristies verwys na sy
twee dosyn manuskripte wat net lê en wag om gepubliseer te word, maar niemand
kon iets uit hom kry nie.14. Sy laaste werke - Ballades van Villon, Verse van Lorca
en Drie eenbedrywe (met Interieur, Kry julle ry en Die apie) - is almal postuum in
1987 deur Human & Rousseau gepubliseer, terwyl Brasilië sing (1990) en Spaanse
dans (1991) deur M.M. Walters in sy reeks Poësie uit die verre lande versorg is. Sy
artikelreeks Na die Maluti's uit die dertigerjare verskyn in 1990 deur bemiddeling
van Hennie Aucamp in boekvorm. Self het Uys, stuitig, na homself verwys as 'n
afgetrede digter! As jy 'n afgetrede dokter of advokaat kon kry, so was sy argument,
waarom dan nie ook 'n afgetrede digter nie?15. Onder sy nalatenskap is daar baie
aanlope tot gedigte, onvoltooide en voltooide verse - oor die algemeen latere en
mindere werk. In 1984 het Uys 'n bundel van meer as
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tweehonderd gedigte aan Human & Rousseau vir publikasie voorgelê, waaronder
selfs juvenalia uit De Goede Hoop! 'n Mens kry die indruk dat die romantiese vaart,
veral ná die motorongeluk, by hom gestol en dat sy stem as digter veryl het. Human
keur die verse vir publikasie af. In 'n brief van 12 September 1984 aan Louie Lemmer
skryf hy dat die manuskrip aan twee keurders voorgelê is wat Uys as persoon en as
digter baie goedgesind is en dat hulle werklik hulle eerlike literêre opinie uitgespreek
het. Vir hom persoonlik lyk dit in Uys se eie belang om liewer nie dié lukrake
versameling gedigte te publiseer nie.
'n Mens kan nie anders as om ten volle met die keurders en Human se beslissing
akkoord te gaan nie. Die gedigte in dié manuskrip is die nawater van 'n eens
sprankelende romantiese digter. En tog is enkele van hierdie laaste verse - sommige
van vóór die ongeluk - juis in hulle stameling en eenvoud aangrypend, in die besonder
die kort verse oor die dood, die ontkragte woord en die stilte wat by die digter ingetree
het:

Tot niet
En die ou vriendskappe?
Ook hulle gaan tot niet.
Wat het in jou gesterf?
Net maar die lied.

Die niks
Maak van jou leed
en jou ellende, broer,
'n lied.
Laat hy sing, jou verdriet!
Maar klokslag middernag
staan daar uit die wit papier
die niks, die niet.
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Op die ou end
Wat bly daar oor
van dié herinneringe?
Net die vergetelheid
van alle dinge.

Soms is 'n vers mooi beeldend:

Jou borste
Jou borste, diep en teer en naak,
is twee wit kussings vir my vaak;
en word ek wakker wyl jy waak,
roer hul soos duiwe as ek aan hul raak...

'n Enkele keer verwoord hy 'n gevoelige stemming, verwant aan die beroemde reëls
wat hy uit Quasimodo vertaal:

Sononder
Die skaduwee, meteens, is koud. Ek ril.
Die groot swart nag kom soos 'n gil.
En skielik is al die sonbesies stil.16.

En, gedagtig aan al sy skete skryf hy 'n vermaaklike

Grafskrif vir Uys
Jul lag jul dood, verdomp, as ek jul sê
hoe sleg ek voel, hoe mankoliek.
Maar wag, jul sal nog op my grafsteen lees:
EK HET JUL MOS GESÊ EK'S SIEK.

