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PROFIEL
Mooy se mooie porselein
’n ‘Mooye’ verhaal

Die Baaise kunstenaar Jessie
Mooy verruil eersdaags die
bittersoet aalwyne van die
OosKaap vir Limoges in
Frankryk se porseleinpara
dys. CORNELIA LE ROUX
het met haar op die voor
aand van haar laaste uitstal
ling hier gesels.

Na aanleiding van mnr. Burton
Rensburg van PE se brief getiteld
“Blundin net die man vir OP-rugby” (DB, 8.11) die volgende:
Ek wil volhartig saam met u
stem wanneer u meld u nie kan glo
dat Pat de Silva weer vir die presidentskap oorweeg word nie.
Mnr. Watson en sy span dink ongelukkig nie soos u in terme van
kleurling, swart en wit wanneer
sy kabinet saamgestel word nie.
Dit moet eerder vir ons in OPrugby gaan oor bekwaamheid om
die Unie weer ’n krag te maak.
Ongelukkig kan ek nie saam
met u stem wanneer u sê Willie
Blundin is die “regte” en “beste”
persoon in wie se hande OP-rugby
geplaas moet word nie.
Eerstens, hy was nie president
van PE Harlequins in 2006 nie. Hy
is eers einde 2006-begin-2007 tot
hierdie posisie verkies.
In 2006 was die ou UPE die span
wat in Stellenbosch gaan deelneem het. U vergeet ook gerieflikheidshalwe dat Progress die tweede klub was wat hierna genooi is.
In 2007 was dit die SAPD en hierdie jaar Despatch – met Gardens

Jessie Mooy staan voor haar skildery Baakensvallei: Port Elizabeth.

’n Doopvont deur Jessie Mooy. Foto’s: DEON FERREIRA

’’

Ek dink nie ek sou ooit begin
landskappe skilder het as dit nie
was dat ons van Pretoria na die Baai
getrek het nie. Ek het my nog altyd
aan die landskappe van El Greco
verwonder, en die omgewing van
Suideinde herinner my aan Toledo
in Spanje. Veral die lig. Hier, hiér het
dit vir my gevoel asof ek in een van
El Greco se landskappe woon.

Susters, wat aan die Nelson Mandela Metropolitaanse Kunsmuseum behoort.
“My droom is ’n ideale wêreld
sonder konflik tussen nasies; ’n
wêreld waarin ons ons energie bestee om na die aarde en al sy krea-

die tweede genooide klub.
Waar was of is Harlequins? Hoekom praat u in 2008 van Harlequins se eerste reserwespan? Moenie skaam wees om te sê hulle (eerste span) het sewende geëindig
nie.
Jul borge is sekerlik meer as dié
van OP-rugby – die Magtige Olifant het mos onder De Silva se leierskap laaste geëindig.
Die ander prestasies van u klub
is prysenswaardig (artikel 21maatskappy, ensovoorts). Ongelukkig sal u kandidaat Blundin
eers meer ervaring by u klub en in
’n minder veeleisende posisie in
die OP-bestuur ondervinding
moet opdoen, voordat hy enigsins
aan die presidentskap kan dink.
LETS GET REAL MR RENSBURG/
ADV. BLUNDIN PRAISE SINGER
Uitenhage

Die NG Kerk en die
Belharbelydenis
Ná ’n tyd van redelike stilte is Belhar nou weer in die nuus.
Volgens ’n brief van Kobus Els
van Graaff-Reinet (DB, 05.11) het
die Nuwe Kerk op Graaff-Reinet
op ’n spesiale Belhar-vergadering

ten gunste van Belhar besluit.
In die lig van die algemene gevoel onder NG lidmate is dit ’n baie
eienaardige besluit en ek kan my
nie voorstel dat daar baie gemeentes is wat dié voorbeeld sal volg
nie.
My indruk is dat die meeste NG
predikante én lidmate teen die sogenaamde hereniging (eintlik vereniging!) met die VGK is en dat
Belhar (afgesien van die inhoud)
totaal onaanvaarbaar is.
In die eerste plek omdat dit onnodig is en in die tweede plek omdat dit van die begin af polities gemotiveerd was. Kobus Els sê “ons
het Belhar nou nodiger as ooit tevore.” Om wat mee te maak?
Die NG Kerk het drie belydenisskrifte en as jy die gemiddelde lidmaat die name vra, sal hulle dit nie
eens weet nie, wat nog te sê van die
inhoud. Nog ’n vierde een, net om
Boesak tevrede te stel, sal ook
maar op die rak of in die laai beland. Die Bybel is mos die ideale
Belydenisskrif vir enige Christen.
Die NG lidmate wat so begaan is
oor Belhar (en ek dink dis maar ’n
handjievol) kan mos maar gerus
by die VGK aansluit. Dié kerk beskik oor ’n uitstekende redenaar
as leier. Hy is akademies goed on-

