


Daar is 37 gedenkstene 
rondom die waterpoel 
en Republieksuil.

Vryheidstandbeeld
93 m

Bronne: Afrikaanse Taalmonument, Taalmonument (Jan van Wijk, 2014) JACO GROBBELAAR, Grafika24

Monument
vir ’n taal

Die drie suile aan die westekant 
is 13,5 m hoog en verteenwoordig 
die Europese tale – grootliks 
Nederlands, maar ook Frans, 
Portugees en Engels.

40 000
Die getal mense wat die 
inwyding van die monument 
op 10 Oktober 1975 
bygewoon het.

11
Die getal ontwerpe wat van 
10 deelnemers ontvang is. 
Hoewel 12 argitekte genooi is 
om deel te neem, moes twee 
hulle onttrek.

Die opening bo in die 
hoofsuil, met ’n hoogte van 
57 m, wys dat Afrikaans 
aanhou groei.
CJ Langenhoven het 
Afrikaans as ’n “snelstygende 
boog” beskryf, omdat die 
tempo waarteen die taal 
groei toenemend versnel. 
Aan die westekant is gleuwe 
om lig in te laat.

Hierdie suil van 26 m 
verteenwoordig 
Suid-Afrika – die 
geboorteplek en 
tuiste van Afrikaans.

’n Ringmuur, met die drie rondings 
daarop, stel voor die invloed van 
die inheemse Afrika-tale, 
waaronder die Khoi s’n.

Die muur op die hooftrappe 
verteenwoordig die bydrae van 
die Maleise taal en kultuur.

“Dit is ons erns” is die Afrikaanse 
weergawe van die toespraak “Is’t u 
ernst?” wat die politikus J.H. 
Hofmeyr (Onze Jan) op 6 Maart 
1905 in Stellenbosch gehou het.

Konstruksie

Argitek

Styl

Afrikaanse
Taalmonument

57 m

Christus die Verlosser
38 m

Toring van Pisa
55 m

Big Ben
96 m

Die Taalmonument word as ’n 
beeldhouwerk beskou, eerder as 
as ’n argitektoniese werk.
 Die struktuur het elemente van 
die brutalisme – geboue van 
gegote beton, met dik mure en 
diep venster- en deuropeninge.
 Die beton het dikwels ’n ruwe 
oppervlak, met die merke van die 
bekisting steeds sigbaar.
 Van Wijk se ander monumente, 
veral die Ierse 
monument, wat 
van Brixton na 
Orania geskuif is, 
toon sekere 
ooreenkomste, 
soos abstraktheid, 
gerondheid en 
hoër wordende suile.
 Die gebruik van rou beton is 
wêreldwyd ’n algemene kenmerk 
van monumente uit dié tydperk.

Die brug – NP van 
Wyk Louw het 
Afrikaans as ’n brug 
tussen die tale van 
Europa en Afrika 
beskryf.

Die gedenksteen van waar 
Jan van Wijk, die argitek, se 
as in ’n rots agter die 
monument geberg is.

In die middel van die 
monument is ’n fontein 
omring met water wat 
aandui dat die taal 
gevoed en onderhou 
moet word om te groei.

Die Afrikaanse Taalmonument is 45 jaar gelede, op 10 Oktober 
1975, op Paarlberg onthul. Die monument vier die ontstaan en 
bestaan van die derde grootste taal in Suid-Afrika, met byna 
sewe miljoen moedertaalsprekers.

Die argitek van 
die monument, 
Johan Carel 
(Jan) van 
Wijk (2 Mei 
1926 – 20 Mei 
2005) het in 
1949 die graad 
B.Arch. aan die Universiteit van 
Pretoria behaal.
 Hy het vir argiteksfirmas in 
Kaapstad, Pretoria, Londen en 
New York gewerk.
 In 1960 het hy met Erna Marais 
getrou, en in 1963 het hy sy eie 
praktyk gestig wat mettertyd 
uitgebrei het tot ’n maatskappy 
met kantore in Verwoerdburg, 
Johannesburg, George,
Mosselbaai en Mmabatho.
 Gedurende sy loopbaan was Van 
Wijk by meer as 860 projekte 
betrokke, waaronder kerke, 
geboue vir die Randse Afrikaanse 
Universiteit en Rembrandt en 
monumente vir biskop Zulu en die 
43 kinderslago�ers van die 
Westdene-busramp.