III
Deur die jare het Marjorie Wallace en François Krige talle skilderye van Uys gemaak
en in die tagtigerjare was daar die guitige tekeninge
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van Margaret Maskew. In die jare ná sy motorongeluk bly eerbewyse vir hom
instroom. In 1977 publiseer Human & Rousseau Oggendlied onder redaksie van
André P. Brink vir sy verjaardag, met stukke oor hom deur Jan en Marjorie, André,
Chris Barnard en Alan Paton en talle bydraes deur ander medeskrywers.
'n Onverwagte vreugde vir hom is 'n vertaling van sy verse in Russies deur Jewgeni
Witkowski, met 'n inleiding deur A. Dawidson, wat in 1977 onder die titel Ballade
van die groot dapperheid (Ballada o wjelikom moezjestwê) in Moskou verskyn. Dit
is 'n bundel, met houtsneë by sy verse, wat hy graag aan vriende en kennisse op
besoek aan Swartdakkies gewys het, maar wat hom geen enkele sent in die sak gebring
het nie. Die roebels was wel beskikbaar, maar dan moes hy dit in Moskou gaan haal.
En hy weet nie of hy daar sal kom nie, sê hy in Nico Roos se radioportret. Hy meen
hulle moet maar 'n kommissaris met die roebels stuur. ‘Ek wil hê sy moet agtien
wees, maar sy kan maar neëntien ook wees!’ sê hy.17.
Wanneer hy op 4 Februarie 1980 sewentig is, reël Human & Rousseau 'n ete vir
Uys in die Birkenhead Hotel op Voëlklip, Hermanus. Hy was verras én bly dat
Opperman, met wie hy jare lank, ten spyte van 'n sekere toegeneentheid, 'n gestremde
verhouding gehad het, aanwesig was. In 'n rede by dié geleentheid spreek Opperman
sy groot waardering uit vir die wyse waarop Krige sy romantiese verlange in Afrikaans
verklank het: hoe hy, ná sy terugkeer uit die Tweede Wêreldoorlog, ontroerend skryf
oor die skeiding wat daar tussen hom en sy volksgenote gekom het en hoe hy by die
formele godsdiens en partypolitieke indelings verby die stryd van die ewige digter
voer. Albei dié aspekte word pragtig verteenwoordig in ‘Verre blik’. Opperman
oorhandig namens Human & Rousseau 'n spesiale uitgawe van dié gedig wat hulle
met die hand laat set het en wat as geheel deur Gerhard Last, een van Suid-Afrika
se top-tipograwe, ontwerp is.18. Vir dié geleentheid skryf Jan Rabie 'n pryslied met
die volgende mooi slotreëls:
Loof hom dan só: sewentig jare lank al is Uys 'n fontein,
'n springfontein waar woorde reënboë kan klaradyn,
waar ander opregtes vonkies vuur kan kry;
Al doof 'n reënboog uit, herbore vuur sal bly.19.
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In 1981 ontvang Uys vir die sesde maal die Akademieprys vir Vertaalde Werk, dié
keer vir sy oorsetting van Die huis van Bernarda Alba van Lorca. En in 1985 ken
die intussen gul geworde Akademie die Hertzogprys vir Drama aan hom toe vir sy
hele dramatiese oeuvre.
Uys het seker al hierdie toekennings en vererings geniet, maar van die stralende,
goue seun van vroeër was daar, behalwe die steeds kinderlike eenvoud, weinig oor.
Steeds was hy spraaksaam en intens geïnteresseerd in familieverbintenisse. Só erg
was dit dat Jan Rabie hom eenmaal geterg het:
Uys, jy sal eendag ruggelings by die hemelpoort aankom. En wanneer
jy vasloop in Sint Petrus, sal jy omdraai en vra: ‘Sê my, waar't ek jou al
ontmoet, en sê my, sê my wat is jou mammie se nooiensvan nou weer?’20.

