
Die ATM vier al die afgelope tien 
jaar Wêreldomgewingsdag in 
samewerking met CapeNature en 
Working on Fire. Ons fokus rondom 
die program word verkry van die 
tema wat jaarliks deur die 
Verenigde Nasies uitgereik word, 
wat vanjaar “Herstel die Ekostelsel” 
is. 

ie ATM poog om as 
verlenging van die klaskamer 
te dien. Die program is nie 

net gemik op Sosiale Wetenskappe 
nie, siende dat ook na ander 
leerareas soos Afrikaans en 

Lewensoriëntering verwys word. 
Nog ’n doelwit van die program is om 
maatskaplike, gesondheids- en 
omgewingsverantwoordelikheid 
asook -bewustheid te kweek. Byna 
100 graad 5-leerders van 
Orleansvale Primêr het op 11 Junie 
die dag saam ons gevier. 
 
Die ATM se jongste buitelug-
uitstalling in die Groen Galery vier 
boonop Wêreldomgewingsdag deur 
te fokus op sommige van die plante 
en bome op Paarlberg. In die tuin 
van die Taalmonument is daar ook 
plante en struike met medisinale 

waarde, en naas die Taalmuseum in 
die Paarl is ŉ historiese wingerd wat 
steeds jaarliks druiwe lewer. 
 
Die uitstalling se klem is op die veld 
as apteek, historiese geneeskundige 
praktyke en ŉ aantal plante met 
medisinale waarde wat in die tuin 
voorkom. Dit is ŉ besliste salf vir die 
lyf en siel waarvan die skoonheid 
hopelik ook besoekers van enige 
Covid-19-tamheid sal genees. 
Boonop gaan verskeie skole dit 
besoek as deel van hul 
opvoedkundige programme om die 
ekostelsel aan leerders bekend te 

D
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Wêreldomgewingsmaand met 

program en uitstalling gevier 

Leerders van Orleansvale Primêr in die Paarl saam met Working on Fire en Cape Nature tydens die ATM se 
Wêreldomgewingsmaand-program. 



stel. Die program word in 
samewerking met CapeNature 
aangebied en daar word veral gekyk 
na die mens se verhouding met die 
natuur ten opsigte van 
brandstigting, waterbesoedeling en -
besparing asook aardverhitting. 
  
Die Taalmonument is bevoorreg om 
in sowat 100 hektaar se natuurprag 
geleë te wees. Met hierdie voorreg 
kom daar ook ŉ 
verantwoordelikheid om die Kaapse 
fynbos te beskerm en te bevorder 
deur deurgaans uitheemse 
indringerspesies met wortel en tak 
uit te roei. Fynbos is een van die 
wonders van die wêreld met 
ongeveer 9 000 spesies wat oor 90 
000 km² voorkom – altesaam 6 190 
van hierdie spesies is eksklusief tot 
die Kaapse flora (oftewel endemies). 
 
Die agteruitgang van die ekostelsel 
beïnvloed die welstand van minstens 
3,2 miljard mense, 40% van die 
wêreldbevolking. Suid-Afrika het 
meer as 95 000 bekende spesies, wat 
dit die derde mees biodiverse land 
ter wêreld maak. Tog word sy 
natuurlike ruimtes erg bedreig deur 
menslike optrede, waaronder 
mynbou, boerdery, stedelike 
uitbreiding en industriële 
ontwikkeling. 

Die uitstalling in 
die Taalmonument 
se tuin duur tot 
Augustus 2021, 
maar kan ook altyd 
en van oral aanlyn 
by www. 

taalmuseum. 
co.za/ 

groen-galery/ 
gesien word, waar 
vorige uitstallings 
ook beskikbaar is. 
Die argitek van die 

monument, Jan van Wijk, het sterk 
gevoel oor die natuur en daarom 
word hy vereer deur dié buitelug-
galery waar sy as in ’n rots 
ingemessel is, knus omring deur 
inheemse olienhout en graniet. ŉ 
Uitstalling van veral opkomende 
Afrikaanse skrywers word elke paar 
maande in dié galery se uitstalkaste 
van herwonne hout en glas 
aangebied om hiermee op die 
monument se kulturele én 
natuurlike aspekte te fokus. – Jeffrey 
Pietersen & Janine Brown 

Die nuwe uitstalling in die Groen Galery fokus op die Paarlberg se flora. 
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Leerders luister aandagtig na die les rakende die 
bewaring van inheemse plante. 



