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ATM herdenk unieke Petersen

Vlnr: Prof Hein Willemse, ds Eugéne Beukes en me Courtneigh Ess met gesprekleier Heindrich Wyngaard
tydens die geleentheid in die Historium Konferensiesentrum.

Hy word alom beskou as een van die
Afrikaanse digters wat gans te vroeg
die tydelike met die ewige verwissel
het. Daarom het die Afrikaanse
Taalmuseum en -monument (ATM)
op 10 Desember 2021 die 70ste
verjaarsdag van die dominee-digter
Patrick J Petersen (1951-1997) met
ŉ uitsonderlike huldigingsgesprek
en bundelbekendstelling in die
Paarl herdenk.

A

an die einde van die 1980’s en
vroeë 1990’s was hy 'n
spilfiguur vir aspirerende
Afrikaanse
skrywers,
vernaam
vanweë sy polities-betrokke poësie
en danksy sy ingesteldheid dat
Afrikaans as taal van vryheid en
bevryding gebruik moes word. Hy
het dit self bestempel as "'n krag van
afrika tot bevryding". "Petersen het
veral die fokus laat val op die taal en
ervarings van gewone mense,” sê

Michael Jonas, direkteur van die
ATM. “Dit is iets wat ons instelling
ook ná aan die hart lê."

paneelbespreking wat ook ds
Eugéne Beukes en me Courtneigh
Ess ingesluit het.

Tydens die geleentheid is Ons het
[…] ver versit – 'n versamelbundel
van Petersen se poësie, toesprake en
onderhoude – bekendgestel. Die
samesteller, prof Hein Willemse, sê
dat "dit die aangewese tyd is om sy
gepubliseerde poësie-oeuvre in een
band byeen te bring, veral omdat hy
'n bepaalde moment in ons
geskiedenis so goed gedokumenteer
het". Volgens hom het die digter
"gaandeweg 'n eie stem ontwikkel
wat vir ons iets sê omtrent die
versugtinge van mense wat
uitgesluit was van politieke en
ekonomiese
mag,
en
ook
maatskaplik op die rand gestaan
het". Willemse het onder leiding van
die joernalis Heindrich Wyngaard
deelgeneem
aan
'n

Die bekende teatergroep Cape Flats
Players het onder die spelleiding van
Peter Braaf 'n nuwe revueprogram,
bestaande uit voordragte van
Petersen se gedigte, opgevoer.
Verskeie bekende skrywers en kritici,
onder andere Abraham H de Vries,
Diana Ferrus, Joan Hambidge en
Elias P Nel, het per video
huldigingsboodskappe tydens die
geleentheid gelewer.
As predikant van die voormalige NG
Sendingkerk het Petersen die
aandag getrek toe sy bundel
amandla ngawethu ("die mag is ons
s’n", 1985) gepubliseer is. In 'n
voorwoord tot die bundel skryf hy
dat sy digterskap 'n duidelike funksie
het as 'n "boodskapdraer van die
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mense" omdat "niemand in SuidAfrika neutraal skryf nie". In sy
tweede bundel Advent (1988) kom
veral die veranderde omstandighede
van die laat-1980's aan die orde.
Vergenoeg (1993) wat "aan
Afrikaans" opgedra is, is toegespits
op onder meer die lewens en
ervaring
van
werkers
en
plaasarbeiders. Sy lang eposagtige
gedig ‘ons kom van ver af’ wat oor 20
bladsye strek, handel oor die
wordingsgeskiedenis van wat die
digter die "Kaapse mense" noem.
Prof. Steward van Wyk van die
Universiteit van Wes-Kaapland
(UWK) beskou Petersen as "dié
sleutelfiguur van die struggle-digters
van die tagtigerjare (wat) van die
mees ikoniese gedigte van daardie
era geskryf het".
Die digter het 'n onafhanklike
uitgewery,
Prog,
vanuit
St.
Helenabaai bedryf en verskeie
versamelbundels die lig laat sien,
waaronder Aankoms uit die skemer
(1988), Optog (1990) en Ons kom
van ver af (1995). In 1996 was hy een
van die stigterslede van die
Afrikaanse Skrywersvereniging en
eerste voorsitter. De Vries, die
bekende kortverhaalskrywer wat
met hom bevriend was, het saam
met hom op die bestuur van die ASV

Cape Flats Players onder die spelleiding van Peter Braaf.

