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Doelstelling



Die doelstelling van die Jakes Gerwel Stigting
is om die nalatenskap van wyle professor

Jakes Gerwel te vier deur ’n verskeidenheid
programme wat daarop gemik is om

 skryftalent te ontwikkel.
Ons strewe voorts

 na soomloosheid en gelykheid in ’n
denkende, verenigde Suid-Afrikaanse

gemeenskap waarin sosio-ekonomiese
kwessies saam aangepak en oorbrug word.
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Fokus
Die Jakes Gerwel Stigting fokus op die bevordering
en uitbouing van die Suid-Afrikaanse literatuur, met
die volgende breë fokusareas in gedagte:
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Om die Suid-Afrikaanse literatuur
in die algemeen, en spesifiek
Afrikaans, te verryk en verruim

Om opkomende skrywers en
nuwe stemme te onderskraag

Om nuwe perspektiewe en
ervaringswêrelde te laat hoor

Om ’n liefde vir lees onder
die jeug te bevorder



Inhoud



ONS
SPILPUNT
WAT ONS DOEN

Jakes Gerwel-argief

Boeke in die hande van kinders

Jakes Gerwel-huldeblykviering

Kommadagga-slypskool

Mentorskapprogram vir
opkomende liriekskrywers

Mentorskapprogram vir
opkomende skrywers
van fiksie- en niefiksie

NATi Jong Sterre-projek

Onverstoorde skryfkans
vir lede van PEN

Afrikaans
Jakes Gerwel-

gesprekreeks by die
Suidoosterfees

ONS STEUN
ONS VENNOTE

Yoh!-projek

08
09
10

11
12
14
15

16

18

20

22

24

26
28
29



Ons

O
ns Stigterslid: 

Phoebé Gerwel

Raad van Trustees: 
Prof Brian De Lacy Figaji (Voorsitter),
Mnr Goolam Mohammed Aboobaker, 
Mnr Mustaq Ahmed Enus-Brey, 
Mnr Heinrich John Gerwel, 
Dr Wilmot Godfrey James, 
Mnr Mfundo Clement Nkuhlu, 
Dr Anna Maria van der Merwe.
Uitvoerende direkteur: 
Theo Kemp

Finansiële bestuur: 
Boss Accountants (rekenmeesters),
Solace (ouditeurs)

Projek- en programleiers: 
Argief - André Landman, 
Kinderboeke-projek - Nompumelelo Sokoyi,
Fiksie & niefiksie - Angela Briggs en Suzette Kotze-Myburgh, 
Kommadagga-slypskool - Rachelle Greeff, 
Lirieke-skryfprojek - Frazer Barry, 
NATi Jong Sterre - Abduragman Adams en Rafiek Mammon, 
Webwerf - Naomi Bruwer,
Paulet Huis/huishouding - Batronisa Martins, 
Paulet Huis/tuinier - Donovan Taai, 
Paulet Huis/sjef - Gilbert van Zyl,
Yoh! - Thérèse Hulme en Marcia Woolward.



Spilpunt

Ná professor Gerwel se afsterwe in 2012 skenk
mevrou Phoebé Gerwel hierdie geliefde

historiese huis aan die voet van die Bosberg
sowat 200 km noord van Port Elizabeth aan die

Jakes Gerwel Stigting om dit ten bate van die
breë gemeenskap te benut.

Paulet Huis, professor Jakes Gerwel se voormalige
wegbreek-huis op Somerset-Oos

in die Oos-Kaap,
 is die spilpunt van ons aktiwiteite en projekte.

Hierdie vriendelike huis met sy sjarmante
ouwêreldsheid, ruim kamers, houtvloere

en lowergroen tuin bied die ideale
geleentheid vir skrywers om in ’n

inspirerende omgewing aan hul
manuskripte te werk.

Benewens die verskeie
mentorskapprogramme wat by

Paulet Huis aangebied word,
ploeg die Stigting ook terug in

die Oos-Kaap met ons
uitgebreide kinderboekprojek.
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Wat ons doen
Die Jakes Gerwel Stigting het

in 2021 die onderstaande
projekte en programme

aangebied.