Die Afrikaanse Taalmonument- 
komitee is reeds op 26 September 
1942 in die Paarl gestig.
 In 1964 het die komitee ’n 
kompetisie vir die ontwerp van die 
monument uitgeskryf. Volgens die 
opdrag moes die monument van 
ver sigbaar wees en onder meer 
die kulturele en staatkundige 
opbloei van Afrikaans uitbeeld. Die 
argitek Jan van Wijk se ontwerp is 
as wenner aangewys.
 Die terrein vir die monument, 
wes van Bretagne-rots op 
Paarlberg, is in 1965 gekies.
 In 1968 het die Paarlse
munisipaliteit sowat 84 hektaar 
kosteloos aan die staat oorgedra.
 Die Taalmonument is geopen by 
die halfeeu-herdenking van 
Afrikaans se verhe�ng tot 
amptelike taal in 1925. Dit was ook 
die 100-jaar-herdenking van die 
stigting van die Genootskap van 
Regte Afrikaners in 1875 in die 
Paarl.

Die bouproses van sowat drie jaar 
het in Januarie 1972 begin.  
 Die monument is opgerig deur 
’n konsortium bestaande uit 
Murray & Stewart (Boland) en 
Holtzhausen & Hugo.
 ’n Spesiale betonmengsel is in ’n 
voorafvervaardigde bekisting 
gegiet. Dié mengsel het bestaan 
uit sement, wit sand en Paarl- 
graniet. Die aggregaat moes 
gehamer word om die natuurlike 
rotse in die omgewing na te boots.

R718 058,79
Die finale boukoste nadat die 
kontrakprys in 1972 vir R739 880 
vasgestel is.

70 000
Die getal jaarlikse besoekers 
aan die Taalmonument.
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darem piekniek by die monument gehou.
Deur die museum en die monument 

word ’n belangrike deel van Afrikaans se 
verlede uitgebeeld. Dit is ook die beeld 
wat soveel mense van Afrikaans het: Die 
museum in Pastorielaan in die mooie 
Paarl, die helde van die GRA wat trots 
vertoon word, die drukpers, ou boeke, die 
vroeë letterkunde en dan ook die 
monument bo-op die berg. Die probleem 
is dat dit juis nie die volle beeld van 
Afrikaans oordra nie. Daar is twee redes 
hiervoor.

Eerstens was dit vir baie jare ’n 
eensydige voorstelling van Afrikaans se 
verlede, naamlik dat Afrikaans se verlede 
primêr gekoppel is aan gebeure in die 
Paarl en omgewing. Dit is egter nie die 
volle waarheid nie omdat Afrikaans se 
ontstaan nie aan ’n bepaalde plek 
vasgemaak is nie, maar eerder aan 
mense uit ’n verskeidenheid van 
groeperings wat dit oor die land gebruik 
het. Eers as ’n Hollandse dialek, en wat 
later onder invloed van ander tale 
(verskeie Europese tale en ook tale uit 
Afrika) asook van die sprekers van ander 
tale (soos die tale van die slawe uit die 
Ooste) ’n nuwe soort taal geword het, 
een wat beslis nie meer Hollands was 
nie. En op ’n dag (teen 1875) word na 
hierdie taal verwys as Afrikaans, dus ’n 
taal wat in Afrika sy eie vorm en 

Michael Jonas, direkteur

Ons 45ste verjaardag is ’n merkwaardige 
prestasie in die lig gesien dat die 
instelling van die begin af voortdurend 
gekonfronteer is deur argumente vir of 
teen haar bestaan. 

Maar dat ’n monument vir ’n taal 
opgerig is, weerspieël die vasberaden-
heid van die stigters en ander rolspelers 
om met privaat geld Afrikaans 
simbolies as ’n inheemse taal op die 
Afrika-kontinent te verewig. Wat dit 
selfs merkwaardiger maak, is die 
onderstrominge, botsende ideologieë en 
eens diep verdeelde taalgemeenskap wat 
dit moes dien. 

Monumente, as eiesoortige kulturele 
landskappe, word gewoonlik opgerig ter 
herdenking van persone en 
geskiedkundige gebeurtenisse. Wat 
beteken dit dat daar ’n monument, ŉ 
stoflike manifestasie, vir Afrikaans 
opgerig is? Dien dit as ’n voorbode vir 
die naderende sterfte van een van die 
wêreld se jongste tale – ’n taal wat 
binne die bestek van 100 jaar verhef is 
tot amptelike, regs- en akademiese taal? 
’n Taal wat as die tong van die onder-
drukker beskou is en ’n bevrydingstaal 
vir talle was en is en die taal van een 
van die mees rasse-diverse taalgemeen-
skappe in Suid-Afrika? 