gedien. De Vries sê in 'n
videoboodskap dat "wat die
dominee nie gehad het of kon kry
nie, het hy self geskep. Dit het ek van
ons eerste kennismaking self besef."
Volgens prof. Hans Ester van die
Universiteit van Nijmegen het
Petersen as uitgewer "'n beweging
op gang gekry en het daar goeie
gedigte, baie goeie gedigte,
verskyn".
Petersen is op 6 Julie 1951 op
Wolseley in die Noord-Boland
gebore en voltooi in 1975 sy
teologiese studies aan die UWK. Hy

kom om in 'n motorongeluk op 7
Junie 1997 op die destydse grondpad
tussen Paternoster en Vredenburg.
Sy dood op 45-jarige ouderdom was
destyds,
volgens
Willemse,
"allerweë betreur as 'n groot verlies
vir die voortgesette ontwikkeling van
die Afrikaanse letterkunde".
Die geleentheid, in samewerking
met die Historium Trust en
Departement Afrikaans van die
Universiteit van Pretoria, het in die
Historium
Konferensiesaal
plaasgevind. Gaste is daarna met ’n
heerlike
ete
bederf.
Die
versamelbundel Ons het […] ver
versit kos R330 en kan regstreeks
van die uitgewer Abrile Domanuitgewers
by
abrile.doman@gmail.com
bestel
word. Slegs 250 eksemplare gaan
aan die publiek beskikbaar gestel
word.
* ŉ Video van die geleentheid sal ook
vanaf 17 Desember 2021 aanlyn op
die ATM se Facebook- en
YouTubeblad beskikbaar wees. –
Jeffrey Pietersen

Prof Hein Willemse en Michael Jonas, ATM-direkteur.
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Aandwedloop se bene
verleen ŉ helpende hand
Die ATM, in samewerking met die
Historium
Trust
en
Paarl
Atletiekklub, het op Woensdag, 8
Desember 2021, weereens die
jaarlikse
Taalmonument
Aandwedloop
aangebied.
Vir
hierdie geleentheid het meer as 200
deelnemers ingeskryf om hul
gemeenskapbetrokkenheid te toon
aan
Drakenstein
Palliatiewe
Hospies.

M

eeste palliatiewe sorg in
Suid-Afrika word uitsluitlik deur privaatinstellings
aangebied,
en
Draken-stein
Palliatiewe Hospies is in 1991 deur 'n
klein groep vrywilligers gestig is om
hierdie gemeenskapsdiens te verrig.
Hulle versorg gemiddeld 230
pasiënte met lewensbedreigende
siektes in hul huise per maand, en
bedien die hele Drakenstein-distrik

van Saron tot Simondium, insluitend
al die dorpe, landelike gebiede en
informele
nedersettings.
Hul
sorgspan verseker dat pasiënte en
hul gesinne van die beste gehalte
palliatiewe sorg voorsien word en
met waardigheid sterf. Die doel is
om lyding te voorkom en te
verminder deur middel van vroeë
identifikasie en deeglike assessering,
en deur die pyn en ander probleme
wat met die siektes verband hou op
’n fisieke, psigososiale en geestelike
vlak aan te pak.
Die
10km-Aandwedloop,
wat
ingevolge die reëls van Atletiek SuidAfrika en Boland Atletiek aangebied
is, het om 18:30 weggespring. Die
gesellige 5km-Woordloop (in plaas
van ŉ nommer, kry deelnemers ŉ
Afrikaanse woord toegeken) het net
om 18:45 weggespring. Toeskouers

en deelnemers het ook ná die tyd
gepiekniek en die Taalmonument en
omgewing verken. Tydens die
geleentheid het personeel van die
ATM, Historium Trust, Paarl Atletiek
en selfs Drakenstein Palliatiewe
Hospies gratis gewerk as deel van hul
bydrae tot die geleentheid en die
gemeenskap! – Jeffrey Pietersen
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Persiese kwatryne in die
tyd van kwarantyne
Versindaba, ŉ webblog vir die
Afrikaanse digkuns, het ingestem
om hul 2021 Mont du Toit
Kwatrynkompetisie
se
wenkwatryne
en
kortlysinskrywings in die Groen
Galery by die Taalmonument uit te
stal. Hierdie tydelike uitstalling
plaas die kollig op die drie wenners,
Daniel Hugo, Herman Wasserman
en Alwyn Roux, asook die 17
deelnemers wie se werke die
kortlys gehaal het.