Ter viering van Jeugdag 2021 het die 
ATM ŉ opwindende gratis program 
aangebied wat opgeneem is en vanaf 
16 Junie 2021 aanlyn beskikbaar gestel 
is vir ŉ wêreldwye gehoor. 
 

egewe die huidige uitdagings, 
was dit ŉ geleentheid vir ons 
om bande met die 
gemeenskap te versterk asook 

musiekbeoefening en kulturele 
loopbane onder die jeug te bevorder. 

Volgens die ATM se direkteur, Michael 
Jonas, wil die instelling ook Afrikaans in 
al haar diversiteit en gedaantes ter 
bevordering van nasiebou en 
maatskaplike samehorigheid vier. 

“Plaaslike talente word dikwels tydens 
groot geleenthede misgekyk of uitgebuit 
en word ook nie altyd na waarde geskat 
nie,” sê Jonas. “Om hierdie redes wil ons 
ŉ platform aan plaaslike kunstenaars 
bied om te kan groei, vaardighede te 
slyp en broodnodige blootstelling te 
bekom. Vermaak het immers die krag 
om ons te verenig en in krisistye aan 
mekaar te verbind.”  

Die program self het plaasgevind op 5 
Junie by die Taalmonument waar 125 

uitgenooide jongmense na die gewilde 
en plaaslik bekende Nosipho H se 
motiverings-praatjie en sangitem kon 
luister. Dit was opgevolg met Zebulon 
Kochk, 2020-wenner van ŉ 
Kokertoekenning vir die bevordering van 
Afrikaans onder die Suid-Afrikaanse 
jeug, wat sy gedigte voorgelees het.  

Daarna het Bianca Goosen, wat onder 
meer al by talle kunsfeeste opgetree 
het, asook die jong opkomende 
Wellingtonse sterre RJay & LKay die 
gaste met musiek en sang vermaak.  

Die hele geleentheid was professioneel 
opgeneem en geredigeer om ŉ pragtige 
program vir ŉ wêreldwye gehoor saam 
te stel. Die opname sluit boonop unieke 
skote van die monument en terrein in 
sodat kykers ŉ beter idee kry wat die 
instelling als aanbied. Die gaste was by 
afloop van die program op ŉ ligte 
middagete en sap getrakteer.  

Die opname van ons Jeugdag-
geleentheid is op ons sosiale media 
platforms te sien by 
https://youtu.be/sBpJWuZ50w4 – 
Riana Dempers 

G
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Jeugmaand 

hiér en 

wêreldwyd! 

Vlnr: Zebulon Kochk, Nospiho H, RJay, Bianca Goosen, LKay, Riana Dempers 
en Michael Jonas. 



Die ATM se span het op 7 Mei 2021, ná 
afloop van ’n personeelvergadering, ’n 
spesiale partytjie vir Anna Retief gehou 
omdat sy op 1 April 2021 amptelik 30 
jaar werksaam by hierdie besonderse 
instelling was.  

en van Retief se hooftake is om 
altyd aan gaste ’n mooi en skoon 
omgewing te bied as deel van 
goeie besoekerservaringe. 

Gereelde besoekers, vennote en vriende 
vra altyd eers om haar wanneer hulle 
kom kuier, wat bewys watter tipe 
verhouding sy met die publiek en 
besoekers het.  

“Een van my hoogtepunte om vir hierdie 
instelling te werk, is om die 
transformasie te sien van hoe dit eers 
gelyk het toe ek 1991 hier begin werk 
het, veral met die verskeie aktiwiteite 
wat die ATM nou aanbied vir die 
publiek.” Sy het vir 21 jaar by die 
museum gewerk en daarna tot nou by 

die monument. “Ek sien elke dag daarna 
uit om my kollegas weer te sien; ons het 
nou al so ’n goeie verhouding dat dit ook 
een van die redes is wat my gelukkig 
maak om vir die ATM te werk,” sê Retief. 
“Ek sal die mooi natuur by monument vir 
niks verruil nie; jy sien van die omgewing 
en plante tot die Paarlrots en 
buitelandse besoekers.”  

Almal spog dat sy eintlik die museum en 
monument is omdat sy veral kan help 
met bates, wanneer dit oudit tyd is. Ons 
wens haar sterkte toe en dat sy nóg ’n 
hele paar jaar saam ons sal kan werk. – 
Jeffrey Pietersen 

 

E

30 jaar van liefde, herinneringe en omgee 

Kollegas Divan Arendse, 
Dane Otto, Ronald Abrahams 
en Deon Cyster. 