JAKES GERWEL-ARGIEF
BOEKE IN DIE HANDE VAN KINDERS

JAKES GERWEL-HULDEBLYKVIERING
KOMMADAGGA-SLYPSKOOL

MENTORSKAPPROGRAM VIR OPKOMENDE LIRIEKSKRYWERS
MENTORSKAPPROGRAM VIR OPKOMENDE SKRYWERS VAN FIKSIE- EN NIEFIKSIE

NATI JONG STERRE-PROJEK
ONVERSTOORDE SKRYFKANS VIR LEDE VAN PEN AFRIKAANS

JAKES GERWEL-GESPREKREEKS BY DIE SUIDOOSTERFEES
YOH!-PROJEK



Jakes
Gerwel-
argief

Die gerespekteerde argivaris André
Landman is aan die stuur van hierdie
projek en sal die argief voortdurend

aanvul en in stand hou.
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Vir die eerste keer is al prof Gerwel se
dokumente – essays, toesprake, foto’s
en ander dokumente oor of deur hom –
nou op een plek beskikbaar. Beide die
digitale en fisiese argief word met die

vriendelike vennootskap van die Nelson
Mandela Stigting gehuisves. Hierdie

toeganklike argief maak ’n waardevolle
bydrae tot ons letterkundige, politiese en

historiese landskappe en bevat
belangrike bronne vir navorsers.
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Boeke in die 

Een van ons jaarlikse hoogtepunte is om die
Bloukraanvoëlroete-munisipaliteit in die Oos-
Kaap – insluitende Somerset-Oos, Pearston,
Cookhouse en Kommadagga – plat te ry en

meer as 9 000 splinternuwe boeke en
boeksakke aan 3 000 Gr 1 – 3-leerders te

skenk.
 

Dit was in 2021 nóg lekkerder, want die
dramaturg, Andrico Goosen, het een van die

boeke wat ons uitgedeel het, Mamma Bok
se Huis, as poppekasproduksie verwerk.

Andrico was in 2020 deel van ons
mentorskapprogram vir dramaturge, en hy

verstaan die hart van die projek.
 

Die vernuftige kunstenaars, Wynand Kotze
en Wian Taljaard, het die kinders met hulle

poppe vasgenael gehou.

hande van kinders



Hierdie projek groei jaarliks deur die hulp
van ons vennote. Book Dash skep elke jaar
nuwe boeke deur die spanpoging van die
illustreerders, skrywers en ontwerpers wat
vir een dag bymekaar gebring word.

Hierdie nuwe boeke wat hulle teen baie
bekostigbare tariewe verkoop, vertel
stories uit eie bodem en is beskikbaar in
Afrikaans, Engels en isiXhosa.

Die maak van die boeksakke vertel ook sy
eie verhaal. Hierdie sakke word uit
herwinbare plastiek gemaak deur vroue
wat voorheen werkloos was en nou deel is
van die Bags4Good-projek in Elsiesrivier
net buite Kaapstad.

Die Suidoosterfees is ook betrokke by
hierdie projek as die mede-vervaardiger
van die poppekasprojek. 

Die projekleier, Nompumelelo Sokoyi, dien
haar gemeenskap in Pearston met groot
geesdrif, en verstaan die honger en die
drome van haar wêreld se kinders.
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Jakes Gerwel-

Op 28 November 2021, nege jaar na
professor Gerwel se vroegtydige afsterwe,

het ons sy enorme bydrae tot ’n veranderde
Suid-Afrika deur ’n virtuele uitsending onthou. 

 
Mandla Langa, bekroonde skrywer van

onder meer, The Lost Colours of the
Chameleon, Dare not Linger en The Lost
Language of the Soul, het met Heindrich
Wyngaard gesels oor die rol wat Gerwel

gespeel het in die lewens van verskeie
kreatiewe kunstenaars.

 
Crystal-Donna Roberts, die bekende aktrise

wat ook in 2021 aan een van ons
programme deelgeneem het, was die

aanbieder. Ons het behoorlik gespog met
die prestasies van ons skitterende studente.

 

huldeblykviering

H
uldeblyk



Die Kommadagga-slypskool, aangebied in
samewerking met LitNet, is gemik op
skrywers wat hulle met die kortkuns besig
hou. 

Die naam van die slypskool verwys na die
omgewing waar Jakes Gerwel grootgeword
het. Rachelle Greeff, die bekende skrywer
en dramaturg, was die mentor.

