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Liewe Leser

Gewaar jy ook ’n ligter atmosfeer om jou? Ons is bly
dat ons weer versigtig kan kuier, iewers heen kan
gaan, dat ons iets het om na uit te sien. Die WAT het
weer Woordpret begin aanbied, teaterproduksies
blom en, ten spyte van die brandstofprys, lyk dit asof
almal op pad iewers heen is.
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Sonder Seëls
kontak@sonderseels.co.za

Sy is opgewonde oor die nuwe tegnologie wat
beskikbaar is, ook aan haar as kunstenaar. Bewus van
die vrese rondom tegnologie, bestudeer sy dit en
kombineer dit met tradisionele skilderkuns. Só, glo
Andrea du Plessis, kan beeldskone en inspirerende
kunswerke geskep word. Die mens se verhouding
met die natuur loop soos ’n goue draad deur haar
loopbaan as kunstenaar. Bl. 3.

In die woorde van Gert Potgieter, oor wie
Sonder Seëls in Julie 2021 geskryf het, met
hoop moet ons vasbyt, uithou en aanhou om
goed te doen! wens ek vir jou ’n vreugdevolle
twee maande toe, tot ons weer gesels in Julie.
Indien jy een van die onlangse uitgawes van
Sonder Seëls misgeloop het, kan jy dit aflaai
by www.sonderseels.co.za. Om met ons te
gesels, stuur ’n e-posboodskap na
kontak@sonderseels.co.za.
Geniet Sonder Seëls!
Groete

Lilla du Preez
16 Mei 2022

Inhoud
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’n Olieverfskildery word
‘lewendig’ met die
hulp van jou selfoon.
Andrea du Plessis,
Sasol Nuwe
Handtekeninge-wenner.

2

7

Inskrywings sluit op
Afrikaanse Taaldag, 14
Augustus. Dis nou jou kans
om aan die Afrikaanse
handelsnaamkompetisie
deel te neem.

8

Drie soorte kaas in een
gereg? Ja, as jy die koue
wil fnuik met romerige
spek-sampioen-enkaaspasta.

10

Die voortvlugtende
Italiaanse krygsgevangene,
Domenico Valente, bring
die oorlog en spanning in
die huis in. Vier susters deur
Gerda Taljaard.

12

Rampie praat in tale,
en dit weens erge trauma.
Maar hy gaan
daardie Thys
nog lank onthou.
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Tradisioneel
en bekend;

nuut
en vreemd

Paloceae Lupantozoa

Toe die wenner van die Sasol Nuwe Handtekeninge kompetisie in November 2021
bekend gemaak is, was niemand meer verbaas as die kunstenaar self nie.
Andrea du Plessis, multidissiplinêre kunstenaar van Kaapstad, se werk Paloceae
Lupantozoa het aan haar die eerste plek in hierdie gesogte kompetisie besorg.

Andrea du Plessis

3

Andrea het oor ’n tydperk van tien jaar reeds
drie keer vir die kompetisie ingeskryf. “Toe ek
die vierde keer inskryf was my doel om net
gekies te word as een van die top 100. Hierdie
is ’n fantastiese geleentheid vir blootstelling.
Dis moeilik om raakgesien te word in die
kunswêreld. Ek is baie opgewonde en dankbaar!”

Die doel van die Sasol Nuwe
Handtekeninge kompetisie is
om aan ontluikende kunstenaars
blootstelling te gee en
geleentheid te bied vir ’n solouitstalling. Sasol borg dié gewilde
kompetisie vir die afgelope 31 jaar.

Kunstenaar

Detail uit die animasie van
Paloceae Lupantozoa.
Regs: die skildery bekyk
deur 'n tablet via die app.

Kunswerk

word lewendig
Die wen-inskrywing, Paloceae
Lupantozoa, is deel van Andrea se
finalejaarprojek Supernature vir ’n graad
in Multimedia Digitale Visuele Kuns
wat sy in 2021 aan UNISA voltooi het.
Daarin het sy die tradisionele kunsvorm
van skilder op doek met digitale media
gekombineer.
Andrea verduidelik: “Die werk behels
’n olieverfskildery wat ‘lewendig word’
met die gebruik van ’n app op ’n mens
se foon of tablet. Ek gebruik foto's
van die olieverfskildery om ’n digitale
animasie daarvan te maak. Dit word
’n video-kunswerk op sy eie. ’n Mens
kan die app gratis aflaai, dit oopmaak
op jou foon, en as jy voor die skildery
staan met jou foon begin die animasie
op jou foon speel. In die verlede
was dit moeilik om video-kuns te
verkoop, maar met hierdie metode kan
mense die animasie en skildery wat jy
aankoop by die huis ervaar en geniet.”
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Inspirasie...
“Die inspirasie vir die tema Supernature
het na my gekom net voor die
pandemie en ek het die hele projek
gedurende 2020 begin ontwikkel.
Omdat ek alleen was, het ek tydens
inperking baie introspeksie gedoen. Ek
het baie gedink oor ons verhouding
met die natuur en hoe ons ervaring
daarvan en konneksie daarmee
verander as gevolg van tegnologie. Ek
het gelukkig ’n tuin gehad waarin ek
tyd kon deurbring, maar baie mense
kon nie in die natuur wees nie. Dit het
my laat dink aan die rol wat tegnologie

