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O
p 1 Augustus vanjaar stap ek in by my nuwe kantoor in die 
Mandela Rhodes-gebou in die middestad van Kaapstad 
as die eerste uitvoerende direkteur van die Jakes Gerwel-
stigting. Ter nagedagtenis aan hierdie plattelandse seun 
van Kommadagga in die Oos-Kaap, wat later groot dinge 

bereik het as onder meer die rektor van die Universiteit van Wes-
Kaapland en later as direkteur-generaal aan die sy van die eerste 
demokraties verkose president van die nuwe Suid-Afrika, Nelson 
Mandela, wil die stigting terugploeg in die gemeenskap. Ons wil 
die letterkunde bevorder; stem gee aan die stilles; kinders bystaan 
met opvoedkundige programme. 

Die Jakes Gerwel-stigting wil hoop gee juis daar waar die 
uitsigloosheid verblindend is. So veelsydig en verweefd betrokke 
Jakes Gerwel was by die veelvlakkigheid van die Suid-Afrikaanse 
sosiaal politieke landskap, so wyd val die stigting se klem. Daar 
is ’n dringendheid om sosiale verandering deur die onderwys, op 
maatskaplike vlak, kuns en kultuur en sport, teweeg te bring. Maar 
die eerste stap is die letterkunde. Dit is sy 
liefde vir boeke en veral die Afrikaanse 
letterkunde, wat Jakes Gerwel se eerste jare 
as Afrikaansonderwyser en later dosent, tot 
sy laaste jare in die regering, kenmerk.

Ek het nooit die voorreg gehad om 
hierdie invloedryke man te kon ontmoet 
nie. Dit is hierdie professor met sy wilde 
hare en onverskrokke, amper kwaai blik, 
wat in ’n afdruk teen my kantoormuur langs 
’n glimlaggende Madiba staan en vir my loer. Ek is bewapen 
met my vergeelde notaboek en pen, om uit te vind wie hierdie 
man was oor wie niemand ’n skewe woord te sê het nie. Hierdie 
plaasseun wie se pa geleerdheid so hoog geag het dat hy ’n skool 
in 1941 gebou het op die plaas waar hy voorman was. Hier 
het Gerwel en sy tien sibbe skoolgegaan; ’n skoolgebou wat die 
geleentheid aan honderde plattelandse kinders gebied het. 

“Jakes wou nooit die middelpunt van enigiets wees nie,” onthou 
sy jare lange vriendin en die digter, Antjie Krog, wat een van sy 
verjaardagpartytjies by sy huis in Belhar, net buite Kaapstad, oproep. 

“Hy kon so eenkant staan en alles raaksien en geniet. As daar 
een mens is wat tussen almal se lyne kon lees, of jy nou wit of 
swart is, dan was dit Jakes.”

Oor sy skugterheid, sluit die akademikus en letterkundige Hein 
Willemse by Krog aan as hy tydens sy huldeblyktoespraak, ná 
Gerwel se skielik dood op 28 November 2012, opmerk: “Jakes 
was nie ’n mens vir die groot gebaar nie. Hy was ’n introvert wat 
hom desondanks dikwels op openbare verhoë bevind het. In al die 
jare wat ek hom geken het, het ek altyd die gevoel gekry dat hy die 
openbare lewe verduur en nie behoorlik daarby aangepas het nie. 
Opswepend, uitbundig of demagogies is nie karaktertrekke wat ’n 
mens aan hom sou toedig nie. Beskeie, eerbaar, verdraagsaam 
en onbaatsugtig wel.”

Krog vertel van Gerwel se liefde vir N.P. van Wyk Louw se 
gedigte wat hulle saam vertaal het; sy opgewondenheid oor die 
kunste en herinner haarself aan een van die laaste oomblikke toe 
hulle twee die lirieke van Andries Bezuidenhout se “Die laaste 

brandwag” intens geniet het. 
“Jakes het hom so ingeleef in die musiek; 

later was ons al twee die laaste bobbejane 
waarvan Bezuidenhout sing.”

Hein Gerwel, seun van Jakes, dink ook 
terug aan sy pa wat allesbehalwe so 
ernstig was soos hy dikwels voorgekom en 
deur ander voorgehou is. 

“Hy was ’n groot grapmaker en het vir 
almal en alles ’n bynaam gegee. En hy was 

lief vir sy dop, en natuurlik sy krieket,” lag Hein en voeg dan by: 
“Maar my pa het die gawe gehad om almal te laat voel dat 
elkeen sy heel beste vriend is.”