Chantelle de Kock, Michael Jonas, Anna Retief en Tania Laing. 
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Op 30 April 2021 het die ATM weereens 
’n suksesvolle beginners fotografie-
kursus onder leiding van fotografie-
afrigter Peter Haarhoff aangebied. 

ierdie plesierige werkswinkel is 
bygewoon deur 20 deelnemers, 
wat onder die wakende oog van 

hul dosent nuwe vaardighede aangeleer 
en beoefen het. Die tweetalige program 
het ŉ teoretiese klas in die oggend 
behels waarna almal dit buite kon 
toepas deur fantastiese foto’s van die 
mens, natuur en struktuur by die 
skilderagtige monument te neem.  

Een van die deelnemers, Darryn 
Alexander, se terugvoering was die 
volgende: “Dit was baie interessant. Ek 
is ’n persoon wat baie hou van fotografie 
en kon baie leer, selfs ook net weer hoe 
om my vaardighede te beoefen. Ek sal 
beslis weer die gevorderde kursus 
bywoon.” Deelnemers was ook bedien 
met koffie/tee, soetgoed en ŉ heerlike 
middagete. Later vanjaar sal Haarhoff ŉ 
gevorderde fotografie-werkswinkel 
aanbied – die top 12-foto’s van daardie 
kursus sal in die monument se Groen 
Galery uitgestal word.  

In nog fotografie nuus het die 14-jarige 
Alexa Bothe van Hoërskool Swartland in 
Malmesbury die Fotografievereniging 
van Suid-Afrika (PSSA) se bronsmedalje 
met ŉ foto van die Taalmonument 
verower. Die titel van die foto is "Stil 
Getuie" en is met 'n selfoon geneem. 
Dieselfde foto was ook die 

weninskrywing vir die Beste Selfoonfoto 
en Beste Skolierfoto van Witzenberg 
Fotografievereniging in Ceres, en die 
Junior Wenner en Algehele 
Maandwenner van Tafelberg 
Fotografieklub in Bellville. Meer oor die 
PSSA by https://www.pssa.co.za/ – 
Jeffrey Pietersen 

H

Genotvolle fotografiekursus vir 

beginners weer ŉ sukses 
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Die deelnemers 
aan die beginners 
fotografiekursus. 



  

Die Afrikaanse Taalmonument 
was geëerd om op 8 Junie 
2021 die Russiese-student, 
Lika Gorokhowa, te 
verwelkom. Lika het pas haar 
BA-graad in Afrikaans aan die 
Moskouse Staatsuniversiteit 
verwerf en was op toer met die 
boekbekendstelling van 
Persoonlike vriendskappe: 
Boere en Russe waarvan sy 
deel van ’n groep studente was 
wat die boek onder leiding van 
hul dosent, Monika Urb, in 
Russies vertaal het. Natuurlik 
moes sy ook besoek aan 
hierdie ikoniese monument 
kom aflê. 

MONUMENT BEKOOR 
AFRIKAANSE RUS 
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Vlnr: Dr Willem Botha (WAT), Lika Gorokhowa, Wessel Oosthuizen, Tilla van 
Vuuren en Michael Jonas (ATM). 

Ter ere van Afrikamaand het die 
ATM daagliks gedurende Mei 
brokkies oor al die Afrikalande 
geplaas. Hierdie inligting was 
deur Mieliestronk.com en die 
CIA Factbook verskaf en 
verwerk. Internasionale 
Afrikadag word elke jaar op 25 
Mei gevier en in die lig van die 
afgelope jare se suksesvolle 
geleenthede, het die monument 
weereens op die dag gratis 
toegang aan alle Afrikane (met 
ŉ geldige paspoort van enige 
ander Afrikaland, Suid-
Afrikaners uitgesluit) gebied. 

AFRIKAMAAND EN 
DIÉ AFRIKATAAL 



Die Internasionale Dag van 
Monumente en Terreine word elke jaar 
op 18 April gevier. Hierdie dag is deur 
Internasionale Raad van Monumente 
en Terreine (Icomos) op 18 April 1982 
ingestel en in 1983 deur die Verenigde 
Nasies se Onderwys-, Wetenskap- en 
Kultuurorganisasie (Unesco) aanvaar.  

ie doel van die dag is om die 
publiek bewus te maak van hul 
diverse kulturele erfenis met die 
oog op die bewaring en 

beskerming hiervan. 

As deel van die ATM se 45ste 
bestaansjaar in 2020, het die instelling ’n 
mondelinge oorlewering-studie van die 
werkers, vakmanne en voormanne 
onderneem wat nou in unieke uitstalling 
gestalte gekry het waar die 
“onbekendes” wat dié grootse projek 
uitgevoer het, gehuldig word. 