Die jaar 2020 bied die instelling die 
geleentheid om bestek te neem van die 
verlede, hede en toekoms. Hoe bewerk-
stellig ons ’n omgewing waarbinne 
maatskaplike samehorigheid, taaltrots 
en inklusiwiteit geskep word? Hoe dien 
dié instelling die land en die kontinent? 

Ter wille van Afrikaans is ons visie 
en programme daarop gemik om 

inklusiwiteit binne en buite 
die Afrikaanse 
gemeenskap te bevorder. 
In die strewe na 
nasiebou, word Afrikaans 
as ’n kultuurbate vir 
haar sprekers en mede-
Suid-Afrikaners, binne 
die konteks van 
veeltaligheid, voorgehou. 
Deur te versamel, te 
dokumenteer, na te 
vors, uit te stal en 
inligting te 
versprei, is ons 
doel dat besoekerservarings 
leergierigheid prikkel en emosioneel 
asook intellektueel stimulerend en 
plesierig is.

Deur die uitbou en handhawing van 
ons kernfunksies skep ons platforms vir 
die bevordering van interkulturele 
kommunikasie, kulturele diversiteit en 
begrip vir “die ander”. Ons gaan voort 
om kontaksones vir diverse gehore te 
skep met die aanbieding van openbare 
programme wat opvoedkundige en 
ander aktiwiteite insluit. Die Taalmonu-
ment is immers ’n lewende monument 
waar ’n diverse klomp Afrikaansspre-
kendes mekaar (her)ontmoet en die 
vrugte van die taal met niemoedertaal-
sprekers deel. Dít danksy onder meer 
volmaanpieknieks, musiekkonserte, 
boekbekendstellings, uitstallings van 
opkomende Afrikaanse digters asook die 
eindronde van die gewilde rieldans-
kompetisie. 

Die voortgesette implementering van 
’n uitgebreide kommunikasiestrategie 
het ten doel om die instelling se 
sigbaarheid as nasionale verklaarde 

kulturele instelling te verhoog en 
’n duidelike digitale voetspoor te 
ontwikkel. Sentraal tot dié 
strategie is die uitbreiding en 
transformasie van die 
museumversamelings om dit 
meer verteenwoordigend te 
maak, verspreiding van 
inligting deur uitstallings en 

openbare programme, 
asook die gebruik 

van sosiale media. 
Universele toegang 
in terme van taal, 
ligging, 

gestremdhede en intellektuele vermoëns 
is kernaspekte om die instelling te 
bemark as ŉ instelling wat die 
demografie en diversiteit van die breë 
Afrikaanssprekende gemeenskap 
weerspieël. 

In die bestuursbenadering val die 
klem op die implementering van 
gehaltebestuurstelsels, deurlopende 
vernuwing, doeltreffende dienslewering 
en die langtermynposisionering van die 
instelling as een van dié toonaange-
wende kulturele landskappe in die land. 
Om die bogenoemde ideale te verwesen-
lik en om ons in staat te stel om aan te 
pas by die eise van die tyd en in die 
behoeftes van haar diverse gehore te 
kan voorsien, is dit van kardinale 
belang dat die instelling in die 
infrastruktuur en die bemagtiging van 
sy personeel belê. Dit is twee 
onontbeerlike elemente wat sal verseker 
dat ons voldoende geld genereer om ons 
mandaat te vervul en dat toegewyde, 
opgeleide personeel, wat ons 
hulpbronne volhoubaar bestuur, aan die 
stuur van sake staan.

Die volgende uitdagings: 
Een van die grootste uitdagings 

waarmee die instelling oor die volgende 
vyf jaar gekonfronteer sal word, is 
watter impak die aanbevelings in die 
witskrif oor kuns, kultuur en erfenis 
asook nasionale museumbeleid op die 
werksaamhede van die instelling mag 
hê. Die witskrif fokus grootliks op die 
transformasie en herstrukturering van 
die erfenislandskap, doeltreffende 
bestuur en lewering van dienste aan 
voorheenbenadeelde gemeenskappe 
binne die genoemde sektore. Vanweë die 
afhanklikheid van staatsfinansiering 
wat nagenoeg 70% van begroting be-
loop, word daar van hierdie openbare 
instelling verwag om uiting te gee aan 
die nasionale strategiese doelwitte soos 
uiteengesit in hoofstuk 15 van die nasio-
nale ontwikkelingsplan 2030. Dié soort 
uitdagings en die vooruitsigte om ŉ 
diverse Suid-Afrikaanse landskap te kan 
dien, versterk die bestuur se verbintenis 
om ons visie en missie, wat in ooreen-
stemming is met hierdie doelwitte, te 
vervul. 