V

ersindaba het meer as 200
inskrywings vir die kompetisie
ontvang en die wenners is op
grond van tegniese vaardigheid
gemaak. Een van die vernaamste
eienskappe van die Persiese kwatryn
is die streng dissipline wat dit van die
digter vereis. Die Persiese kwatryn,
ook Rubāʿī” genoem, is ŉ strofe met
vier reëls wat ŉ volledige gedig
verteenwoordig. Die eerste drie
reëls dien gewoonlik as inleiding tot
die laaste reël wat die kern van die
kwatryn bevat. Die inhoud is bondig
en geestig en druk dikwels
universele wysheid uit, maar kan ook
hedonisties in sy wêreldbeskouing
wees met ŉ tipiese onderliggende
carpe diem-filosofie.
Die inskrywings wat die kortlys
gehaal het, sluit die werke van
Annora Eksteen, Anton Dockel, Anzé
Bezuidenhout, Cecilia Steinberg,
Driekie Grobler, Elmarie van

Kampen, Fanie Olivier, Hannes
Visser, Helize Janse van Vuuren, Ilse
van Staden, Marieta McGrath, Pirow
Bekker, Reinet Thiart, René Bohnen,
Ronel de Goede, Thomas Deacon en
Waldemar Gouws in.
Daniel is ’n omroeper, digter,
vertaler, samesteller en redakteur
met talle publikasies op sy kerfstok.
Sy gedigte is opgeneem in verskeie
versamelbundels oor die Afrikaanse
poësie,
insluitende
Groot
Verseboek, Die Afrikaanse poësie in
’n duisend en enkele gedigte, Digters
en digkuns, Nuwe verset, Die dye
trek die dye aan, Miskien sal ek die
wingerd prys, Goudaar, Kraaines en
Groen. Hy was aanvanklik ’n lektor in

die Afrikaanse en Nederlandse
letterkunde aan die Universiteit van
die Vrystaat. Daarna was hy byna 20
jaar lank in Kaapstad ’n omroeper by
die Afrikaanse radiodiens van die
SAUK waar hy verantwoordelik was
vir die literêre programme. Daniel
woon op Prins Albert en is werksaam
as
vryskutredakteur,
vertaler,
keurder en proefleser, asook ’n
literêre resensent.
Benewens sy vertaling van Die
roebaijat het hy ook oorspronklike
Persiese
kwatryne
geskryf,
hoofsaaklik onder die invloed van DJ
Opperman, maar met Khajjam as
klankbord. “In sy opstelbundel
Wiggelstok (1959) het Opperman ŉ
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opstel oor die Persiese kwatryn
opgeneem wat reeds in 1947 geskryf
is, waar hy die kwatrynmaker
beskryf as ŉ timmerman met ŉ
hamer in sy hand. In die eerste twee
versreëls word die rymspyker twee
keer liggies op sy kop getik, in die
derde rymlose reël word die hamer
hoog opgelig, om dan met ŉ finale
hou die kwatryn in die laaste reël
(wat met die eerste twee rym) te
beklink.”
Herman
is
’n
akademikus,
kortverhaalskrywer en joernalis wat
as navorser wêreldwye erkenning
verwerf het. In 2001 is hy aangestel
as dosent by die Departement
Joernalistiek aan die Universiteit van
Stellenbosch en In 2005 ontvang hy
’n Fullbright-beurs vir navorsing in
media-etiek aan die
Universiteit van Indiana
in
die
VSA,
en
terselfdertyd ontvang
hy ’n toekenning van die
Nasionale
Navorsingstigting om
gaslesings aan te bied
aan die State University
of New York. Hy is ’n
genoot vir die Etiekdenkskool van die Skool
vir Joernalisme aan
Missouri-Universiteit in
Amerika, en word ook
aangestel as ’n navorser
deur die Council for the
Development of Social
Science Research in
Africa
aan
die
Democratic Governance
Institute on the Media
in African Governance
in Dakar, Senegal.
Herman is professor en
hoof van die Sentrum vir
Film- en Mediastudies
aan die Universiteit van