gedurende hierdie tyd gespeel het en
hoe dit ’n vorm van ontvlugting was
vir baie, en ook ’n ander manier om die
natuur te ervaar via foto’s, video’s en
televisieprogramme. Dit het my laat
dink aan die 18e en 19e eeu en die rol
wat landskapskilderye in daardie tyd
gespeel het. Dit was vir baie mense ’n
vorm van ontvlugting en ook ’n manier
om die natuur in die huis in te bring.
Dis waar die inspirasie vandaan gekom
het om skilderye te maak wat lyk soos
18e of 19e eeu-styl landskappe.”

Kunstenaar

Andrea se projek is gebaseer op
die navraag en ondersoek of dit in
ons moderne samelewing moontlik
is om met behulp van tegnologie ’n
konneksie met die natuur te behou.

Natuur,

tegnologie en spiritualiteit

“Die natuur is vir my absoluut ’n
bron van spirituele vervulling,
heling en oneindige inspirasie.
Ek wil met my werk graag
daardie gevoel en boodskap aan
mense oordra. Ek is opgewonde
oor al die nuwe tegnologie tot
ons beskikking, ook tot my as
kunstenaar. Ek is bewus van die
vrese rondom tegnologie, maar
terselfdertyd glo ek ons kan dit
gebruik om iets beeldskoon en
inspirerend te skep.”

Nadat haar aanvanklike studie in skone
kunste (Fine Arts) onderbreek is en sy
haar droom om kunstenaar te wees
laat vaar het, is Andrea Engeland toe
waar sy vir meer as vier jaar gewoon en
gewerk het. Daar het sy ’n diploma in
kunsterapie gevolg wat haar geleidelik
teruggelei het na die wêreld van kuns.
“Die kursus het my gehelp om weer te
begin skilder en met klei te werk. Dit
was baie terapeuties en het my laat
besef dat ek nie daardie deel van my
kan onderdruk nie. Terug in Suid-Afrika

was dit moeilik om my voete te vind,
omdat kunsterapie ’n nuwe veld
was. Ek het besluit om in te skryf
vir ’n graad in multimedia digitale
visuele kuns. Dis waar ek baie
digitale vaardighede aangeleer het.”
As multidissiplinêre kunstenaar werk
Andrea met ’n groot verskeidenheid
mediums. Grafiese ontwerp,
illustrasie en digitale werk hou haar
baie besig, maar sy geniet olieverf
skilderwerk en illustrasie die meeste.

Skildery bo: Malilliadae Anirhocera, 2020 | Agtergrond: Detail uit animasie van bogenoemde kunswerk
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Kunstenaar

Toekomsplanne
As deel van haar prys berei sy tans voor vir ’n solouitstalling in die Pretoriase Kunsmuseum vanaf 24
Augustus 2022. “Ek is besig met nuwe werke en
beplan om ’n hele paar interaktiewe skilderye ten
toon te stel. Ek beplan ook ’n afsonderlike deel wat
soos ’n tipe ensiklopedie sal wees met kunswerke
van hybrid lifeforms.
Dis dalk nog te vroeg om te sien of en hoe die
toekenning my planne gaan beïnvloed, maar ek sal
graag wil deelneem aan groepuitstallings oorsee.
Vir nou moet ek fokus op die solo-uitstalling en sien
waarheen dit lei.
Kunstenaars wat my inspireer is Memo Akten en
Ana Ridler. Ek bewonder hulle gebruik van tegnologie
om kuns te skep wat ’n mens ook bewus maak van
ons verhouding met die natuur. Ek is ook natuurlik
geïnspireerd deur kunstenaars van die 19e eeu, soos
Caspar David Friedrich, Asher Brown Durand en
Martin Johnson Heade se ongelooflike landskappe.”
Andrea se oortuiging dat die mens nie in isolasie
bestaan nie en baie te leer het by die natuur, wil sy
graag deur haar kunswerke oordra. Die wonder van
die natuur sal haar altyd inspireer en verwonderd laat.
Lilla du Preez

Besoek Andrea se webwerf hier:
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Bo is die skildery
Arbor Pavitae, en regs
is detail uit die multimedia
weergawe van dieselfde werk.