ture om te sien,” sug haar granaatrooi lippe, en haar oë kry ’n veraf
uitdrukking.
Eensklaps tref die ooreenkoms

derleg en kan uit persoonlike ervaring leiding gee oor baie aangeleenthede onder meer die politiek,
korrektiewe dienste en huweliksprobleme.
Ek gun hulle dit, maar ons andere is tevrede met die NG Kerk soos
hy is.
Die interne probleme kan ons
sonder Belhar en Boesak oplos.
PIENAAR ANKER
Despatch

Ag nee, predikers,
waar is ons troos?
Ek is baie bekommerd oor die
standaard van predikasie in Bedford. Predikers gebruik die Woord
om mekaar te na te kom. Bedroefde families kry geen vertroosting
uit hierdie snert nie. Jy hoor net
van hoereerdery, ongeag watter
skrif voorgelees is. Ek skep egter
moed uit jong opkomende predikers wat volgens my in staat sal
wees om dissipels van alle nasies
te kan maak. Predikers, gaan wys
mekaar tereg by julle huise, en
moenie predikasies daarvan
maak nie. Die Bybel leer ons dit.
BEKOMMERDE CHRISTEN
Bedford

my. Haar lang, maer gesig met die
hoë wangbene herinner aan dié gebore uit El Greco se swaar olieverfhale. ’n Bron van lewenslange inspirasie vir Jessie in haar landskaptonele.
Altyd
kronkelpaadjies na bo en daardie El Greco-kleure: ougoud-geel, bronsgroen, swart en persblou.
Dit is dan ook na El Greco se
piepklein tuisdorpie, Kandia op
die Griekse eiland Kreta, waar hy
in 1541 gebore is, dat sy ’n pelgrimstog onderneem het.
“Dis nogal eienaardig. Ek dink
nie ek sou ooit begin landskappe
skilder het as dit nie was dat ons
van Pretoria na die Baai getrek het
nie. Ek het my nog altyd aan die
landskappe van El Greco verwonder, en die omgewing van Suideinde herinner my aan Toledo in
Spanje. Veral die lig. Hier, hiér het
dit vir my gevoel asof ek in een van
El Greco se landskappe woon.”