Marlene le Roux, uitvoerende hoof van die Kunstekaap-teater 
in Kaapstad, onthou ook vir Gerwel as die man vol grappe met 
’n groot hart en liefde vir die kunste. “Hy sou my uit Australië een 
aand laat bel om te sê hy kan nie wag om na die operahuis te 
gaan nie.” So onthou ook Niel le Roux, voormalige hoof van die 
Suidoosterfees, hierdie kunsliefhebber wie se droom waar geword 
het om ’n naatloos nierassige fees te begin.

“En al vertel wie ook vir jou wat,” maan 
Marlene. “Jakes het lekker gelag vir 
almal wat hom so belangrik wou maak. 
Hy was nie ’n klein godjie nie en wou dit 

ook nooit wees nie.”

Op die spoor van
Jakes Gerwel

Die stigting wat Jakes Gerwel se naam dra, wil sy nalatenskap vier 
deur veral sy liefde vir boeke en die Afrikaanse letterkunde te bepleit 
en te bevorder. Theo Kemp bring hulde aan die man oor wie niemand 

’n skewe woord te sê het nie.
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“En al vertel wie ook vir jou wat,” maan Marlene. “Jakes het 
lekker gelag vir almal wat hom so belangrik wou maak. Hy was 
nie ’n klein godjie nie en wou dit ook nooit wees nie.”

Sy lewe het juis gespreek van eenvoud en nederigheid. In ’n 
dokumentêre prent voor sy dood, val dit 
my op dat Gerwel sê sy les aan sy kinders 
en kleinkinders sal wees om altyd met 
bedagsaamheid en verdraagsaamheid te 
leef. In al my gesprekke weerklink hierdie 
woorde en skryf ek dit telkens in my notaboek.

Pam Barron, sy eertydse persoonlike 
assistent, beaam dit: “Prof was ’n baie 
nederige mens. As ek vir hom ’n gesmelte 
kaasbroodjie of ’n koppie sop gaan koop vir 
middagete, is hy op sy gelukkigste. Dit was nie ’n man van aansit 
daai nie; hy het vir almal omgegee. Hy het mense vertrou – dalk 
partykeer te veel.”

Annari van der Merwe, ouduitgewer en vriendin, vertel van 
haar eerste ontmoeting met Gerwel in die Mount Nelson-hotel 
in Kaapstad in die hoogty van apartheid. ’n Sogenaamde 
internasionale hotel was toe die enigste plek waar mense oor 
die kleurgrens kom saam kuier, en Gerwel se baie goeie vriend 
Daantjie Saayman het gemeen Gerwel en Van der Merwe moet 
mekaar leer ken. Dit was die begin van ’n lang vriendskap en ’n 
gedeelde liefde vir Somerset-Oos in die Oos-Kaap waar Van der 
Merwe se ma en twee susters toevallig gewoon het. 

Dit is op hierdie klein Oos-Kaapse dorpie in Pauletstraat, naby 
die Walter Battiss-museum, waar Gerwel se huis steeds staan. Ek 
volg ook die spoor hierheen om die huis te besoek wat die stigting 
in ’n skrywershuis wil omskep, en ontmoet boere en tuinwerkers, 
skoonmakers en entrepreneurs – almal wie se lewe geraak is deur 
Jakes Gerwel. 

“Jakes se gawe was om hom altyd te kon indink in die ander 
persoon se posisie,” onthou Van der Merwe. Daarom dat hy by 
almal geliefd was en nooit mense geïntimideer het nie. “Die eerste 
keer dat my ma en jonger suster Jakes-hulle in Belhar ontmoet 
het – op sy versoek – het hulle gekuier asof hulle altyd mekaar 
geken het. Ek was huiwerig met die soontoe ry, want dit was ’n 
ongewone iets toe, maar daar was net dadelik ’n gemaklikheid 
omdat rondom Jakes deur sy houding kleur vir niemand saak laat 
maak het nie.”

Albie Sachs, politieke aktivis en oudregter, sê juis omdat Gerwel 
nie probeer het om indrukwekkend te wees nie, hy in alle opsigte 
indrukwekkend was. Hy was die man, vertel hy, wat werklik van 
die Universiteit van die Wes-Kaapland die “intellectual home of 
the left” gemaak het – soos hy reeds in sy intreerede as rektor in 
1987 onderneem het om te doen. Gerwel was met sy plan om die 
instelling se horisonne te verbreed deur ook swart en wit studente 
welkom te laat voel, sy tyd ver vooruit. 

Steward van Wyk, wat doseer in die departement Afrikaans 
en Nederlands aan die Universiteit van die Wes-Kaap waar 
Gerwel ook vroeër departementshoof was en vir hom as student 
klas gegee het, onthou sy skerp, deurdringende intellek. “Hy 

het ’n groot bewondering vir die werk van 
Rob Antonissen gehad wat hy ook by ons 
aanbeveel het – veral Antonissen se manier 
om komplekse gedagtes in kriptiese sinne 
en helder formulering vas te vang. Hy het 
dikwels vir ons gesê dat hy vir ontspanning 
op ’n vliegtuig ’n bundel literêr-teoretiese 
opstelle sal lees,” onthou Van Wyk.