Bewonder sélf die samekoms van kuns en
tegnologie in Andrea se multimedia-werke.
Gebruik ’n selfoon of tablet en laai
Artivive af by die Appstore of Playstore.
Maak Artivive oop en mik na een van die vier
multimedia skilderye in die katalogus deur
middel van die foon of tablet se kamera.
Wag 'n oomblik vir die app om die skildery te
herken – en maak gereed vir 'n onverwagse
belewenis terwyl die skildery wakker word.

Sonder
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Prettige name,
ernstige sake
Lank het ons gewag vir die Afrikaanse
handelsnaamkompetisie wat die WAT
weer vanjaar aanbied. Ondernemings
of produkte met Afrikaanse name
word genooi om deel te neem, maar
jy kan ook jou omgewing bespied vir
’n interessante naam en die WAT laat
weet. As jy die kontakbesonderhede
saamstuur, is dit soveel beter.
Hoe lekker gaan dit wees om weer
iets raak te loop soos Moer Op Als vir
’n geurmiddel, Koer vir ’n afspraakklub
en Oep ve Koep vir ’n restaurant.
Inskrywings sluit op Afrikaanse
Taaldag, 14 Augustus 2022.
Die drie wenners sal groot
blootstelling in die media kry, maar die
WAT plaas alle treffende inskrywings
op die Facebook-bladsy van die
Woordeboek van die Afrikaanse Taal.
Stuur jou handelsnaam, webwerfadres,
logo of foto aan wfb@sun.ac.za
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Heel links: Dr. Willem
Botha oorhandig die
R25 000-Sanlamprys aan
Renier Stapelberg.
Links: Dr. Willem Botha
en Jak de Priester.

Nuus uit Stellenbosch
Ná ’n afwesigheid van twee jaar
weens Covid-19, kon die WAT op
Vrydag 29 April 2022 uiteindelik weer
’n Woordpret aanbied. Dit was ’n
besondere geleentheid waartydens
die vermaaklikheidskunstenaar Jak
de Priester gaste met van sy bekende
treffers soos “Sally Williams Nougat” en
“Groen Mamba”, vermaak het. Hy het
ook die hartsnare met ’n paar nuwe
komposisies geroer.

Uitsoekwyne van Ken Forrester
Wingerde is bedien, en oudrugbyspeler
Kobus Wiese het sy Wiesenhof-koffie
bekend gestel.

Tydens die geleentheid het Renier
Stapelberg, wat saam met sy broers
Werner en Wouter die woord legende
gekoop het, die Borg ’n WoordSanlamprys van R25 000 in ontvangs
geneem. Hy het vertel dat die drie
broers die woord ter nagedagtenis van
hulle oorlede vader, Len Stapelberg,
gekoop het, aangesien baie mense wat
hom geken het ná sy afsterwe na hom
as ’n legende verwys het. Hulle vader
het ook vroeër die woord heldin vir sy
vrou gekoop nadat sy haar stryd teen
kanker gewen het.

Sonder Seëls | Resep

Romerige

spek-sampioenen-kaaspasta
Wanneer die koue jou begin bekruip, bederf jouself
met ’n heerlike ryk pastagereg. Ons het die resep in die
Landbou Boerekos opgespoor, en deel dit met vriendelike
vergunning van Arina du Plessis, die kosredakteur.

Bestanddele
 500 g pasta van jou keuse
 15 ml olie
 1 pak (250 g) bladspek,
fyngesnipper
 30 ml botter
 500 g gemengde
sampioene, gesnipper
 2 wiele fetakaas, in
blokkies gesny
 250 ml room
 250 ml gerasperde
mozzarellakaas
 125 ml gerasperde
parmesaankaas
 Varsgemaalde
swartpeper na smaak
 Paar tiemieblaartjies,
om af te rond
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Metode
Kook die pasta in ’n groot kastrol met
vinnig kokende soutwater tot gaar,
maar steeds ferm. Terwyl die pasta
kook, verhit die olie in ’n pan en braai
die spek daarin tot gaar. Voeg die
botter by die spek in die pan en laat
dit smelt. Voeg die sampioene by en
braai dit saam met die spekvleis tot die sampioene gaar
is. Voeg die fetakaas by en laat dit warm word voor jy die
room byvoeg. Laat die room vinnig opkook en verwyder
die pan van die hitte.
Dreineer die pasta en skep dit in ’n warm opdienskottel.
Voeg die romerige spek- en sampioensous daarby, asook
die twee soorte gerasperde kaas. Meng liggies deur.
Sodra al die kaas gesmelt is, rond af met swartpeper en
’n paar tiemieblaartjies. Sit dadelik voor. Lewer 6 porsies.
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No.1 Vleismark in Gauteng
Bekroon deur die SA Rooivleisbedryf