Die ATM het op 15 April 2021 die bouers 
wat hierdie ikoniese monument tussen 
1972 en 1974 opgerig het vereer tydens 
’n spoggeleentheid waartydens die 
bouers lekker onthaal was. Die bouers se 
bydrae is verder erken deur die 
oorhandiging van ŉ “paspoort” aan hulle 
(of ŉ verteenwoordiger) wat die houer 
lewenslank gratis toegang tot die ATM 
en alle aktiwiteite hier gee.   

Die “bouers-uitstalling” is te sien in die 
Besoekersentrum by die 
Taalmonument, maar meer inligting en 
geskiedkundige foto’s oor die bouprojek 

en herinneringe is aanlyn te lese by 
www.taalmuseum.co.za/manne-van-
graniet-en-staal-die-bouers-van-die-
taalmonument/ – Janine Brown 

D

Bouers kry paspoorte 

Bouers van die monument is vlnr: Abraham Plaatjies, Moegammat 
Benjamin, Mntumni Shadrack Mbobo en voor John Ontong. 
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AFSLAG AFSLAG AFSLAG! 
Gegewe die ekonomiese impak van Covid-19, bied die 

Taalmonument, afhangende van regulasies, gratis toegang aan 
kinders onder 18 en ŉ 20%-afslag op nuwe jaarpermitte tot 30 

September 2021. Vir meer inligting, sien  
www.taalmuseum.co.za/taalmonument-besoekersinligting/ en 

www.taalmuseum.co.za/covid-19/ rakende Covid-19-protokolle. 

REDENAARSKOMPETISIE 
Die jaarlikse Interskole 
Redenaarskompetisie vir laerskole, wat deur 
die ATM en Laerskool Paarl Gimnasium 
aangebied is, het op 19 April 2021 
plaasgevind. Die prysgeld van hierdie 
kompetisie was met trots geborg deur die 
Afrikaanse Onderwysnetwerk. Amelia 
Minnaar (Laerskool Paarl Gimnasium, 1ste 
plek, links bo), Heike Hoffeldt (Laerskool 
Paarl Gimnasium, gesamentlike 2de plek, 
regs bo), Raynard de Beer (Paarl Primêre 
Seunskool, gesamentlike 2de plek, links 
onder) en Eula Nel, (Hoër Meisieskool Paarl, 
3de plek, regs onder) het hul pryse absoluut 
verdien. Baie geluk! 
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Die ATM het Internasionale 
Museumdag op 29 Mei 2021 met ŉ 
suksesvolle paneelbespreking oor 
vanjaar se tema, “Die Toekoms van 
Museums: Herstel en Herverbeel”, 
gevier deur die dag onder die publiek se 
aandag te bring. 

 

ie paneel het uit Beverley 
Thomas van die Internasionale 
Museum-raad (Icom), Bertdene 

Laubscher, bestuurder van die Togryers 
Museum op Ceres, Annelize Stroebel, 
uitvoerende hoof van Drakenstein 
Plaaslike Toerismevereniging, asook die 

ervare museum- en erfeniskonsultant 
Helen Joannides bestaan. Volgens 
Michael Jonas, direkteur van die ATM, 
“moet museums in die proses van 
herstel en herverbeel, hulle beywer om 
die instellings en hul werksaamhede te 
herposisioneer om as mediums te dien 
vir die bevordering van gemeenskaplike 
samehorigheid, nasiebou en 
ekonomiese volhoubaarheid”.  
 
Gegewe die impak wat die Covid-19-
pandemie wêreldwyd ook op museums 
gehad het, het die klem geval op hoe die 
instellings se aanbiedings herbedink en 
hul kubervoetspore uitgebrei kan word 

om meer inligting via die internet te 
versprei en sodoende meer e-besoekers 
te lok. Oor die 30 mense het die 
geleentheid by die monument 
bygewoon en bydraes gelewer.  
 
As deel van vanjaar se 
Museumdagvieringe het 157 graad 7-
leerders van Hillcrest en Nederburg 
Primêr gedurende die laaste week in 
Mei die museum besoek. ’n Spesiale 
opvoedkundige program was aangebied 
met die fokus op die belangrikheid van 
museums en die rol wat hulle in 
samelewings dwarsoor die wêreld speel. 
– Janine Brown 

D 
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Museumdag vir kenners én leerders 

Leerders van Nederburg Primêr in die Paarl het ook kom kuier tydens Internasionale Museumdagvieringe. 
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ŉ Suksesvolle 
paneelbespreking 
oor vanjaar se tema, 
“Die Toekoms van 
Museums: Herstel en 
Herverbeel”, is in die 
Historium 
Trustgebou gehou as 
deel van 
Internasionale 
Museumdag 2021. 