Gevra wat volgens hom sy grootste nalaten-
skap is, antwoord Van Wyk sonder skroom: 

“Hy het ’n groot bydrae gelewer om die Afrikaanse denkruimte 
en geestesklimaat ingrypend te verander en te verruim. Deur 
standvastig stelling in te neem vir nierassigheid en ondemokratiese 
praktyke vreesloos te veroordeel, het hy Afrikaans en ook 
Afrikaners bevry. Min mense was sy gelyke in redevoering en deur 
sy gedissiplineerde optrede het hy ’n voorbeeld vir menige gestel.”

“Jakes se gawe was om hom altyd 
te kon indink in die ander persoon 
se posisie,” onthou Van der Merwe. 
Daarom dat hy by almal geliefd was 
en nooit mense geïntimideer het nie. 
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Die lewensraad wat Van Wyk van Gerwel gekry het en vandag 
nog aan sy studente wil oordra, is dat daar nie ’n kortpad is na 
intellektuele wasdom nie. Dit neem ure van nougesette werk. “Hy 
het ons een keer ’n paragraaf uit Frederic Jameson se Marxism and 
Form woord vir woord laat lees sodat ons die volle betekenis kan 
agterhaal. Hy het geen verskonings vir luiheid en agterlosigheid 
aanvaar nie.”

Soos Van Wyk, het Hein Willemse ook vir Gerwel leer ken by 
die Universiteit van Wes-Kaapland. “Ons was jong studente aan 
die Universiteit van Wes-Kaapland. In die middel sewentigs, in die 
dae van opstande en stryd. Een van ons studenteblaaie het onder 
die aandag van die owerhede gekom toe iemand gekla het oor 
die politieke en godslasterlike aard van ons skryfsels. En Jakes moes 
’n vertroulike verslag oor die ‘letterkundige 
waarde’ daarvan skryf om te verhoed dat ons 
studentevereniging se geld afgesny word. Na 
regte moes die administrasie die vereniging 
vir ons swak poësie toegemaak het, maar 
Jakes het al sy virtuositeit uitgestal en gewys 
dat daar letterkundige meriete agter al die 
Sturm und Drang geskuil het.”

Dit was die begin van ’n lang vriendskap 
tussen Willemse en Gerwel. “Daarna het ons gereeld gepraat, en 
ons derdejaars het later selfs op sy aandrang ’n afskeidspartytjie 
by sy huis gehad waar Gerhard Botha teen die einde van die 
aand ’n heildronk wou instel: ‘Kom ons drink op mnr. Gerwel!’ Toe 
hy hoor dat geen drank meer oor is nie, spring Gerhard om met 
die gevleuelde woorde: ‘Kom ons dink op mnr. Gerwel!’

“Hy was ’n droë voorgraadse dosent, nie ’n performer nie, maar 
veral in ons nagraadse seminaarklasse, waar gesprekvoering en 
worsteling met idees saak gemaak het, was hy ’n goeie gesprek-
leier,” onthou Willemse. 

“Sy manier om sy linkerhand oor sy gesig te laat gly en sy bok-
baardjie te streel, was altyd sy teken van verdere vraagstelling 
of indringender ondersoek van ’n bepaalde 
kwessie. Ek onthou hoe hy eendag tydens 
’n honneursklas op ’n gloeiende opmerking 
oor die Marxisme indringende vrae gevra het 
wat feitlik die basis daarvan ondermyn het en 
hom na ’n pienk liberaal laat klink het, en dit 
terwyl hy in die openbaar juis ’n gerekende 
kenner van die literêre en Westerse Marxisme 
was. Ek het daardie klas onthou toe ek reeds ’n jong dosent 
was en hy ’n departementele vergadering geopen het met ’n 
triomfantelike uitroep na aanleiding van François Mitterand se 
eerste presidensiële oorwinning: “Die sosialiste het gewen!”

Gerwel se proefskrif wat later in boekformaat uitgegee is, 
Literatuur en apartheid, was die eerste studie wat aangetoon 
het dat Afrikaanse romans die vroeg 20ste-eeuse stereotipes van 
gekleurde mense help bestendig het en hoe die Afrikaanse literatuur 
meegewerk het aan die skepping en rugsteuning van apartheid. 