Garsfontein/Rubensteinlaan, Moreletapark, Pretoria
012 998 8711 • www.bomameat.co.za
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VIER SUSTERS
Gerda Taljaard
Gerda Taljaard was die gasspreker tydens die maandelikse
byeenkoms van die Wilgers Aftreeoord Leeskring in April 2022,
waartydens sy meer lig gewerp het op die historiese agtergrond en
die karakters wat in die roman, Vier susters, figureer.
Vier susters is ’n historiese verhaal
waarin vroue die hoofrol vertolk.
Die roman speel in 1945 af teen
die agtergrond van die Tweede
Wêreldoorlog. In dié tyd was daar
konflik in Suid-Afrika tussen die Natte
en Sappe oor die regering se besluit
om Engeland in die oorlog te steun.
Die Ossewabrandwag en die meer
aktivistiese vleuel, die Stormjaers,
het in opstand gekom teen die
oorlogsbesluit. Vroue was ook betrokke
by die twee organisasies, en hierdie
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geskiedenis word in die lewens van
die vier susters ingebring, a.g.v. Ivy
se betrokkenheid by die organisasies
en met die koms van ’n Italiaanse
krygsgevangene.
Die susters, Beatrice, Sophie, Kittie
en Ivy het al vier op die plaas,
Broedersdraai, langs die Broederstroom
in die bosryke Magoebaskloof
grootgeword. In die verhaal kom die
vier susters op die familieplaas byeen
vir die begrafnis van Boas Putter, die
oudste suster, Beatrice, se man. Daar is

allerhande “geraamtes in die kaste” van
die susters, wat algaande uitkom. Dit
is te veel om in dié kort bespreking te
noem.
Beatrice is die oudste van die susters,
“gestraf met onbetaamlike skoonheid”,
volgens haar ma. Sy is as jong meisie
verlei deur Felix Kögler, ’n getroude
fotograaf. Toe sy swanger raak met Felix
se baba, bedrieg sy Boas, ’n vriend,
deur hom onder die indruk te bring
dat die baba syne is. Dis eers op sy
sterfbed dat hulle daaroor gepraat het

Lekker Lees

en hy erken het dat hy altyd geweet het
dat Henk nie sy kind is nie. Beatrice is ’n
talentvolle en sterk vrou wat met ’n goeie
besigheidsin en harde werk die pot aan
die kook hou. Beatrice en Boas se huwelik
was stormagtig, en hoewel sy hom dood
gewens het, kan sy nie ophou treur oor
hom nie.
Sophie is die middelkind en is getroud
met Robert, ’n Engelse mediese dokter
van Johannesburg. Sophie en Robert
ondersteun die regering se besluit om
aan die Tweede Wêreldoorlog deel te
neem. Die verhaal ontvou soos wat sy
briewe aan haar man skryf waarin sy vertel
wat tans op die plaas gebeur, asook van
gebeure lank gelede. Nes ’n mens dink dat
Sophie die suster is met die minste drama
in haar lewe, kom die ewige oorlog tussen
haar en Beatrice, en die stil oorlog tussen
haar en Robert na die oppervlak.
Kietie is die derde van die susters. Sy is
’n Sjangaanse meisie wat saam met die
susters grootgeword het. Haar ma, Lea,
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is kort na haar geboorte oorlede en
sy is deur die susters se ma, Baby, as
haar eie grootgemaak. Sy het altyd met
vooroordeel en diskriminasie te make
gekry a.g.v. haar velkleur, en het altyd
’n stryd gehad met die onsekerheid
wie se dogter sy eintlik is: Catharina
Dippenaar, dogter van Baby en
Frederick Dippenaar, of Yingwe, dogter
van Lea en Barnabas van Selwane? Sy
het geweet dat haar drie susters haar
liefhet, maar liefde is nie genoeg nie.
“Dit oorwin nie alles nie en bedek niks.’’
Ivy is die jongste en ongetroude
suster, wat ’n paar dae na Kittie
gebore is. Sy studeer in die stad by die
onderwyskollege, waar sy betrokke
raak by die Ossewabrandwag en die
Stormjaers. Haar verhouding met
Grieta Wolff, en die moord op Dice
Liebenberg, is ’n geheim wat sy met
haar saamdra. Die gevolge van haar
aandeel aan Grieta se planne laat haar
verslae terugvlug plaas toe. Ivy verklap
geensins teenoor haar susters waarby