Intussen besef ons dat ons niks is 
sonder die gemeenskap waarin ons, ons 
bevind nie. Die volgehoue steun van die 
Paarl se mense die afgelope dekades is 
’n riem onder die hart en ons talle 
uitreikprogramme na die gemeenskap is 
een manier om dankie te sê. 

Ons vier hierdie 45ste verjaardag met 
groot vreugde en hoop om een en 
almal, veral vanuit die Paarl, welkom te 
heet. Hierdie monument behoort 
immers ook aan julle, so sien ons 
webtuiste vir al die besonderhede.

Baie dankie, enkosi kakhulu, thank 
you very much & kai kangans

Rotsvas in die Paarl staan die Taalmonument trots

Micheal Jonas

Prof. Wannie Carstens  

Prof. WAM Carstens, voorsitter van die 
raad 2011-’14

Die opskrif is veelseggend: dat ’n 
kombinasie van gister en vandag 
die basis vorm vir hoe in die 

toekoms oor die betrokke saak of 
onderwerp gedink moet word.

Dit geld in die besonder vir die 
Afrikaanse Taalmuseum en -monument 
(ATM) in die Paarl. Hoekom sê ek so?

Dit is naamlik ’n instelling wat 
gegrond is op die weerspieëling van 
gebeure uit die verlede – in die besonder 
gebeure rakende die ontwikkeling van 
Afrikaans as taal. Die verwantskap met 
die Paarl (vir sommige mense dié plek 
waar Afrikaans “ontstaan” het – wat 
natuurlik nie heeltemal korrek is nie), 
word belig deur die gebruik van die 
gebou wat die museum huisves, die 
oorspronklike huis van Gideon Malherbe, 
een van die stigterslede van die Genoot-
skap van Regte Afrikaners (GRA).

Die aard van die uitstalling in die 
museum self, hoe die huis in Malherbe 
se tyd gelyk het, die vertoon van die 
belangrike drukpers, gebruiksartikels 
asook foto’s van die “groep van agt” 
(oftewel die “agt jollie kêrels” aldus wyle 
Randall Wicomb) weerspieël ’n spesifieke 
geskiedenis. Mettertyd is die uitstalling 
in die huis verder uitgebrei om meer 
inligting oor Afrikaans oor te dra: ander 
rolspelers, die verskeidenheid van 
Afrikaans, die letterkunde van Afrikaans, 
en so meer.

Van 1975 is die monument op Paarl-
berg vir almal sigbaar wat daar verby ry; 
die monument strek grasieus na bo en 
die blik daarop het baie Afrikaanse harte 
laat roer. 

Vanselfsprekend ook iets waarmee 
gespog is, want Afrikaans het ’n 
monument én museum, en meeste ander 
tale nie.

Soveel mense uit die noordeliker dele 
van die land is aangeraai om tog die 
museum en monument te gaan besoek 
as hulle met vakansie in die Kaap en 
omgewing is. 

Menige onwillige skoolkind is met 
vakansies deur entoesiastiese ouers deur 
die museum geneem; soms is as troos 

struktuur naas die Hollands van die tyd 
gekry het. 

Hiermee word nie gesê dat die Paarl 
nie ’n rol gespeel het nie. Natuurlik het 
die Paarl wel ’n besondere plek in die 
beskrywing van die geskiedenis van 
Afrikaans: Dit is juis dié plek 
waarvandaan die inisiatief gekom het 
om Afrikaans as skryftaal gevestig te 
kry.

Tweedens was die uitstalling in die 
museum en dit wat by die monument 
uitgebeeld is, in ’n groot mate lank ’n 
weerspieëling van oorwegend wit mense 
se bydrae tot die ontwikkeling van die 
taal. Dit was asof die “ander sprekers” 
(bruin en swart) van Afrikaans nie 
werklik ŉ rol gespeel het nie. Dit was 
reeds lank duidelik dat dit nie die geval 
is nie, maar dit is nie altyd weerspieël in 
dit wat vertoon is in die instelling nie. 

Dit was in hierdie tyd (bykans tien 
jaar ná 1994) toe ek by die ATM betrokke 
geraak het. Met my agtergrond as 
taalkundige was dit vir my duidelik dat 
dit wat die ATM oordra meer inklusief 
sal moet wees as wat die geval was. 
Maar meule maal dikwels stadiger as 
wat ŉ mens dink. En die verander van 
prosesse gaan met moeite gepaard. 