IV
Reeds in 1982 het die televisieregisseur Pierre Marais begin met die aanloop tot 'n
uur lange uitsending waarin hy onder die titel Sol y sombra 'n beeld wou gee van
Uys Krige se lewe. Marais het met die navorsing baie deeglik te werk gegaan en talle
dokumente uit Uys se kinderjare en sy jare as korrespondent tydens die Tweede
Wêreldoorlog opgespoor, onder meer lewende beelde uit dokumentêre films waar
Uys saam met die soldate in sy oorlogsuniform beweeg.
Vir 'n volledige beeld was dit egter nodig om Uys na Europa te neem, sodat die
televisiespan saam met hom op die spoor kon loop van al die plekke in Frankryk en
Spanje waar hy in die dertigerjare was. Daarom besoek hulle dié lande op koste van
die SAUK en gaan Eulalia saam as sy ‘hulp en steun’. Hulle vlieg op 8 Junie 1983
na Lissabon en Madrid en reis dan oorland na Marseille. In Portugal besoek hulle
die graf van Roy Campbell en gesels hulle met die twee Campbell-dogters. Hulle
doen Toledo en Barcelona aan, en in die buitewyke van Granada besoek hulle saam
met 'n peinsende Uys die geboortehuis van Lorca en die huis waar hy sy groot werke
geskryf het. Dan bereik hulle die Franse Riviera, waar Uys in Martigues nog die ou
vervalle huis kan uitken waar hy saam met die Campbells gewoon het. In Toulon
vind daar 'n reünie plaas met die agterlyn van die rugbyspan waarvan Uys 'n lid was
en waarvan elke lid, aange-
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vreet deur die tyd, nog leef. Hulle gee hom sy trui, rooi erekleurebaadjie en petjie
wat hy destyds nie kon bekostig nie. Per vliegtuig gaan hulle na Rome en van daar
na die omgewing van Sulmona en die Abruzzi-berge vir 'n herbesoek aan Vincenzo
Petrella en die Italiaanse kleinboere wat hom weggesteek en help ontvlug het. Hulle
eet 'n pasta-maaltyd saam met die mense oor wie hy in The way out geskryf het. 'n
Italiaanse televisiespan wat van die besoek gehoor het, is by om ook 'n opname
daarvan te maak.21.
Uys bly in Rome agter, terwyl Pierre Marais elders in Europa 'n besoek van die
Tygerbergse Kinderkoor vir die SAUK-TV moes vaslê en Eulalia saam met die res
van die span terugkeer na Suid-Afrika. Maar Uys het moeite om sy weg in die groot
stad te vind, kon nie die adres van sy hotel onthou nie en het deurmekaar begin praat.
Uiteindelik moes die Suid-Afrikaanse ambassadeur sorg dat hy veilig op 'n vlug na
Johannesburg beland. In Pretoria bly hy 'n hele tydjie by Bokkie voordat hy weer
terugkeer na Onrust. In 'n onderhoud met Beeld sê hy ná sy terugkeer dat hy nooit
weer die land wil verlaat nie en dat Rome vir hom 'n ‘onuitstaanbare raserny’ was.
‘Nee man, ek is nou te oud vir rondry en verder neuk ek my hele lewe lank oorsee,
oorsee, terwyl ek my eie omgewing nog nie eens behoorlik ken nie.’22.
Op 4 Februarie 1985 word Krige se Versamelde gedigte, geredigeer deur J.C.
Kannemeyer, in die Kunskamer in Kerkstraat, Kaapstad, bekend gestel, 'n
gesamentlike uitgawe van J.L. van Schaik, Human & Rousseau en Perskor. En
dieselfde aand word Pierre Marais se Sol y sombra op televisie gebeeldsend, 'n
pragtige huldeblyk aan Uys Krige, al word 'n mens plek-plek bewus daarvan dat die
bewegende hooffiguur oor die skerm 'n skaduwee geword het van wat hy eens was,
nie meer die bruisende, vitale digter van die son en die goue seun wat hy vroeër was
nie. Tot Uys se groot droefenis kon Pierre Marais die uitsending nie self beleef nie.
Kort tevore sterf hy op jeugdige ouderdom aan 'n hartaanval.
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Hoofstuk XIX
‘'n Droewe wind deur die olywe’
I
Aan die begin van 1987 het dit vir mense ná aan Uys begin duidelik word dat hy
fisiek aan die verswak is. Hy kon nie meer, soos sy gewoonte baie jare lank was, see
toe gaan om te swem en met mense op die strand 'n praatjie aan te knoop nie. Sy
eetlus was weg, al het hy steeds van soetgoed gehou en graag lekkers uitgedeel aan
kinders wat hy teëkom. Van die min eet het hy uitgeteer en stil geraak. Uiteindelik
het hy selde meer uit die bed opgestaan. Die huisdokter het prostaatkanker
gediagnoseer, maar vermoed dat dit ook na die kolon versprei het. Hy kon Uys, so
het hy aan Eulalia gesê, in 'n hospitaal in Kaapstad vir toetse laat opneem, maar dit
was vir hom duidelik dat haar vader, gelukkig sonder enige pyn, aan die wegkwyn
was. Was die maagongesteldheid feitlik twee dekades lank die langsame aanloop tot
die kanker of 'n nuwe ontwikkeling wat sy oorsprong in die prostaatprobleme van
later gehad het?
Wat almal opgeval het, was dat Uys in die maande voor sy dood skielik helder