“Hy was in hart en niere ’n akademikus, en meer as een 
keer het hy teenoor my gebieg dat hy in sy latere bedrywige 
administratiewe lewe die analitiese gestoei met ’n literêre teks en 
die lees van letterkunde mis. Van sy romans het dikwels uitvoerige 
potloodaantekeninge en verwysings bevat. Ek onthou dat hy 
in sy eksemplaar by die openingsparagraaf van André P. Brink 
se Gerugte van reën, by die beskrywing van muggies op die 
hoofkarakter se motorvoorruit, ’n aantekening met ’n uitroepteken 
gemaak het: Ai André dis so voorspelbaar!” lag Willemse. 

Nóg ’n staaltjie wat Willemse oproep, is die dag toe Gerwel 
hom uitgenooi het om saam met Jan Rabie, Marjorie Wallace en 
Richard Rive die bekendstelling van ’n nuwe wyn op Boschendal by 
te woon. Op pad het hulle gepraat oor ’n roman van Dostojewski 
wat hy aan ’t herlees was en hoe ons J.M. Coetzee se “jongste 
roman”, The Life and Times of Michael K, in ons vergelykende 
letterkunde-kursus kon invoer. Jare later, tydens ’n Naspers-
direksiebesoek aan Moskou, het Willemse ’n foto van hom by 
die Dostojewski-standbeeld voor die Lenin-biblioteek geneem en 
hom herinner aan sy Dostojewski-aanhaling daardie dag, dat “die 
tweede helfte van ’n mens se lewe net bestaan uit die gewoontes 
wat hy in die eerste deel opgebou het”.  Willemse lag en merk 
op dat hy ook daardie dag vir iets anders sal onthou, naamlik 

dat Rabie daardie dag op Boschendal 
volstrek geweier het om die “goeie wyn” in 
die spoegbak uit te spoeg, en dat hulle vir 
hom en Wallace later die aand met beklemde 
harte afgesien het. Hy en Gerwel het gevrees 
dat Rabie in sy toestand, ná ’n halwe dag se 
wynproeëry, nie die groen Morrissie sonder 
teenspoed oor die berge en dale van Pniel na 
Onrus sou kon maneuvreer nie.

As literator kon Gerwel soveel meer gelewer het, meen Willemse, 
maar die universiteitswese en die landsadministrasie het geroep. 

“Ek onthou dat hy in sy eerste paar jaar as dekaan probeer het 
om weekliks een dag af te staan vir navorsing, en dan kon ons 
informele gesprekke oor die literatuur en die politiek voer. Later 
het sy kantoordeur by die universiteit gesluit gebly en is sy kantoor 
ontruim. Die eise van die administrasie het begin oorneem en later 
het Gerwel sy weg gebaan na die poorte van Nelson Mandela 
se nuwe Suid-Afrika.”

Gerwel was nie ’n bulderende leier nie – dit is almal eens. 
Hy het gelei deur sy eie voorbeeld en sy verdraagsaamheid, en 
met sy ingebore nederigheid het hy gesprekvoering en oortuiging 

vooropgestel. Dit is daardie vaardigheid wat 
hy op alle ander lewensterreine – die politiek, 
die diplomasie en die sakewêreld – ten toon 
gestel het.

As ek smiddae huis toe ry vanaf my 
kantoor, hoor ek telkens verwysings na die 
Jakes Gerwel-rylaan waar drukverkeer en 
ongelukke die radionuus haal. Dan dink ek 

aan die woorde van Albie Sachs wat skryf dat as hy hier ry, hy 
dink aan die groot teenstrydigheid van Gerwel se lewe: aan die 
een kant wou hy so inklusief as moontlik wees en studente wat nie 
Afrikaans kon praat nie, by die Universiteit van Wes-Kaapland laat 
tuiskom. Aan die ander kant was dit sy hartspassie om Afrikaans te 
verryk – veral op die platteland.

* Op 28 November bied die Jakes Gerwel-stigting ’n besonderse 
huldeblykviering aan by die Centre for the Book in Kaapstad. Hier sal 
Sandra Prinsloo van sy gunsteling- N.P. van Wyk-gedigte voorlees, 
David Kramer ’n gunstelingliedjie sing, Shane Woordborne se 
klassieke stuk, Kommadagga opklink, en ’n paneelbespreking oor 
hoop vir die geliefde land met Pumla Gobodo-Madikizela, Amy 
Jephta en Demaine Solomons plaasvind. Hierdie gesprek word 
gelei deur die radio-omroeper, Martelize Brink. Brian Figaji, die 
voorsitter van die stigting, is die seremoniemeester. 

Kontak Theo Kemp vir meer inligting oor die Jakes Gerwel-
stigting by theo@jgf.org.za of klik op www.jgf.org.za 

As literator kon Gerwel soveel 
meer gelewer het, meen Willemse, 
maar die universiteitswese en die 

landsadministrasie het geroep. 

Aan die ander kant was dit sy 
hartspassie om Afrikaans te verryk 

– veral op die platteland.