sy betrokke was nie, maar erken
teenoor die beseerde Italianer dat sy
nie net aandadig is aan moord nie,
maar ook aan die oorlog.
Die intriges neem toe wanneer
die voortvlugtende Italiaanse
krygsgevangene, Domenico Valente,
wat op pad was na die Italiaanse
konsulaat in Lourenço Marques, op
die plaas aankom. Hy bring die oorlog
en verdere spanning in die huis in,
deurdat die susters hom wegsteek en
versorg en selfs moord pleeg om hom
te beskerm.
Vier susters is in die woorde van die
skryfster, Sonja Loots, “’n fyn verhaal
van ’n handvol vroue se ontdekkings
oor hulself, hul mans en kinders en
minnaars, en mekaar.’’ Die roman
bevat ’n goeie verskeidenheid van
geskiedkundige feite en fiksie, wat vir
my interessante leesgenot verskaf het.
Joey Perry

Sonder Seëls | Die Laaste Woord

Rampie
praat in tale
Ons hoor ’n groot konsternasie

daar op anderplot en draf af na die
draad om te kyk wat aangaan. Toe ons
aankom staan tannie Fiela daar en sy lag
haar ’n papie. Sy vertel dat oom Rampie
vanoggend sy moses teëgekom het en
dat dit ’n hele aardigheid afgegee het.
Ons vra toe vir tannie Fiela waarom sy
sulke snaakse sêgoed balk.
Tannie Fiela vertel toe dat ons oom
Rampie vanoggend moet hoor! Hy
praat in vreemde tale. Met dié kom oom
Rampie daar aan, maar hy lyk gehawend
of iets erger. Ons vra hom toe wat nou
aan die gang is en hy begin vertel! Maar
hoogdrawend! Ons het hom nog nooit
so hoor praat nie. Tannie Fiela sê toe dis
van die skok dat hy so praat, sy hoor die
koeie praat van oom Rampie se trauma.
Sy sê as oom Rampie trauma kry, praat hy
in spreekwoorde.
Oom Rampie vertel dat hy nog so rustig
wei toe hy die gevoel kry dat daar ’n
slang in die gras is. Toe hy opkyk sien hy
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die volstruismannetjie met die naam
Thys kyk hom vierkant in die oë. Thys
vra oom Rampie toe wat die langoor
hier by sy nes soek. Oom Rampie sê die
voël is nie op sy bek geval nie, maar sy
houding staan hom wat Rampie is nie
aan nie. Terwyl hy nog dink aan Thys
se skoppoot, bestorm Thys hom. Oom
Rampie laat toe spaander en gooi ’n
paar jakkalsdraaie.
Toe hy oor sy skouer loer sien hy Thys
het gaan staan en lag hom slap vir
hierdie weghollende donkie. Oom
Rampie vertel dat hy nie die volstruis
die gedagte gaan laat kry dat hierdie
donkie die stert aan die kat beet het
nie. Hy hou toe aan hardloop en maak
asof hy op pad is om die bobbejaan
agter die bult te gaan haal en so
tussenin ou koeie uit die sloot te grawe.
Dis nou nie dat hy met tannie Fiela
se ploeg wil kalf nie, maar hy was
bang dat die hardlopery hom na ’n
tweegatjakkals kan laat lyk.

Rampie
Panini
Bollatjie

Ewenwel, sê oom Rampie, hy wil nou
nie die aap uit die mou laat nie, maar dit
voel asof hy uit die kake van die dood
ontsnap het. Hy wil nie ’n adder aan sy
boesem koester nie maar dit steek hom
dwars in die krop dat daardie Thys hom
so emosioneel mishandel.
Ons bekke hang oop soos ons na
oom Rampie luister. Toe skud hy sy kop
so ’n paar keer en sê dat hy nou genoeg
van hierdie trauma gehad het. Dis nou
afgehandel en nou kan hy weer aangaan.
Maar hy gaan daardie Thys nog lank
onthou. En ons moenie ons bekke so
laat oophang nie: Dis nie goed vir ons
gesondheid nie!
Groete

Bollatjie en Panini
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