van gees en verstand was, nie meer verward of vergeetagtig soos in die voorafgaande
jare nie. Hy het min gepraat, maar met besoekers was hy steeds iemand wat soos 'n
‘wapperende skoenlapper’,1. met min respek vir die logiese ritme van die gesprek,
van een inval na 'n ander kon fladder.
Saam het die huisdokter, Eulalia en Suzanne Fox besluit dit is die beste dat Uys
in die vertroude omgewing van Swartdakkies bly en die laaste maande van die lewe
geniet wat daar nog te geniet is. Eulalia, Margaret Maskew, Louie Lemmer en later
ook Suzanne het met die verpleging kom help. Dikwels het hulle hom met die
kombersie in die motor gelaai en Hermanus toe gery. Hy het dit intens geniet en
telkens gesê dit is vir hom 'n hele ontdekkingstog.2.
Steeds was daar baie vriende wat vir Uys kom kuier het. Hennie Aucamp is in
geselskap van die uitgewers Charles Fryer en Annari van der Merwe na Onrust om
die ‘broos gestaltetjie wat Uys geword het’, in sy stoepkamer in Swartdakkies te
besoek. Hulle kon gesels oor sekere Lorca-vertalings van Uys wat Hennie vir Human
& Rousseau wou nagaan en die vier bundels briewe van Uys hoofsaaklik aan
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sy familie, wat Bokkie mooi oorgetik en laat inbind het, deurblaai.3. ‘Hy was reeds
baie verswak’, skryf Hennie in Wys my waar is Timboektoe, ‘maar toe Charles Fryer
vra of hy 'n boodskap vir ons het, het hy hom opgebeur uit sy bed en nadruklik gesê:
“Daar sal nooit vrede in ons land wees voordat almal nie gelyke kanse het nie.”’4.
Aan die skrywer Etienne van Heerden, wat ook in dié tyd by hom op besoek was en
hom gevra het hoe sy gesondheid is, was die antwoord: ‘Lê maar so. Vir wat wil ek
rondloop?’5. Het hy, rustelose swerwer, dan nie genoeg in sy lewe rondgegaan nie?
Toe die joernalis Johan Vosloo en sy kameraman, wat van die laaste foto's van Uys
geneem het, van hom afskeid neem, vat hy hulle hande vas en stap saam tot by die
deur. By die motor hoor hulle 'n klop aan die kamervenster. Daar staan Uys in sy
pajamas. Hy trek die raam af. Op hulle vraag ‘Ja, Uys?’ antwoord hy: ‘Ek waai vir
julle.’6.
Drie weke voor sy dood het die huisdokter Uys ingelig dat hy gaan sterf. Op 24
Julie 1987 het Gerry de Melker die eerste eksemplare van Môrester oor die Abruzzi
gebring, wat Uys reeds baie jare tevore vertaal het en waarvan die hersiening in groot
mate in Jan Rabie se hande was. Dit was, met Eulalia, Louie Lemmer, Claude en
Erik Laubscher en Jan en Marjorie 'n hele feestelikheid om die bed. Marjorie het die
pragtige veelkleurige omslag, met Uys klouterend oor die Abruzzi-berge, ontwerp.
Voorin Gerry se eksemplaar skryf Uys: ‘Vir Gerry de Melker met al my dank.’ By
die foto van hom in sy militêre uniform wat uit 1944 dateer en wat Gerry voorin die
boek laat afdruk het, voeg Uys, sy geestigheid nog steeds nie gedemp nie, by: ‘(maar
kyk hoe lyk hy nou - amper soos 'n lyk’). En hy vra: Moet die titel nie Môrester bo
die Abruzzi gewees het nie?7.
Op Vrydag, 7 Augustus 1987, het daar 'n duidelike verandering oor Uys gekom.
Hy het heeltemal kalm en stil geword en dit het feitlik gelyk asof daar 'n lig oor hom
was.8. Omdat Margaret, Louie en Suzanne gesien het die einde is nie ver nie, het hulle
die familie wat naby was, in kennis gestel. Sondag, 9 Augustus, was Arnold, Suzanne
en haar man, Revel, en François en Sylvia almal daar. Vroeg Maandagoggend,
ongeveer vieruur, het Margaret die waak oorgeneem en vir hom 'n kasset met
panfluitmusiek gespeel. Hennie Aucamp skryf: ‘Hy het saamgesing, en tyd gehou
met sy hand. En toe die musiek ophou, staan sy op, en draai die kasset om, en weer
luister Uys, en sing saam; en toe word hy stil, en draai hom op sy sy, en blaas sy
asem uit.’9. Dit was twintig oor sewe, Maandag, 10 Augustus.
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By sy dood het talle bevriende skrywers hulde gebring aan Uys. André P. Brink wys
daarop dat Uys 'n digter was wat poësie gelewe het en die lewens van mense rondom
hom daarmee aangeraak het. Daarby het hy vensters vir Afrikaans oopgemaak om
die wind en lug van die Franse, die Spaanse en die Italiaanse literatuur te laat
instroom.10. Hennie Aucamp wys daarop dat Uys die Suid-Afrikaanse letterkunde nie
in kompartemente verdeel het nie, maar as 'n eenheid gesien het en dat hy daardeur
as vrye en eerbare mens alle kultuur- en taalgroepe wou versoen. Tydens sy laaste
besoek aan Uys was dit Hennie se indruk dat die goue seun van die Afrikaanse
letterkunde sterwe as iets natuurliks aanvaar het:
Golden lads and girls all must,
As chimney-sweepers, come to dust.11.