Kaapstad. Volgens hom het hy gehou
van die uitdaging om in ŉ
voorgeskrewe vorm, soos die
Persiese kwatryn, te skryf. “Ek is nog
ŉ beginner, so die dissipline van
vorm was ŉ goeie oefening. Om die
digkuns onder die publiek se aandag
te kry moet mens dit vat na die
mense toe, maak dit pret.”
Alwyn ontvang sy doktorsgraad aan
die Potchefstroomkampus van die
Noordwes-Universiteit in Afrikaans
en Nederlands in 2015. Hy publiseer
ŉ oorsig oor die lewe en werk van die
Nederlandse digterskilder Lucebert
(1924-1994) in Verbintenis en
venster (2019) en lewer ŉ besondere
bydrae tot die SA Akademie se
huldigingsbundel
aan
Breyten
Breytenbach, getiteld Woordenaar,

woordnar (2019). Alwyn is die stigter
en
voorsitter
van
die
interuniversitêre aanlyn platform
Samespraak,
studiegroep
vir
Afrikaans en Nederlands. Hy is ook ŉ
medewerker van die podsending
Sitkamer. Hy is ŉ lid van die SuidAfrikaanse Akademie vir Wetenskap
en Kuns (SAAWK), PEN Afrikaans en
die Letterkundeassosiasie van SuidAfrika (LASA). Alwyn is werksaam by
Unisa se Departement Afrikaans en
Algemene Literatuurwetenskap.
Hy meld dat hy die Persiese kwatryn
geniet, “want dit is die epikuristiese
lewenshouding van eet, drink en
bedryf die liefde, want môre sterf
ons. Om die digkuns onder die
publiek se aandag te kry moet ons
meer gemeenskapsentrums vir die
kunste op die been bring
en ons moet botaniese
tuine
met
digkunsprojekte besaai.
“Ons moet stadsdigters
aanstel in al elf van die
amptelike landstale en
mekaar se gedigte
vertaal – van Afrikaans
na isiZulu, van Setswana
na
Siswati,
van
Tshivenda na Xitsonga,
van
Engels
na
isiNdebele, van isiXhosa
na Sesotho, en vice
versa. Ons moet die
geboue in ons stede met
gedigte beskilder soos in
die Lae Lande. Ons moet
ons
publieke
vakansiedae vier met
poësievoorlesings soos
byvoorbeeld die 67
Poems for Freedom Day
op Mandeladag by
Vryheidspark
in
Pretoria.” – Chantelle de
Kock
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In die Taalmuseum

TIK-TOK-TIK-TOK
’n Horlosie is ’n tydmeetkundige
instrument waarmee tyd gelees kan
word. Duisende jare al word die tyd
gemeet – die oudste weergawe
hiervan was waarskynlik met die hulp
van ’n vertikale stok se skaduwee wat
geskuif het soos die stand van die son
verander het.
Met die verloop van jare het ’n groot
verskeidenheid van sonwysers
ontstaan. Hulle het egter ook ’n groot
nadeel gehad, want hulle het nie
gewerk as die son nie skyn nie. Met die
vervaardiging van die eerste horlosies
was dit te groot en duur om deur die
gewone mens besit te word. Die
gevolg was dat veral Westerse
gemeenskappe op hul dorp se
toringklok aangewese was om vir hulle
die tyd aan te dui.
In 1813 is Seth Thomas Clock Company
deur Seth Thomas gestig en het dit
horlosies begin vervaardig. Die
maatskappy het klokwerke vir die Self
Winding Clock Company van die 1880’s
tot die 1900’s vervaardig, benewens sy
standaardaanbieding van horlosies,
mantel-, muur- en tafelbladhorlosies.
Een van Thomas se muurhorlosies kan
in die Taalmuseum besigtig word. –
Janine Brown

Die ATM se figuur-8-muurklok (kalenderklok) met twee
geverfde wyserplate, bo vir die tyd en onder vir die kalender.

Bronnelys
Wikipedia.org/wiki/Seth_Thomas_Cloc
k_Company
Wikipedia.org/wiki/Horlosie
www.mieliestronk.com/horlosies
* Soos op 13/12/2021
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Uitsonderlike pieknieks onder die uitspansel
Ons seisoen het hierdie jaar
afgeskop met ŉ Sterrekykpiekniek
op 6 November 2021 nadat ons die
Volmaanpiekniek van 22 Oktober
moes afstel weens slegte weer.

H

ierdie keer het die weer
egter saamgewerk en die
span van OOG (Orion
Observasie Groep) het van heinde en
verre gereis om hul groot teleskope
te kom opstel vir hierdie
geleentheid.
Dié keer was die fokus op Saturnus,
die tweedegrootste planeet in die
sterrestelsel wat danksy 82 mane
met die meeste natuurlike satelliete
spog, en wie se helderheid maklik
meeding met die van baie sterre.

