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VOORBLAD

Gérard Rudolf 
soek sy naam

NÁ AMPER 30 JAAR IN DIE TV- EN FILMBEDRYF BEHOORT ALMAL TE WEET WIE HIERDIE 
ERVARE AKTEUR IS, EN TOG...

Daar is hierdie storie oor Gérard Rudolf en 
Marius Weyers wat al jare die ronde doen 
wanneer die “het jy gehoor?”-deel van die aand 

aanbreek. 
Dis op die stel van die fliek Woestynblom in die vroeë 

90’s van die vorige eeu. Dis Gérard se deurbraakrol as ’n 
iets-in-die-20-jarige. Daar’s ’n misverstand, wat lei tot ’n 
hewige woordewisseling, wat lei tot ’n dreigement… 
Koos Roets, regisseur, steek ’n stokkie voor die 
uitvoering van dié dreigement wanneer hy Gérard daar 
wegsleep. 

So, op sy eerste groot job probeer die nuweling die 
veteraan “uithaal”. Volgens oorlewering.

“Ons was almal jonk,” sê Gérard – en swyg verder.
Ons het pas ontbyt gehad; die vuil borde is nog nie 

eens weggedra nie. Op aandrang van Taalgenoot se 
redakteur probeer ek Gérard kwaad maak. Ons wil sien 
wát kan hom kwaad maak en hoe lyk hy wanneer hy 
kwaad is. Want elke keer wanneer ’n joernalis oor hom 
skryf, duik die term “donker” ter beskrywing van sy 
persoonlikheid op.

Gérard is omtrent so donker soos die lig wat tydens ’n 
oggenddiens deur die kerk se loodglasvensters instroom, 
maar hoekom sal die gemiddelde skrywer nou toelaat dat 
feite in die pad van ’n goeie storie staan? Hulle dink: 

Gérard vertolk skadurolle, so hy moet outomaties self 
donker wees... soos ’n Nick Cave of wyle Dennis 
Hopper. Laasgenoemde is juis ’n man met wie Gerard ’n 
fliekstel (The Piano Player) gedeel en saam mee ’n drankie 
of twee gepleeg het.

Dié kwansuise donkerte is nie die enigste mite in die 
volksmond oor Gérard nie. Daar is vele, maar hy is al so 
gatvol van daarteen baklei dat hy nie meer dié draak 
probeer verslaan nie. Laat almal glo wat hulle wil, 
solank hulle darem sy naam onthou.

En dít is sy groot probleem.

BEKENDE GESIG, MAAR...
Mense onthou nie Gérard Rudolf se naam nie. Selfs by 
mense in die bedryf is daar ’n effense weifeling wanneer 
hy ter sprake kom. Dis eers as jy ’n foto van hom sien dat 
die lig vir jou opgaan. Niemand ken sy naam nie, maar 
ná amper 25 jaar in die bedryf ken almal sy gesig.

Hierdie is natuurlik ’n bedryf waarin bekendheid 
koning is. Leonardo DiCaprio word nie betaal vir wat 
hy kan doen nie; hy word betaal vir wie hy is. Dis sy 
naam wat die kaartjies verkoop en die miljoene inbring.

Gérard het ’n teorie.
“Tydens die skiet van Woestynblom het Johan van 
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Foto’s verskaf

“AL WAT EK WIL 
DOEN, IS OM IETS 
AGTER TE LAAT WAT 
NÁ MY DOOD NOG 
HIER GAAN WEES. MY 
LETSEL; MY BYDRAE.”
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Jaarsveld al my naam uit die titels voor uitgelaat, selfs al 
het ek die romantic lead gespeel. Ek kon dit nie verstaan 
nie, want ek het ’n groot rol gehad. Dit maak nie saak 
hoe ferm ek hieroor was nie, ek kon nie sy opinie 
verander nie. So, dit kom al ’n lang pad.

“In hierdie bedryf werk ’n mens mos nie vir geld nie, 
jy werk vir erkenning. En om die een of ander rede kon 
ek nog nooit daardie erkenning kry nie. As daar ’n nuwe 
reeks uitkom, is ek die laaste een wat iemand ’n 
onderhoud mee wil voer. Ek was nog nooit op die 
voorblad van enige tydskrif nie (nog ’n eerste vir 
Taalgenoot! – red.)...”

Dis belangrik om te besef dat Gérard hierdie sonder 
enige bitterheid sê; sonder enige heimwee of om die 
gevoel te skep dat hy te na gekom voel. Dis net ’n feit, 

soos hy dit sien; in sy selfontleding is dit maklik om nié 
emosioneel daaroor te raak nie.