Adam Small sê in sy huldeblyk: ‘Uys, as poet, had tried so hard, so magnificently
(and joyously) hard, to have people related to each other by way of ... Afrikaans.’12.
Guy Butler loof sy ‘wonderful capacity for enthusiasm and enjoyment which was
not eroded by irony’.13. In sy huideblyk14. wys J.C. Kannemeyer naas die bydrae tot
die literatuur op die talle sterk standpunte wat Uys deur die jare in ons openbare lewe
ingeneem het. Hy haal die slotreëls van Uys se manjifieke vertaling van Lorca se
groot ‘Klaaglied vir Ignacio Sanchéz Mejías’ aan:
Ons sal lank moet wag vir die geboorte, as hy ooit gebore word,
van 'n Andalusiër so helder, so ryk aan avonture.
Ek besing jou swier en jou kordaatheid met woorde wat kreun
en ek herinner my 'n droewe wind deur die olywe.

In 'n hoofartikel op 11 Augustus 1987 sê Die Burger die ‘miskenning van Uys Krige
se literêre waarde in die vroeër jare lê die Afrikaner swaar ten laste’. En in 'n
hoofartikel op dieselfde dag sê Die Vaderland: ‘Dit kan as 'n genade vir hom gereken
word dat die onreg hom aangedoen, die letterkundige diskriminasie vanweë politieke
redes, in sy eie leeftyd reggestel is. By sy dood word daaraan teruggedink as 'n
ongelukkige episode. Ons hoop dit het bygedra dat Afrikaners in die breë besef hoe
bekrompe, kwetsend en onregverdig dit kan wees om politiek die oppermaatstaf te
maak.’