paar weke gelede het ek ’n vriendelike
e-posboodskap van ’n leser gekry.
Hy het met bewondering geskryf van
sy inspirerende wetenskap-onderwyser op skool
en watter groot invloed hierdie mens op hom
gehad het.
Ek het dieselfde gelukkige ondervinding gehad
en dit het my lewenslank bygebly, aangesien my
beroepskeuse indirek die gevolg was van die
inspirasie van my wetenskap-onderwyser, mnr.
Paul Marais.
Mnr. Marais het ook geologie bestudeer en een
van sy grootste bydraes tot my wêreldvisie was
om my daarvan bewus te maak dat die verskillende wetenskapvelde oorvleuel, en nie in aparte
kompartemente fungeer nie.
So het hy byvoorbeeld die verskillende chemiese
verbindings geïllustreer met die eienskappe van
minerale, wat per slot van sake niks anders as
natuurlike chemikalieë is nie.
In die bespreking van energie het hy gepraat
van riviere, wat per slot van sake niks anders as
fisika in aksie is nie.
Later jare, toe ek by die geowetenskap-uitreikprogramme van die Universiteit van Kaapstad
betrokke was en gehoor het
van die gebrek aan die
nodige apparate in skole om
eksperimente te doen, het
ek besef dat die “Marais”-metode ’n manier bied
om die probleem aan te pak
sonder groot uitgawes.
Elke speelplek kan ’n
wetenskap-laboratorium
word. Byvoorbeeld: Wat
gebeur as ’n mens ’n
handvol sand in ’n glas
water gooi?
Bowenal is daar die hoekoms: Hoekom val die
grootste stukkies gruis eerste na die bodem van
die glas? Ensovoorts.
Dit is maklik om ’n skaal van roomys- of
jogurtbakkies, rekkies en krammetjies te maak en
dan klippe (of sinkers, ghoene, enigiets wat in
water sink) se massa en volume (met behulp van
Archimedes se beginsel) te meet. Dan ’n bietjie
wiskunde en siedaar – die voorwerpe se digtheid
word bepaal.
Verder, deur metings vyf of ses maal oor te
doen, kan basiese statistiese konsepte soos
gemiddeldes en variansies gedemonstreer word,
en so ook die beginsels van empiriese navorsing,
wat die grondslag van alle vorme van goeie
wetenskap is.
Van rooikool kan ’n mens ’n aftreksel kook wat
’n uitstekende en kleurryke pH-indikator is, en die
suur- of basis-vlakke van algemene (kleurlose)
huishoudelike stowwe soos wit asyn, seepskuim,
Jik of limonade kan bepaal word.
Die punt wat ek wil maak, is dat ’n mens vir
wetenskap nie duur apparate nodig het nie. Selfs
vir Newton was ’n appel genoeg vir sy baanbrekerswerk.
Jare nadat ek my Ph.D.-studie voltooi het, het ek
mnr. Marais opgesoek om hom te bedank. Hy was
oorbluf en het gesê: “As onderwysers besef watter
groot invloed hulle op hul skoliere kan hê, sal
hulle skaars waag om hul mond oop te maak!”
Maar ek is baie bly dat hy wel sy opinies gelug
en sodoende my lewe oneindig verryk het.
In hierdie tyd waarin onderwysers baie kritiek
moet verduur, wil ek, namens alle lesers wat ’n
“lekker” wetenskap-onnie gehad het (of tans het),
aan mnr. Marais en alle ander talentvolle wetenskap-leerkragte baie dankie sê vir die wêreld van
wondere wat hulle vir ons toeganklik gemaak het.
) Marian Tredoux is professor in geologie aan die
Universiteit van die Vrystaat.
mtredoux.SCI@ufs.ac.za

Max bly aan die
verlede vasklou

Vandag is Ddag,
kry fokus reg

Wees bereid om
vir God te wag

Max du Preez. Dit verstom my dat
’n man in sy grysheid net kan
praat oor die verlede en dan skeer
hy alle blanke mense en hul voorouers oor dieselfde kam. In my
leeftyd het nie ek of een van my ouers ooit enige een verontreg nie.
Daar is miljoene onskuldiges. Nou
brandmerk jy ons op ons velkleur
omdat sekere mense skuldig is.
Al waaroor jy ooit skryf, is die
verlede. Daar is baie mense wat
skuldig was. Net so is daar duisende swartes wat skuldig was wat onskuldige wit mense doodgemaak
het. Jy het dubbele standaarde. Ek
hoor nie dat jy daarvan praat nie.
Maar een ding kan ek wel sê: jy
het nog nie Jesus se liefde en vrede
ervaar nie. Jy is een van die mense
wat aan die verlede vasklou.
Het jy al Jesus se vergifnis ervaar? Beweeg voort en kry vir jou
iets om jou mee besig te hou, behalwe die verlede.
Lees jou Bybel meer. As Jesus
mense kan vergewe, behoort julle
ook. Dis tyd dat ons ’n Jesus-gesindheid moet kry. Ek bid vir jou.
RONEL SNYMAN
Despatch

Ek skryf in antwoord op mnr. Eugene van der Walt se brief getiteld
“Plaas die fokus waar dit hoort”
van DB, 22.11.
Die fokus moet val op die huidige OP-administrasie onder leiding
van mnr. De Silva en Eugene se
baie “goeie” vader, ene mnr. Bassie van der Walt.
Hulle het die OPRU in die gemors.Veertiende uit veertien in
die Curriebeker . . . dis waar die
fokus hoort.
Saterdag is D-dag. Van der Walt
was in elk geval soveel kere afwesig dat sy “vriend” mnr. De Silva
in ’n OPRU-vergadering blykbaar
gesê het dat hy nie vir ander verkose amptenare kan skerm as hulle
nie hul werk doen nie.
Meneer, jy en jou klub het gaan
luister na mnr. Watson omdat jy
en jou klub baie teleurgesteld was
in De Silva se leierskap. Lieg vir
jouself en stem vir De Silva. Ek ag
dit nie nodig om op hierdie tydstip
te reageer op u bewerings ten opsigte van mnre. Watson, Joseph,
Pamba, Blundin en McKeever nie.
BRIAN SALTERS
Uitenhage