Die opkomende skrywers wat deelgeneem
het, was Daylen Tobias, Jodie Groener,
Anna-Karien Otto en Kenny Williams. Na
afloop van die drie-wekelange program, is
hul kortverhale op LitNet gepubliseer.

Kommadagga-
slypskool

S
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Die Stigting het vir my 'n deur oopgemaak wat ek nie
geweet het bestaan nie.

- Jodie Groener

As ek skryf, hoor ek steeds Rachelle [Greeff] se
stem agter in my kop, wat sy sou sê van my sin of

skryfstuk. Die lesse kleef aan my vel en ek sal
hierdie ervaring nooit vergeet nie.

- Daylen Tobias
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Paulet Huis kry jaarliks nuwe lewe wanneer dit
opnuut weerklink met die klanke van ons

liriekskrywers. 2021 was geen uitsondering nie.
 

Die uiteenlopende musiekstyle van ons
deelnemers – Bryson Appels, Jemaine Julius,

Duwayne Lombaard, Monique Basson en
Mpumelelo Kamkam – het nie net ons personeel

vermaak nie, maar ook die dorp se mense. Die
bekwame liedjieman en kunstenaar, Frazer Barry,

was die aanbieder.
 

Die Jakes Gerwel Stigting en die Suidoosterfees
bied jaarliks hierdie mentorskapprogram aan vir

liriekskrywers en sangers wat oorspronklike
treffers in Afrikaans, Engels of isiXhosa skep.

Sodoende wil ons bydra tot die bevordering van
unieke Suid-Afrikaanse lirieke en ritmes.

 
 Ons oortuiging: Wat bring mense dan makliker

bymekaar as musiek!
 

Na afloop van die kursus het die Suidoosterfees
die jong kunstenaars genooi om saam met

professionele sterre ’n musiekproduksie op die
planke te bring as deel van die fees se inryteater-

program.

Mentorskap 
vir opkomende
liriekskrywers

M
entorskap
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Ek het nie net oor die tegniese aspekte van liriekskrywing
geleer nie, maar ook meer oor die bedryf. Dié twee weke
sal ek altyd met my saamdra.
- Monique Basson

Dit is die beste ding wat met enige opkomende kunstenaar
kan gebeur en as ek kon, sou ek dit oor en oor doen. ’n
Mens se sak loop oor van alles wat jy daar leer. 
- Bryson Appels



Mentorskap vir
opkomende
skrywers van 
fiksie- en niefiksie

Die sirkel is voltooi en my manuskrip is terug by die
uitgewers. Ek is baie dank verskuldig aan die Jakes Gerwel

Stigting vir die geleentheid. 
- Alex Marshall 

You might not know this, but it was the best thing to ever
happen to my career as a writer. 

- Sihle Qwabe 

Wat ek die meeste waardeer van die program is die
selfvertoue wat ek opgebou het; vertroue in my

verbeelding en die stories en karakters wat daaruit kom.
- Crystal-Donna Roberts

It was my first time experiencing something like this – to be
cared for, cooked for, to be given a comfortable room with

an electrical blanket, to be flown to another province! All
because I am a writer!

- Tebello Mzamo



Die sukses van hierdie projek spreek vanself. Sedert 2019
het vier nuwe skrywers se boeke onder verskeie drukname
van NB-Uitgewers verskyn – dié van Engela Ovies
(Draairivier), Bronwyn Davids (Lansdowne Dearest), Miriam
Telanie (Hier verlaat ek jou) en Lebo Mazibuko (Bantu Knots). 

In 2022 sal Audrey Jantjies se roman As die katjiepiering
blom, Crystal-Donna Roberts se jeugroman, Deidré Jantjies
se kinderboek Stories in die wind en Shana Fife se
misdaadroman Triggered op die winkelrakke wees. 

Hierdie program is daarop gemik om meerstemmigheid en
groter verteenwoordiging van ons diverse gemeenskappe
na die Suid-Afrikaanse letterkunde te bring. Dit is dikwels die
geval dat skrywers se manuskripte by uitgewers beland –
met hope potensiaal – maar nog nie gereed is vir publikasie
nie. 

Die uitgewers het nie die tyd en kapitaal om hierdie
skrywers te help nie, en so raak waardevolle nuwe stemme
verlore. Dit is juis hier waar die Jakes Gerwel Stigting inkom
om jong skrywers tot publikasie te lei.