J.C. Kannemeyer, Die goue seun. Die lewe en werk van Uys Krige

613
Op Donderdagmiddag, 13 Augustus, is Uys in Onrust se klein kerkhoffie ter ruste
gelê. Daar was geen roudiens nie en die kis is van die ondernemers direk na die graf
gebring. Die draers was Arnold, François, Revel Fox, Willem Theunissen (Eulalia
se seun), Nicolas Baumann (Mizzi se seun) en Jan Rabie. Dit was, soos Jan dit later
sou beskrywe, ‘'n eenvoudige, hartroerende teraardebestelling, bygewoon deur 'n
skare van om en by 250 mense’.15. Jan, Gregoire se seun, Revel Fox en Koos Human
het by die graf gepraat en 'n paar gedigte is voorgelees, onder andere deur Eulalia.
Jan het gesê: ‘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.’16. Pieter Oettle, 'n vriend van Eulalia se dogter, het die
‘soete weemoed’17. van die Andante-gedeelte van Mozart se Klavierkonsert nommer
21 op 'n fluit gespeel, gevolg deur die wysie van Psalm 23, waarby Eulalia met die
diskant ingeval het.
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.18. Op die grafsteen
verskyn sy kort gedig ‘Sonneblom’ uit Vooraand:
Na die bron
van alles, die son,
één beurende drang
één goue verlang!19.
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Chronologiese lys van werke deur Uys Krige
Kentering, 1935
Afrikaanse versameling, 1937
Magdalena Retief, 1938
Rooidag, 1940
Die wit muur en ander eenbedrywe, 1940 (Die wit muur, Die skaapwagters van
Bethlehem, Die arrestasie)
Die palmboom, 1940
Veldtog vir vryheid - Vanguard of victory, 1941 (met Conrad Norton)
Oorlogsgedigte, 1942
The way out, 1946, hersiene uitgawe 1955
Die einde van die pad en ander oorlogsverse, 1947
Sol y sombra, 1948
Alle paaie gaan na Rome, 1949 (Fuente Sagrada, Die groot kanonne, Alle paaie
gaan na Rome)
Hart sonder hawe, 1949
Vir die luit en die kitaar, 1950
Keur uit die verhale van J. van Melle
Ver in die wêreld ..., 1951
Twee lampe, 1951 (hersiene uitgawe 1975)
Die sluipskutter, 1951 (Die ongeskrewe stuk, Die sluipskutter, Die gees van die
water)
The dream and the desert, 1953
Die ryk weduwee, 1953 (hersiene uitgawe 1958)
Die goue kring, 1956
Ballade van die groot begeer, 1960
Gedigte 1927-1940, 1961
Sout van die aarde, 1961
Éluard en die Surrealisme, 1962
The sniper and other one-act plays, 1962
Yerma, 1963
The two lamps, 1964
Vooraand, 1964
Rooi, 1965
Poems of Roy Campbell, 1966
Twaalfde nag, 1967
Orphan of the desert, 1967
Vier eenbedrywe, 1967
The Penguin book of South African verse, 1968
Olive Schreiner, 1968
Muur van die dood, 1968
Spaans-Amerikaanse keuse, 1969
Koning Lear, 1971
Dokter teen-wil-en-dank, 1971
Die wit muur en ander eenbedrywe, 1973
Uys Krige: 'n Keur uit sy gedigte, 1973
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Die loodswaaiers, 1977
Met ander oë, 1980
Die huis van Bernarda Alba, 1980
Die lewe is alleen draaglik as 'n mens 'n bietjie dronk is, in Rostrum, 1985
Versamelde gedigte, 1985
Ballades van Villon, 1987
Môrester oor die Abruzzi, 1987
Verse van Lorca, 1987
Drie eenbedrywe, 1987 (Interieur, Kry julle ry, Die apie)
Die droom, 1989
Brasilië sing, 1990
Na die Maluti's, 1990
Spaanse dans, 1991
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Register van titels van werke deur Uys Krige
Aand ..., 96
Afrikaanse versameling, 31, 34, 226-227, 244, 246, 253, 308, 384, 400
Afspraak, 184, 246, 248
Afwesige siel, 284-285
All roads lead to Rome, 540
Alle paaie gaan na Rome, 305, 400, 408-409, 410, 411, 412, 434, 449, 471, 472,
475, 543
Antwoord, Die, 265
Apie, Die, 604
Arrest, The, 540
Arrestasie, Die, 268, 365, 411, 472, 543
As die akkerblaar praat ..., 59, 61-62
Ballada o wjelikom moezjestwê, 607
Ballade van die bron, 282
Ballade van die dames van weleer, 157-158, 234, 408, 473
Ballade van die groot begeer en ander gedigte, 473-475, 476, 480, 493
Ballade van die krygsgevangene, 336
Ballade van die rooi vlag, 282
Ballade van die stoere Heaulmiere, 162
Ballade van die waters van die see, 282
Ballade van Monsieur Lapeyre, 184, 188, 235, 236, 543
Ballades van Villon, 604
Barcarolle, 162
Beauté inconnue, 94
Before Sidi Rezegh, 333
Bergwêreld, 415
Biografie vir die gebruik van die voëls, 414
Blinde se geloof, Die, 249-250, 370, 383, 543
Blomme van die Boland, 325
Brasilië sing, 540, 604
Bron, Die, 93
By the fire, 91-92
Camp fire, A, 91
Carbonari, Die (The charcoal burners), 410, 412, 539, 557
CE 93 ..., 96, 109
Christmas box, The, 373
Crown of wild olive, A, 538
Dagbreek, 117, 132, 162, 235, 439, 543
Diefstal, Die, 69, 88
Dingaansdag, 73-74, 75
Dokter teen-wil-en-dank, 540, 562, 564, 583, 588, 589
Dood van Antonito, 282
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Dood van die armes, Die, 162
Dood van die Zoeloe (Death of the Zulu), 345-346, 373, 410, 411, 412, 583
Doodkis, Die, 28, 53, 246, 270, 271, 412, 577
Dorre aarde, 416-417
Dream, The, 61, 62-65, 412, 432
Dream and the desert, The, 345, 346, 373, 412, 440, 539, 540
Drie eenbedrywe, 564, 604
Dromer, Die, 75
Droom, Die, 62
Drumpel, 370
Eerste ontmoeting met Roy Campbell, 165
Eggo ..., 370
Einde van die pad, Die, 321, 325, 326
Einde van die pad en ander oorlogsverse, Die, 321-327, 336, 387, 443, 473
Ek wis nie dat ons eens moes skei, 94
Ek wou 'n ligte liedjie sing, Alet, 94
Éluard en die Surrealisme, 159, 415, 481, 539
En daarna, 345
Evening, 93
Feëjuffertjies van Reyniers, Die, 135
Fonteintjie, Die, 93