Inklusiewer en beter
Ek kan egter met trots sê dat, in die 

tyd wat ek lid van die raad was, die 
uitstalling en dit wat mense oor die 
museum dink beduidend verander het 
weens bepaalde verwikkelinge. Natuurlik 
nie net deur my toedoen nie, maar deur 
die gesamentlike insette van kundige 
raadslede en werknemers van die ATM 
wat besef het dat die prentjie oor die 
museum moes verander sodat ’n 
vollediger en inklusiewer beeld van 
Afrikaans oorgedra kon word in die 
belang van Afrikaans. 

Afrikaans kon naamlik nie in die nuwe 

Suid-Afrika volhou om grotendeels ’n wit 
gesig te hê nie. Dit sou die ATM se 
bestaan in gevaar bring. Dit sou die 
dood in die pot vir Afrikaans wees as 
volgehou is met daardie gesig van 
Afrikaans.

Ek het gedien in die raad van die ATM 
vir ’n tydperk van 14 jaar (2003-’17), en 
vir die tydperk 2011-’14 was ek die 
voorsitter van die raad. Dit was ’n 
ongelooflik groot voorreg en ook eer om 
hierdie transformasie te kon meemaak: 
Hoe die uitstallings in die museum en by 
die monument die groter verskeidenheid 
van Afrikaans begin weerspieël het en 
hoe die samestelling van die personeel 
die groter gesig van die Afrikaanse 
gemeenskap begin verteenwoordig het. 
Maar ook hoe ons daarin kon slaag om 
die ATM in die Paarl in die hoofstroom 
van Afrikaanse aktiwiteite in te trek – so 
is talle konferensies in die Historium 
aangebied wat daartoe help bydra het 
dat die relatief onbekende Wes-Kaapse 
“Paarlse museumpie” algaande nasionale 
besit geword het en daardeur by die 
nasionale Afrikaanse netwerk ingeskakel 
het. 

Die besluit om die ATKV se jaarlikse 
rieldanskompetisie na die amfiteater te 
bring, het nog meer daartoe bygedra om 
die ATM se beeld te verander. 

My tyd as raadslid was uiteindelik in 
September 2017 verstreke. (Eintlik mag 
ek nie eens so lank gedien het nie, maar 
wie kon nee sê as die Paarl geroep het?) 
Dit was met hartseer dat ek moes af-
skeid neem van my kwartaallikse besoe-
ke aan die rustige en mooie Paarl. Ek 
kyk egter met vreugde terug op ’n tyd-
perk waarin ek kon help om Afrikaans ’n 
ander gesig te gee. En telkens as ek by 
die Paarl verby ry, dink ek aan hierdie 
aangename tyd. 

Dankie ATM en die Paarl vir kosbare 
herinneringe! Mag die ATM in die 
toekoms van krag tot krag gaan.

Waar die verlede en hede ontmoet . . .
“Vanselfsprekend ook iets waarmee ge-

spog is, want Afrikaans het ’n monument 
én museum, en meeste ander tale nie  . . .
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Prof. Jannie Rossouw, voorsitter: 
oudit- en risikokomitee

Die Afrikaanse Taalmuseum en- 
monument (ATM) in Paarl huldig die 
stigting en ontwikkeling van 
Afrikaans as ’n inheemse Afrikataal.

Dié taal wat aan die Kaap ontstaan 
het, het in ’n relatief kort tydperk tot 
’n volwaardige wetenskaplike taal 
ontwikkel – ’n unieke prestasie vir ’n 
jong taal.

Die herdenking van die 45ste 
bestaansjaar is derhalwe ’n belangrike 
mylpaal.

Soos uitgebeeld in die simboliek 
van die Taalmonument, groei die taal 
steeds terwyl die gebruik en 
benutting van die terrein van die 
Taalmonument ook groei. Die ATM 
bestaan uit verskeie aspekte; die 
eerste is die opvallende en 
indrukwekkende monument teen die 
berghange bo Suider-Paarl, die 
tweede is die museum in 
Noorder-Paarl. Dié museum 
dien as opleiding- en 
navorsingsentrum en dra 
sodoende by tot 
taalontwikkeling, maar is nie 
naastenby so gewild onder 
die publiek as die monument 
nie.

Vervolgens is daar die 
personeel en bestuur 
van die ATM. Hierdie 
is die onbesonge helde; 
dit is die mense wat 
sorg dat die hekke en 
deure elke dag oop is, 
dat die terreine netjies 
is en dat administrasie 
en finansies bestuur 
word.