ŉ Nuwe toevoeging tot die 
ATM se versameling is ’n 1991-

skildery van die museum,
geskilder deur Paarliet Derek 

Exner. Sy dogter het dit aan die 
instelling geskenk en ons dra 
ons dank aan die familie oor.

Graad 7-leerders van 
Hillcrest Primêr in 
Wellington geniet hulself in 
die Afrikaanse Taalmuseum 
se interaktiewe klaskamer. 



Die ATM en Naledi Uitgewers was trots 
om die Paarlse skrywer, Petro Gordon, 
se jongste boek, “Hier’s my hart, Pa!”, 
waarvan sy die samesteller is, tydens ŉ 
intieme, gratis geleentheid aan die 
groter publiek op Sondag, 23 Mei 2021 
bekend te stel.  
 

m als te kroon was die bekende 
letterkundige en 
woordkunstenaar Willem 

Fransman jr met haar in gesprek. Dit het 
gaste ŉ unieke blik op haar lewe, 
skeppende werke en dié boek – waarin 
100 mense tussen 12 en 73 openhartige 
briewe aan hul pa’s geskryf het – gegee. 
Die gesprek is deur 50 mense bygewoon, 
waarvan van hulle ook briewe 
voorgelees het aan die gehoor. 
 
“As jy vandag voor jou pa sou staan, en 
jy kon vir hom sê of vra wat jy nooit kon 
of wou nie, wat sou dit wees?” is die 
vraag wat aan deelnemers gestel was. 
“Ek is baie opgewonde oor die 
vooruitsigte van genesing, selfs daar 
waar die pa nie meer leef nie,” sê 
Gordon. “Ek glo dat hierdie boek die 

katalisator sal wees vir opbouende 
gesprekvoering met die oog op beter pa-
kind-verhoudings.”  
 
Die boek word verkoop teen R160 en 
bestellings kan via www.facebook.com/-
Petro.Gordon. geplaas word. – Jeffrey 
Pietersen 
  

O 
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Emosionele briewe aan pa’s 

Willem Fransman jr en Petro Gordon tydens haar boekbekendstelling. 

“As jy vandag voor 
jou pa sou staan, en 
jy kon vir hom sê of 
vra wat jy nooit kon 
of wou nie, wat sou 

dit wees?” 
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Datum 
Date 

Geleentheid 
Event 

Plek 
Venue 

Tyd 
Time 

Koste 
Cost 

22 Jul 
2021 

Spesiale program: Nelson Mandeladag  
Special programme: Nelson Mandela Day 

Neem ’n skool aan | Adopt-a-school 

Rondeheuwel 
Primêre Skool 

13:00 Uitreikprogram 

14 Aug 
2021 

Taaldag Webinaar 2021:  
Die wortels van Afrikaans toe en nou? 

Virtuele 
Zoomsessie 

10:00 – 
12:30 Gratis aanlyn 

28 Aug 
2021 

Vrouedag  
Womens Day Taalmonument 

10:00 – 
18:00 Slegs personeel 

Sept 
2021 

Opvoedkundige program: Boomplantdag 
Educational programme: Arbor Day 

Taalmonument  Uitgesoekte skole 

Sept 
2021 

Erfenismaand 
Heritage Month Taalmonument 

Verskeie 
aktiwiteite 

in die 
maand 

 

Sept 
2021 

Skerpskryf-werkswinkel  
Skerpskryf workshop 

Taalmonument 09:00 – 
13:00 

Deelnemende 
skole 

27 - 29 
Sept 
2021 

Gevorderde Boekherstelkursus  
Advanced Book Repair Course 

Taalmonument 
09:00 – 
16:00 

R2000 pp 

8 Okt 
2021 

Gevorderde Fotografiekursus  
Advanced Photography Course 

Taalmonument 
09:00 – 
16:00 

R 500 pp 

Okt 2021 
Skerpskryf vir Skole  

Creative writing course for schools 

Werksessie 
Virtueel / 

Aanbieder by 
skole 

Inskrywings 
per e-pos 

Deelnemende 
skole 

Taalmuseum en Taalmonument se openingstye SODRA COVID-19-REGULASIES DIT TOELAAT 

TAALMONUMENT: Ma. tot So. 08:00-16:45 
Laaste toegang is 30 minute voor toemaaktyd  

TAALMUSEUM: Ma. tot Vr. 08:30-16:45 
Gesluit: Naweke en openbare vakansiedae 

Sien www.taalmuseum.co.za/covid-19/ vir Covid-19-protokolle 
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