Fuente sagrada, 285-286, 407, 411, 434, 540, 543
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Gars-oes, Die, 415
Gebed aan die jong maan, 269-270, 503
Gedigte 1927-1940, 96, 117, 118, 184, 223, 472, 476, 542-543
Gees van die water, Die, 266, 341, 543
Generaal en 'n manskap, 'n, 320
Gifpyltjies, 345, 388
Goue kring, Die, 18, 65, 213, 271, 443, 450, 452-455, 472, 475, 480, 481, 495,
496, 497, 515, 540, 558, 583, 600, 601
Grafskrif, 96
Great Trek, The, 411
Grootkanonne, Die, 404, 407-408, 434, 481, 543, 562
Haas en die skilpad, 540
Hart sonder hawe, 117, 316, 344, 345, 373, 385-388, 443, 462, 473
Hart van Hialmar, 93
Hero, The, 92-93
Hooglied, 342
Hospitaalskip, 327, 400
Hôtel Aurore, 162
Huis van Bernarda Alba, Die, 580, 583, 608
In die siekevertrek, 325
Interieur, 604
J' Aime, 93
Karo, Die, 95
Karoodorpie, 342
Ken jy die see ..., 473-474, 602, 613
Kentering, 91, 95, 96, 117, 118, 225, 227-239, 248, 262, 271, 281, 308, 370,
449, 472, 490
Keur uit die verhale van J. van Melle, 251
Keur uit sy gedigte, 590, 591
Keuse, 246
Kitaar, 202-205
Klaaglied vir Ignacio Sánhez Mejías, 282-285, 590, 612
Klopsdans, 473, 503
Koning Lear, 131, 583-587, 588, 589
Krieket..., 60-61
Kritikus van Vyftig, 444-445
Kry julle ry, 564, 604
L' Hiver, 93
Laeveld, 385-386
La Miseria, 270, 412, 452
L'art poétique, 544
Lesingsliedjie, 86, 235
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Lewe is alleen draaglik as 'n mens 'n bietjie dronk is, Die, 578
Lewenstroos, 544
Liberta sulla Majella, 531
Lied aan Kalomien, 95, 109, 235
Lied van die Fascistiese bomwerpers, 277-280, 281, 285, 302, 322, 370, 375,
383, 543, 529, 549
Lied van die helder dood, 345
Lied van die liefdesnood, 341
Lied van die reëndruppel, 341, 344
Lied van die roeiers, Die, 93
Lied van die roos, 345
Lied van Lappiesdorp, 474
Living language, The, 215
Loflied, 474
Loodswaaiers, Die, 374, 548-549, 564
Magdalena Retief, 27, 266-267, 268, 308, 365, 383, 418, 540
Medelye, 185
Met ander oë, 534
Midwinter, 341-342
Môrester oor die Abruzzi, 50, 351, 353-354, 363-365, 604, 611
Muur van die dood, 298, 548
My dae, 183-184, 188
My seun, hou maar aan, 74
Na die Maluti's, 98, 245, 269-270, 385, 604
Na vyftig jaar, 52
Nag, 119, 235
Nagreën, 95, 109, 184, 219, 230, 238, 265
Neerlaag, 118
Net soos matrose ..., 117
Nokturne, 345
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Oë, Die, 93
Olive Schreiner: A selection, 551-553, 572
On coercion, 91
Ongeskrewe stuk, Die, 268, 411, 434, 543
Oorlogsgedigte, 321, 323, 369, 370
Oorwinning, 118
Opdrag, 74
Orphan of the desert, 315, 378, 541, 557
Ou skeepskaptein, Die, 75-76
Ouverture, 321, 324
Pad deur die woestyn, Die, 321, 325
Palmboom, Die, 28, 30, 49, 55, 69, 135, 271, 308, 383, 452
Penguin book of South African verse, The, 549-551, 569
Perils of Provence, The, 378
Plaashek, 385-387, 400
Poems of Roy Campbell, 165, 489, 541
Prins Pierewiet, 144
Publieke foon, 96-97
Refrein, 510-512
Reisindruk, 96, 109
Requiescat, 93
Rit van Jan Lafras Malherbe, Die, 248-249, 301
rivier, Die, 223, 225, 228
Rolprent-aspirante, 142
Romanza, 137, 162-163, 179, 184, 185, 236, 246, 370, 383, 473, 543
Rooi, 315, 481, 539
Rooidag, 96, 117, 223, 238, 280, 281, 308, 369, 370, 443, 472, 542
Rugby in Frankryk, 138
Ryk weduwee, Die, 59, 420-424, 452, 475, 479, 497, 540, 549
Rymelaar se lied, Die, 76-77
Seekasteel te water gelaat, 'n, 144
Seemeeu, Die, 265, 370, 543
Seun word gebore, 'n, 30
Skaapwagter met sy wolmussie, Die, 135
Skaapwagters van Betlehem, Die, 266, 268, 365, 543
Skets van 'n loods, 320
Skietgebed van die skollie, 474
Skoot, Die, 344
Skulp, 400
Sluipskutter, Die, 313, 409-410, 411, 412, 434, 471, 543
Snel is ons lewe ..., 116, 121
Sniper and other one-act plays, The, 412, 481, 540
Sol y sombra, 218-219, 385, 398, 477
Soldaat, Die, 311-312, 324-325, 370, 383, 550
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Sonneblom, 613
Sout van die aarde, 56, 62, 138, 165, 167, 370, 428, 451, 481, 516, 517, 539,
540, 541
Spaans-Amerikaanse keuse, 414, 539, 540, 569, 583, 587, 588
Spaanse dans, 414, 540, 604
Spoor terug, Die, 544-545
Spring, 342
Stad, Die, 49, 53, 55
Sterre, Die, 223
Stoftrappertjie, 545-546
Strik, Die, 93
Stroom, Die, 74
Sug, 93
Swaels bo die kamp, 344-345
Swerwers, Die, 191, 223
Taking of the koppie, The, 316
Totensonntag, 329, 539
Tram-ode, 19, 50, 51, 52, 56, 116, 117, 122, 136, 140, 150-153, 173, 179, 184,
195, 230, 235, 236, 239, 370, 383, 386, 425, 544, 582, 591
Treursang vir Van der Merwe, 184-185, 230, 236
Twaalfde nag, 554-556, 560, 584, 587
Twee lampe, Die (The two lamps), 27, 53, 418-420, 478, 479, 541, 561, 583
Tweede lewe van my moeder, 414
Tydens die storm, 93
Uitkoms, Die, 246
Uys Krige: 'n Keur uit sy gedigte, 590, 591
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Vaderlandsliefde, 74
Vanguard of victory, 306
Veldtog vir vryheid, 306
Ver in die wêreld ..., 320, 370, 385, 478, 541
Vergesig, 385-386, 400
Verre blik, 21, 342-344, 385, 607
Versamelde gedigte, 609
Verse van Lorca, 417, 604
Verstekelinge, Die, 428
Vier eenbedrywe, 411, 543
Vignette, 473, 551
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Enklaves van die lig, 491
Essential gesture, The, 404
Expiring frog, 463
Faerie queen, 88
Faust, 560
Faustus, 370
Feldzug in Nordafrika, 329
Flaming terrapin, The, 164
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Hamlet, 183, 321