Vierdens is daar die korporatiewe 
beheerstrukture van die ATM. Dit 
behels die raad, die raadskomitees en 
die ouditfunksie. Korporatiewe beheer 
is noodsaaklik om beheer en toesig te 
verseker, maar kan min vermag 
sonder pligsgetroue en toegewyde 
personeel.

Geen van al hierdie aspekte kan 
optimaal funksioneer sonder 
behoorlike finansiering nie. 

Die ATM is ’n museum- en 
monumentstruktuur ingevolge die 
openbare wetgewing – die raad word 
deur die minister van die 
departement van kuns en kultuur 
(DKK) aangewys en die instelling 
ontvang jaarliks finansiële hulp van 
die DKK. Terselfdertyd is die ATM 
afhanklik van die departement 
openbare werke (DOW) vir sekere 
betalings en dienste, byvoorbeeld vir 
die betaling van die ATM se 
rekeninge aan die Drakenstein-

munisipaliteit asook groot herstel- en 
uitbreidingsprojekte. 

Die ATM het ŉ begroting van 
ongeveer R10 miljoen per jaar. Die 
grootste gedeelte hiervan (ongeveer 
70%) is in die vorm van ’n skenking 
van die regering by wyse van ’n 
betaling deur die DKK. Die grootste 
gedeelte van die balans bestaan uit 
toegangsgelde (15%) en geldinsame-
lingsprojekte onder goedgesinde 
instellings en individue (5%).

Finansies is egter nie ’n saak 
waaroor mense graag praat wanneer 
dit by kultuurbates kom nie. As ons 
oor kultuur praat, wil ons darem nie 
in dieselfde asem oor iets só wêrelds 
as geld praat nie. Ongelukkig is die 
waarheid dat geld instellings soos die 
ATM laat funksioneer.

Ons moet dus die vraag vra of die 
Afrikaanse taalgemeenskap volle 
verantwoordelikheid vir die ATM kan 

aanvaar. 
Die onmiddellike implikasie 

sal wees dat skenkings en 
bydraes van goedgesinde 
instellings en individue 
jaarliks sal moet verhoog tot 
ten minste die vlak van 

finansiering wat tans van die 
regering ontvang word.

Om die ATM permanent 
totaal onafhanklik van 

die regering te laat 
funksioneer, is ŉ ander 
strategie nodig. Aan die 
een kant sal dit 
onderhandelinge met 
die regering behels om 
die ATM onder privaat 
beheer te plaas. 
(Terloops, die vestiging 

van die ATM was destyds ’n private 
inisiatief en die instelling was eers in 
privaat besit voordat dit in 1977 aan 
die staat oorgedra is.)

Aan die ander kant beteken dit dat 
’n trustfonds vir die ATM geskep 
moet word waaruit jaarlikse geld 
getrek kan word om vir die ATM se 
finansiële behoeftes voorsiening te 
maak. Die ATM se jaarlikse 
inkomstebehoefte is tans sowat R10 
miljoen, dus ’n trustfonds met sowat 
R250 miljoen in bates onder bestuur, 
kan ’n volhoubare en inflasiebestande 
jaarlikse inkomste lewer om onbeperk 
die finansiële voortbestaan te verse-
ker.

Voordat aan al die ander praktiese 
aspekte aandag gegee word, is daar 
eers een belangrike vraag wat 
beantwoord moet word.

En dit is: Sien die Afrikaans-
sprekende gemeenskap tans kans vir 
die uitdaging om R250 miljoen (in 
2019-waarde) vir die ATM in te samel? 

Reg om R250m vir die 
monument in te samel?

Prof. Jannie Rossouw

2020 is ’n groot makietiejaar virAfrikaans.
Die hupse 90-jarige Afrikaanse Taal- en
Kultuurvereniging wens die
45-jarige Afrikaanse Taalmuseum en
-monument geluk met die mylpaal.

Dankie dat ons saam-saamAfrikaans ons erns kanmaak!

Prof. Michael le Cordeur, 
ondervoorsitter van die raad, 
2014

Ek wil uit die staanspoor 
my hartlike gelukwense 
aan die Afrikaanse 

Taalmuseum en 
-monument (ATM) en sy 
hardwerkende personeel 
oordra.

Enigeen wat Afrikaans is, 
is trots op wat die ATM 
die afgelope 45 jaar 
bereik het.

Destyds was ek maar 
in graad 11 en het as 
skoolkind uit ’n arm 
woongebied aan een 
van die minder bekende Bolandse skole 
gestudeer (Hoërskool Bergrivier – let wel, 
dit was hoërskool, want die woord 
sekondêr het toe nog nie bestaan nie). 
Ons het die totstandkoming en uiteindelik 
die inwyding van die monument slegs van 
’n afstand af dopgehou. Die museum en 
monument was vir ons ’n verbode terrein; 
dit was in die tyd toe apartheid hoogty 
gevier het.