Die uiters bekwame en ervare redakteurs Suzette Kotze-
Myburgh en Angela Briggs is aan stuur van die program.

Ons groep skrywers van 2021 Crystal-Donna Roberts, Alex
Marshall, Tebello Mzamo en Sihle Qwabe, se gepoleerde
manuskripte is nou by die uitgewers en ons hoop om
binnekort goeie nuus te ontvang!
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NATi Jong
sterre-
projek

The environment sparked so much
fire in me and I wanted to live in the
moment forever. Needless to say, I
reached a level of creativity I never
deemed possible. 
- Jane Mpholo
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NATi, die Jakes Gerwel Stigting, Suidoosterfees en
Kunstekaap belê met hierdie gedeelde projek in die
ontwikkeling van ontluikende dramaturge se talente.
Waar die Stigting al die kostes dek van die
dramaturge se residensie by Paulet Huis, dra die
Suidoosterfees, met die ondersteuning van NATi, die
produksiefooie om die teaterstukke op die planke te
bring. 

Die Kunstekaap onderskraag die teatermakers met
repetisielokale, kostuums en tegniese hulp. Die
dramaturge het ook die geleentheid gekry om
uittreksels uit hul stukke by die Baxter-teater in
Kaapstad voor ’n gehoor op te voer as deel van
Teksmark (’n projek van Kunste Onbeperk). 

Abduragman Adams was die mentor vir die jong
dramaturge wat by die programme betrokke was –
Heloïne Armstrong, Henque Heymans, Jane Mpholo,
Melissa Myburgh en Stephren Saayman. Hulle
produksies sal debuteer by die Suidoosterfees in
2022. 

Die vorige jaargroep, ook onder leiding van
Abduragman Adams, se produksies is met groot
sukses by die 2021-Suidoosterfees opgevoer.

Dit sluit die werke in van Carlo Daniels (Kokon),
Margo Kotze (Al dra ’n aap ’n goue ring), Andrico
Goosen (But Baby, I love You), 
Fabian Rainers (Die workshop), 
Xolisa Ngubelanga (It’s my Baby), 
Misha Krynauw (The Infinite Woman) en 
Gerhard Visagie (Mannetjie). 

Mannetjie, wat handel oor seksuele misbruik in ’n
seunskoshuis, is as Beste Produksie by die fees
aangewys. Stephren Saayman is bekroon as die
Beste Speler vir sy rol in dié ontstellende stuk.
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skryfkans
vir lede van
PEN Afrikaans

PEN
 A

frikaans

Onverstoorde

Hierdie projek slaag daarin om vir skrywers en
digters – opkomend of gevestig – die ruimte te skep
om vir ’n maand lank onverstoord te kan skryf. So het

hierdie residensieprogram gelei tot die verskyning
van Ronelda S Kamfer se bundel Chinatown en haar

eerste roman Kompoun.
 

Die veelbekroonde dig-debuut van Ryan Pedro Pienk
ceramic hondjies is ook hier gebore. So ook die

debute van Lynthia Julies (Uit die kroes) en Veronique
Jephtas (Soe rond ommie bos).

 
 Verder is daar op Somerset-Oos ook gewerk aan
Jeremy Veary se Into Dark Water, sy tweede boek

van polisie memoires, en Nathan Trantaal se bundel
Oolog. André Trantaal het, in hierdie selfde

omgewing, weer verder aandag gegee aan sy
bekroonde kinderboekreeks Keegan & Samier.



Benewens die voorreg om ongehinderd te kon skryf, het ek ook die huis, my
skryfmaats en die geselsery daar baie geniet en terselfdertyd baie geleer.
- Salvia Ockhuis