J.C. Kannemeyer, Die goue seun. Die lewe en werk van Uys Krige

688
Hassan, 407
Heks, Die, 432
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Huckleberry Finn, 359
Il seme sotto la neve, 376
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Inferno, 170, 209
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Klop, Die, 476
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Lady Chatterley's lover, 144
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Les enfants du paradis, 436
Les fleurs du mal, 130, 160
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Light on a dark horse, 171
Lobola vir die lewe, 526
Lojale verset, 247, 257-260
Long day's journey into night, 565
Look back in anger, 461
Look homeward, Angel, 500
Lucifer, 181
Lysistrata, 407
Mafeking Road, 399
Magersfontein, o Magersfontein!, 528
Man from La Mancha, The, 567
Man van Ciréne, 465
Marat/Sade, 579
Mariana Pineda, 210, 266
Marianne, 106
Master of Ballantrae, The, 82
Max Havelaar, 181
Mein Kampf, 287
Mens-alleen, 441
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Midsummer night's dream, A, 181, 187
Mirandolina, 457
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Mythraic symbols, 169
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Nagvlug, 45, 252, 253, 482
New Grub Street, 127
Nieuwe bundel, Een, 182
Nieuwe geluiden, 88, 94, 226, 227
Nightingale sings, The, 44, 47, 396
Nog skyn die sterre, 436
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Oggendlied, 607
Olé, 219
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Op safari, 270
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Opstelle oor poësie, 256
Ousus, 466
Outline of history, 348
Overberg outspan, 26
Pad na mekaar, Die, 436
Pane e vino, 376
Papawers en pikkewyne, 27, 41, 43, 44, 61, 396
Periandros van Korinthe, 425-426, 435, 462-463, 465, 475
Perspektief en profiel, 323, 443, 472
Peter Pan, 56, 73
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Pilgrim's progress, 66
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Pygmalion, 339
Quatrains of Abu'l-Ala, The, 111
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Raka, 368
Red badge of courage, The, 362
Riders to the sea, 410
Road to Ysterberg, The, 507
Robinson Crusoe, 66
Romancero gitano, 201, 210
Rook en oker, 535, 543
Rosencrantz and Guildenstern are dead, 566
Rou rieme, 246
Rubáiyát, Die, 109
Ryke dwaas, Die, 221, 222, 237, 238
Salome dans!, 433, 434
Sangar, 176
Sei personaggi in cerca d'autore, 268
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Sestiende koppie, Die, 264-265, 297
Sewe dae by die Silbersteins, 526
Simson en ander verhale, 246
Skoonheidstroos, 175
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Sons and lovers, 145
Soveel nagte plotseling, 416
Spanish Civil War, The, 273
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Speelman van Dorestad, Die, 433
Sport of my mad mother, The, 567
Springbok Record, 328
Sprotje, 376
Steenbok tot poolsee, 160, 491
Stil avontuur, Die, 369, 370
Story of an African farm, The, 551
Stroomingen en gestalten, 182
Stryd, 221
Swart pelgrim, 363
Swart slang, 246
Sy kom met die sekelmaan, 254-255, 495
Taalhistoriese opstelle, 89
Tales of the Alhambra, 208
Tamburlaine the Great, 170
Tame ox, The, 488
Tempest, The, 450
Terre des hommes, 45, 482
Terugtog, 369
Thoughts on South Africa, 551, 553
Threepenny opera, The, 500
Tono-Bungay, 72
Treasure island, 320
Trek op die skerm, 265
Trekkerswee, 102
Treknet (Blokboek), 239
Tristia (deur Ovidius), 337
Trompie, 477
Twelfth night, 319, 338, 554
Unknown border, An, 464
Uys Krige, 557
Valley, The, 413
Vergissing, 'n, 83
Verse van die liefde, 491
Vertrou op môre, 436
Vlakte, Die, 70-71, 145, 151
Vol de nuit, 45, 246, 482
Vrou op die skuit, Die, 363
Vroue, 44, 396
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Waltz of the toreadors, The, 500
Water-babies, The, 66
Wayzgoose, The, 164
Weerlose uur, 369
Well of the saints, The, 500
Witch, The, 407
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