“Om die een of ander rede doen ek net my werk en 
verdwyn dan uit mense se kop; ander mense kry baie 
meer myle uit hul werk as ek,” sê hy. 

“Dit sal vir my lekker wees om meer erkenning te 
kry omdat dit die hele tyd voel asof jy nie vooruit kom 
nie, maar ek is al gelukkig verby die punt dat ek 
slapelose nagte het omdat ek nie op Huisgenoot se 
voorblad is nie.

“Dit was nog altyd vir my meer van ’n mystery as wat 
dit my kwaad maak.”

Dalk is dit Gérard se veelsydigheid wat hom 
“gesigloos” maak. Skakel jou TV aan en hier is Gérard in 
The Siege of Jadotville (2016) as ’n Franse huursoldaat te 
sien; loop by ’n rolprentteater in Indië in en hy speel die 
Spanjaard Diego Alvarez teenoor een van die groot 
name in Bollywood; of ’n man net genaamd Dev in die 
avontuurfliek Chander Pahar (2013). Of wat van Layla 
Fourie, die Duits-Suid-Afrikaanse riller wat sy première 
in 2013 op die jaarlikse Berlyn-fliekfees gehad het? Of 
Wolwedans in die skemer van 2012? En só kan ’n mens 
aanhou.

“Ek is gewoonlik die go-to-ou as iemand moet 
doodgemaak word,” sê hy met ’n sug, terwyl hy so effe 
in die verte staar.

OOK DIGTER EN REGISSEUR
Gérard Rudolf van der Merwe is in Pretoria gebore; met 
’n operaliefhebber as ma en jazz-bewonderaar as pa. Hy 
het vlugtig in die Kaap beland voordat hy aan die 
Hoërskool Linden in Johannesburg gematrikuleer het. 
Nog groot name van Linden is natuurlik die ANC-
bomplanter Hein Grosskopf en die sanger Chris 
Chameleon. (Gérard verkies natuurlik dat ek eerder die 
skrywer Annesu de Vos se naam en “daai Trompie-ou” in 
dié verband noem).

Aangesien hy nie ’n hoë mediaprofiel het nie, is daar 
heelwat dinge wat mense nie van hom weet nie. Gérard 
is ook digter. Sy eerste bundel, Orphaned Latitudes, het in 
2009 in Engeland verskyn en is vir die Ted Hughes-prys 
vir debuutbundels benoem. Sy voorlesings is fenomenaal 
en word met ’n krag en teenwoordigheid gedoen wat nie 

deur sommer elke digter bereik 
kan word nie. Sy stories is 
universeel en gesels met ’n breë 
gehoor.

Die afgelope drie jaar spits 
Gérard hom op regie toe. Sy 
kortprent Sweisbril is verlede jaar  
die prys vir die beste draaiboek op 
die jaarlikse Silwerskermfees in 

Kaapstad benoem; die jaar voor dit het hy Katjiepiering 
gemaak van ’n draaiboek deur Harry Kalmer. Dis ’n 
klemskuif wat sy lewe in ’n groot mate verander het.

“Ek dink in prentjies; ek sukkel om abstrak te dink,” 
sê Gérard en sy stem raak amper weg. “Eintlik moes ek 
al 20 jaar terug begin regie doen het. Ek is 110% reg vir 
hierdie nuwe loopbaan; ek droom daarvan en ek kan nie 
wag om te begin werk nie.

“Al wat ek wil doen, is om iets agter te laat wat ná my 
dood nog hier gaan wees. My letsel; my bydrae.”

Dan steek hy nog ’n sigaret op, trek sy baadjie en das 
reg en kies koers terug by sy kop in. Hy is duidelik 
gemaklik daar. Dis amper of daar ’n rustigheid oor hom 
kom.

Van die kwaadmakery het daar toe nie veel gekom nie. 
Hoe maak jy in elk geval iemand kwaad wat 50 jaar oud, 
langer as 2 m en heeltemal gemaklik met homself is? Die 
enigste manier is dalk om aan Bob Dylan die Nobel-prys 
vir letterkunde te gee. En ons almal weet mos dit sal 
nooit gebeur nie. 
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“EINTLIK MOES EK AL 20 JAAR TERUG BEGIN 
REGIE DOEN HET. EK IS 110% REG VIR HIERDIE 
NUWE LOOPBAAN; EK DROOM DAARVAN EN 
EK KAN NIE WAG OM TE BEGIN WERK NIE.”