Glo jy dit? Gebeur dit altyd so in
ons lewe?
Beslis nie soos dit klink nie. Ja,
dit is so, dit gebeur dat ons skielik
gesond word, dat ons opeens genoeg geld het of dat die hemele duidelik oopgaan ná ’n biddag van
reën.
Waarom gebeur hierdie dinge
dan in swakke mense se lewe?
Ons wat so moet bou aan ons geloof, want dit word gedurig uitgekalwe.
Ons geloof is dikwels so onnadenkend geanker dat ons vergeet
dat Jesus gesê het ons moet op die
Rots, Jesus Christus, ons geloofshuis bou.
Dan sal ons leer om te volhard en
te wag. Wag is seker vir ons vandag die moeilikste, want in ons
“kitstyd” wil ons nie meer op die
Vader se tyd wag nie.
Hoe kan Hy dan ooit ons geloof
toets en versterk as ons nie gewillig is om te wag nie?
Dit is wat God moet doen, want
Hy wil hê dat ons moet groei en
sterk word in geloof.
ISABEL JONCK
Uitenhage
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Blundin kort nog
bestuurservaring

’N

J Die jonge Jessie het saam met haar pa op ’n
skip van Amsterdam af hier aangeland. Om
haar eensaamheid te verdryf, het sy altyd ná
skool met die apies in Pretoria se dieretuin
gaan “gesels”. ’n “Bonus” van in dieselfde straat
as die dieretuin woon, was die gebrul van die
leeus saans.
J Sy het haar BA in die skone kunste, asook ’n
hoër onderwysdiploma, aan die Universiteit
van Pretoria verwerf.
J Sy kan spog met vyf pryse vir haar keramiek
werk, waaronder die Corobrikstreektoeken
ning in die OosKaap.
) Jessie stal nog tot môre uit by Hillbrow
Place 19, Walmer. Skakel 0 083 241 8634.

H

aar sielvolle donker oë
brand deur my met die innooi-slag. Smeulende kole in haar geliefde raku-oond.
Die Spaanse skilder El Greco se
ewige reis na binne speel wegkruipertjie . . . iewers daar in die landskap van dié merkwaardige vrou
se siel.
Ek trap oor die skoenlapperbesaaide deurmat nadat ’n swart-enwit blits katterig by my voete verbygeskiet het.
Agter Jessie waak haar borsbeeld African Earth Mother soos ’n
slanke kleilat by ’n donker poel. ’n
Hemelblou traan biggel teen haar
koel, gladde kleiwang af. Word trane van bloed op haar ryklik versierde kleed.
Jessie vryf liefderik oor haar
rug waar ’n paar gevleuelde woorde van die antieke Griekse skrywer Homerus pryk.
Dié uittreksel kom neer op die
volgende: Ons is Moeder Aarde en
Moeder Aarde is ons. Dit is een van
die temas wat soos ’n goue draad
deur Jessie se kuns – skilder en
beeldhou – loop.
“Die beeld van die vrou in my
kuns dien as teenvoeter vir alle
vorms van vervreemding – veral
vervreemding van die natuur en
die geestelike,” begin Jessie beduie. Haar lang naels glinster met
naellak wat aan die vlerke van ’n
naaldekoker herinner.
“Vrouens word die fontein van
die lewe of die bewaarders van die
natuur.”
Terwyl dié lang, slanke vrou
praat, stap ons by een van haar keramiekskeppings verby. Oranje
trosse aalwynblomme word die
ore van ’n beker wat op sy beurt uit
’n blinkgesig-vrou se kop “vloei”.
“Die kreatiewe aspek van die
aarde was nog altyd daar in my keramiekwerk,” kom dit van hierdie
gebore Amsterdammer wanneer
ons, omring van al haar skeppings, ons in die sitkamer gaan
tuismaak.
Al haar keramiekbeelde en skilderye wat sy in haar motorhuis gehad het, moet dié naweek gelukkige base kry.
Sy en haar ingenieur-man is op
pad na Frankryk, waar sy in die Limoges-gebied – sedert die 18de eeu
bekend vir sy ragfyn wit porselein– haar keramiekwerk tot nuwe uitdagende hoogtes wil voer.
“My fassinering met die vroulike vorm hang ook nou daarmee
saam dat dit ’n tuig is om eenheid
met die natuur uit te beeld.

Sal dié onnies
ooit vergeet
kan word?
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