Die groep skrywers van 2021 wat van hierdie
residensie gebruik gemaak het - waaronder Andries
Bezuidenhout, Valda Jansen, Sarie Marais-Nell,
Salvia Ockhuis, Lydia Gittens en Mercy Kannemeyer
- was só begeesterd dat hulle nie net aan hul
onderskeie manuskripte gewerk het nie, maar ook
’n album Derde Golf met woorde en klanke
opgeneem het. 
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Met die aanvang en verloop van die pandemie was dit asof
daar iets in my doodgegaan het. Ek kon nie meer skryf nie.
Die wegkom van alles, tesame met die ongelooflike
voorreg om net te kan fokus op skryf het daardie 
vonkie hier binne my weer laat vlam vat.
- Lydia Gittens
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Jakes Gerwel-
gesprekreeks by

die Suidoosterfees

Die doel van die gesprekreeks – reeds ’n
gewilde instelling by die jaarlikse

Suidoosterfees – is om soms moeilike maar
broodnodige gesprekke oor aktuele kwessies

te fasiliteer en om skrywers en hul lesers
bymekaar uit te bring. Die program is so

ontwerp om tot uiteenlopende gehore te
spreek.



Rachel Jafta het met Johan Fourie
oor sy boek Our Long Walk to

Economic Freedom gepraat en
die skrywers Ivor Price en Kobus

Louwrens het ons voorgestel aan
Alfreda Mars en Whernit Dirks,

twee formidabele plaaslike bruin
boere wat hulle gedagtes oor
grondhervorming en landbou

gedeel het.
 

Ashwin Arendse en Veronique
Jephtas het gesels oor hulle

debuutbundels, hulle houdings
teenoor Afrikaans en ervaring 
van rassisme in Stellenbosch.

Sommige van die hoogtepunte
en gewilde paneelbesprekings
sluit in: die gesprek tussen
Tembeka Ngcukaitobi en Patric
Tariq Mellet oor laasgenoemde
se boek The Lie of 1652;
Whabie Long se insigte in die
sielkundige toestand van Suid-
Afrikaners in sy boek Nation on
the Couch wat lesers tot
nadenke stem en die
paneelbespreking van die jong
regstudent Thembalethu Seyisi
wat vir sy verjaarsdag ’n boek
met die titel 21 Life Lessons @ 21
geskryf het. 

Seyisi het vooraanstaande Suid-
Afrikaners genooi om te skryf oor
die lesse wat hulle wens hulle in
hul twintigerjare geleer het. Thuli
Madonsela, Sandra Prinsloo en
Susan Booyens het nie net hulle
persoonlike ervarings gedeel nie,
maar ook gepraat oor ons jong
demokrasie en die lesse wat
hulle wens ons nasie nou al reeds
kon geleer het 25



Yoh!-
Projek
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The learners have come to trust that the
question, “How are you doing today?” is a

genuine question. This is where we learn of an
upcoming birthday, a parent in hospital, a death

in the family and the emotional state of the
learner even if they cannot explain it. The

engagement with learners is not a one-way
process. The experience also changes the

facilitators in the process.
 

- Marcia Woolward (co-facilitator)

Die Jakes Gerwel Stigting het in
2018 begin met die Yoh!-projek
by die Grassy Park Hoërskool op
die Kaapse Vlakte waar beide
Phoebé en Jakes Gerwel diep
spore getrap het. 

Deur middel van poësie en ander
digterlike vorme soos rymklets,
kry leerders die geleentheid om
uiting te gee aan hulle diepste
emosies en om van hulle soms
pynlike ervarings te vertel. Veral
jongmense uit kwesbare
omgewings weet dikwels nie
waar om die woorde te gaan haal
om hul emosies mee te beskryf
nie. 

Wanneer jongmense leer hoe
om die woorde binne hulself te
vind, vind hulle ook ’n ander self,
’n ek wat saakmaak in die wêreld.
Juis hierin lê die waarde van die
projek.
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- Die Jakes Gerwel Familie Trust 
- Die Nasionale Kunsteraad (NAC)
- Naspers 
- Trust vir Afrikaanse Onderwys (TAO)
- LW Hiemstra Trust 
- Wes-Kaapse Departement van 
   Kultuursake en Sport

As ’n nie-winsgewend organisasie is ons
afhanklik van befondsing en bedank ons
graag die volgende instansies wat ons in

2021 gehelp het om ons projekte moontlik
te maak:



Ons
Vennote

- Suidoosterfees
- NB-Uitgewers

- Nelson Mandela Stigting
- Book Dash

- PEN Afrikaans
- LitNet
- NATi

- Kunste Onbeperk
- Kunstekaap

Die volgende vennote het ons hande
geneem en die Jakes Gerwel Stigting
gedurende 2021 gehelp om ons projekte
aan te bied: 
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