Die geleentheid het soos gewoonlik
om 18:00 begin, waarna besoekers
van 20:00 tot 22:30 deur die
teleskope na die hemelruim kon kyk
en met die lede van OOG wat ŉ kort
lesing gegee het. Hulle het ook alle
vrae
beantwoord
en
meer
duidelikheid aan die besoekers
gegee.

veral eers die sonsondergang en
pragtige naguitsig van die vallei
geniet. Besoekers kan enige tyd
tussen 17:00 en 22:00 kom piekniek
hou en die monument besigtig.
Besoekers word ook aangemoedig
om die omgewing te verken en daar
is buitelug-speletjies en speelparke
vir die kinders.

Die
daaropvolgende
Volmaanpiekniek het op Vrydag, 19
November 2021, plaasgevind. Die
aand het goed afgeskop, maar die
windjie was later yskoud. Die
piekniek is egter goed bygewoon,
maar het bietjie vroeër leeggeloop
as 22:00 soos gewoonlik die geval is.
Dié pieknieks is baie gewild onder
plaaslike inwoners én toeriste, wat

Die piekniekreeks word aangebied
ten bate van ‘Laat ons Lees!’, die
Taalmuseum se geletterdheidsprojek vir kinders, en besoekers
word versoek om ŉ nuwe of
tweedehandse kinderboek te skenk.
Alle Covid-protokolle is streng
toegepas en albei geleenthede het
sonder enige voorval verloop. –
Riana Dempers
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15 Jan 2022

Volmaanpiekniek

Taalmonument

17:00-22:00

R40 | R10 | R5 |gratis < 6

28 Jan 2022

The Rockets Piekniekkonsert

Tuinteater

17:00-22:00

R120 | R60 | gratis < 3

29 Jan 2022

Sterrekykpiekniek

Taalmonument

18:00

R50 | R10

5 Feb 2022

Riana Nel Piekniekkonsert

Tuinteater

17:00-22:00

R150 pp

Feb 2022

Opvoedkundige program: Internasionale Moedertaaldag

Taalmuseum en monument

09:00-13:00

Gratis

18 Feb 2022

Volmaanpiekniek

Taalmonument

17:00-22:00

R40 | R10 | R5 |gratis < 6

14 Feb 2022

Valentynspiekniek

Tuinteater

08:00-22:00

Sien webtuiste/FB

26 Feb 2022

Sterrekykpiekniek

Taalmonument

18:00

R50 | R10

18 Mrt 2022

Volmaanpiekniek

Taalmonument

17:00-22:00

R40 | R10 | R5 |gratis < 6

Mrt 2022

Koorfees

Amfiteater

16:00-20:00

Sien webtuiste/FB

26 Mrt 2022

Sterrekykpiekniek

Taalmonument

18:00

R50 | R10

Inspirasie vir die ontwerp van die Taalmonument
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Een van die argitek se belangrikste ontwerpbeginsels was dat die
monument by die natuurlike terrein moes inskakel en dit moes
aanvul. Jan van Wijk het vertel dat hy met ŉ ou brandpad opgeloop
het om die voorgestelde terrein te verken en ook vanaf ander
sigpunte in die omgewing na die terrein gekyk het omdat die
monument van ver af sigbaar moes wees.
Hy het besluit dat die lyne en ander elemente van die monument die
natuurlike lyne van die omgewing moes naboots, en dat die
boumateriaal by die rotse op die berg moes inpas. Daarom is die
monument gebou met ’n mengsel van Paarl-graniet, wit sand en
sement.
Die volgende stap was om ŉ gepaste beeld te soek wat Afrikaans kon
voorstel. Dit is gevind in die beeld wat die bekende skrywer CJ
Langenhoven gebruik het om Afrikaans as skryftaal te beskryf,
naamlik ŉ “snelstygende boog”. So is die idee van die hoofsuil gebore,
met heel bo ŉ oop punt wat groei voorstel. Om hierdie definisie
visueel uit te druk, het die argitek die woorde van die skrywer NP van
Wyk Louw gebruik. Laasgenoemde het Afrikaans beskryf as ŉ
“glansende werktuig” en “tweesnydende swaard” wat Wes-Europa en
Afrika soos ŉ brug verbind.