Baie water het van 1975 tot vandag in 
die see geloop. Danksy die harde werk van 
sy bestuur, werkerskorps en raadslede het 
die ATM daarin geslaag om sy beeld van 
’n “slegs vir blankes”-instelling te verander 
na ’n inklusiewe ruimte waar almal in hul 
uitreikprogram na skole en die diverse 
gemeenskap baie gedoen het om by die 
sprekers van Afrikaans ’n diepe trots te 
skep vir hul moedertaal en dit waartoe 
jou taal jou in staat kan stel. Dit juis 
omdat Afrikaans gegroei het van die “taal 
van die onderdrukker” tot ’n taal as 
bemagtigingsinstrument wat wêrelde kan 
verskuif.

In my tyd as raadslid het die instelling 
ver gevorder om weg te beweeg van 
Afrikaans se stigma as “witmanstaal”. As 
voorsitter van die ouditkomitee het ons 
die voorreg gehad om aangewys te word 
as die enigste openbare instelling wat ’n 
ongekwalifiseerde finansiële verslag van 
die ouditeur-generaal ontvang het. Dit is 
bewys van die goeie korporatiewe bestuur 
wat die personeel van die ATM toepas. As 
jy vandag om jou kyk en sien wat tans in 
ons land gebeur, is die instelling voorwaar 
’n ligpunt en ’n voorbeeld vir baie ander 
groter en – durf ek sê – meer gesiene 
rolspelers in die staatsdiens. Hulle kan 
gerus ’n blaadjie uit die ATM se boek 
neem wat gesonde finansiële bestuur 
betref.

Op kulturele en artistieke gebied het die 
ATM ook die kleurgrens oorgesteek met 
feeste soos die Rieldans. Hierdie lekkerkry-
fees, wat jaarliks meer as 4 000 toeskouers 
trek, is ’n bewys dat die ATM daarin 

geslaag het om Afrikaans se 
diverse groep sprekers in ’n 
hegte eenheid saam te snoer 
wat nie net een taal praat nie, 
maar inderdaad stof (letterlik!) 

skop in die oë van ander 
Afrikaanse feeste wat steeds 
sukkel om die inklusiwiteit 

van ons mooi taal uit te leef.
By die museum en 

monument word 
Afrikaans ook besing 
deur die volheid van sy 
diverse sprekers; orkeste 
soos The Rockets is 
deesdae ’n bekende 
gesig hier. Van sing 
gepraat: Ek is byna 
klaar geskryf aan die 
boek oor die biografie 

van die legendariese Paarlse tennis- en 
musiekonderwyser David Samaai. Tydens 
my navorsing oor Samaai het ek ontdek 
dat sy Bel Canto-koor die eerste 
“anderskleurige” koor was wat in 1975 by 
die opening van die Taalmonument 
opgetree het. Die koor tree helaas nie 
meer vandag op nie en sy legendariese 
koorleier het ons in Junie 2019 ontval. 
Maar toe ek die koor by Samaai se 
staatsbegrafnis sien optree, het ek 
onwillekeurig gewonder: Wat is die kanse 
dat David Samaai se dogter, Fiona – 
vandag ’n musiekonderwyser in eie reg en 
koorleier van die Nuwe Apostoliese 
Geloofsending – die koor kan vra om nog 
een keer by die feesvieringe op te tree?

Ná 45 jaar weet ons ook dat die ATM 
en die Paarl, waar die Afrikaanse Bybel sy 
oorsprong het, nie die enigste plek is waar 
Afrikaanse wortels begrawe is nie. Ons 
weet vandag – ek het al hieroor in die 
hoofstroommedia geskryf – dat Afrikaans 
se wortels ook in die Bo-Kaap lê, dáár 
waar Tuan Guru die Koran in Afrikaans 
vertaal het en waar ons Moslem-broers en 
susters ewe hard geskaaf het aan ’n taal 
sodat ons vandag hierdie feesboodskap in 
daardie selfde taal kan skryf.

Het dit nie tyd geword dat die ATM en 
die Bo-Kaap-museum begin om 
gesamentlike aksies vir Afrikaans van 
stapel te stuur nie? Wat byvoorbeeld van 
’n Afrikaanse toer van die Paarlse 
museums af tot in die Bo-Kaap?

Laastens: Die pessimisme oor die 
toekoms van Afrikaans ná die uitspraak 
van die Konstitusionele Hof oor die 
Universiteit Stellenbosch se taalbeleid is 
myns insiens ongegrond. Ek is van mening 
dat dit selfs tot Afrikaans se voordeel kan 
wees noudat die juk van apartheid van 
die taal se skouers af is. Solank ons 
mense in Afrikaans praat, skryf en sing, is 
Afrikaans se voortbestaan gewaarborg. 
Om ’n cliché te gebruik: Die toekoms van 
Afrikaans is in ons eie hande. Die ATM 
het dit bewys.

Tyd om weer  
Samaai te vereer

Prof. Michael le Cordeur

Conrad Poole
Executive Mayor
Drakenstein Municipality

Raadsheer Conrad Poole, Uitvoerende Burgemeester van Drakenstein Munisipaliteit, bied sy
hartlike gelukwense aan die ikoniese Afrikaanse Taalmonument wat vanjaar sy 45ste bestaansjaar
vier. Die visie en ideale van die Monument en Museum sluit goed aan by Drakenstein
Munisipaliteit se eie visie om 'n stad van uitnemendheid te wees. Raadsheer Poole wens alle
betrokkenes by die feesvieringe alles van die beste toe vir 2020 en is vol vertroue dat die
Monument in die komende jare van krag tot krag sal gaan.

Alderman Conrad Poole, Executive Mayor of Drakenstein Municipality, offers his heartfelt
congratulations to the iconic Afrikaans Language Monument which celebrates its 45th
anniversary this year. The vision and ideals of the Monument and Museum dovetail well with
Drakenstein Municipality’s own vision to be a city of excellence. Alderman Poole wishes all
involved in the anniversary programme all the best for 2020 and is confident that the Monument
will go from strength to strength in the years ahead.
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Chantelle de Kock, kurator

Hoewel Afrikaans nie per se in 
die Paarl ontstaan het nie, het 
’n belangrike deel van 

Afrikaans se formele “ontstaan” in die 
Paarl afgespeel.

Die gedagte om ’n monument vir die 
Afrikaanse taal op te rig, is op 
14 Augustus 1942 geopper by die 
onthulling van ’n gedenkplaat ter ere 
van S.J. du Toit en P.J. Malherbe op 
die plaas Kleinbosch naby die Paarl.

’n Openbare vergadering het op 
26 September 1942 gevolg, waarna die 
Afrikaanse Taalmonument-komitee 
gestig is. Die doel van die komitee was 
om geld in te samel vir die oprigting 
van ’n “waardige taalmonument in die 
Paarl” en vir beurse aan “verdienstelike 
gevorderde studente wat hulle spesiaal 
op ’n intensiewe studie van die 
Afrikaanse taal wil toelê”.

Die sogenaamde “Oproep” is opgestel 
om die saak onder die aandag van 
soveel mense moontlik te bring.

In 1964 het die komitee ’n kompetisie 
vir die ontwerp van die monument 
van stapel gestuur en 12 argitekte 
genooi om deel te neem. Ingevolge die 
opdrag moes die monument van ver af 
sigbaar wees en onder meer die 
kulturele en staatkundige opbloei van 
Afrikaans uitbeeld. Een van die 
belangrikste ontwerpbeginsels was dat 
die monument ook by die natuurlike 
terrein op Paarlberg moes inskakel. 

Die ontwerp van die argitek Jan van 
Wijk is eindelik as wenner aangewys. 
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. 
Die volgende stap was om ’n “beeld” 
van Afrikaans te soek. 

Die meetkundige in Van Wijk het ’n 

wiskundige hiperbool in die beeld 
erken wat die bekende skrywer C.J. 
Langenhoven gebruik het om 
Afrikaans se groei as skryftaal te 
beskryf, naamlik ’n snelstygende boog. 
Só is die idee van die groot suil 
gebore, met heel bo ’n oop punt wat 
ewigdurende groei voorstel. Van Wijk 
het die woorde van die skrywer N.P. 
van Wyk Louw gebruik wat Afrikaans 
beskryf het as die taal wat Wes-Europa 
en Afrika soos ’n brug verbind. Hierdie 
gedagtes het die monument in Van 
Wijk se geestesoog laat vorm aanneem 
en uiteindelik in die struktuur neerslag 
gevind. Hy het die verskillende wortels 
van Afrikaans – Afrika (Khoi- en San-
tale, Xhosa, Zulu en Sotho), Wes-
Europa (Nederlands, Duits, Frans en 
Engels) asook Asië (Maleis, Maleis-
Portugees en Arabies) – deur middel 
van verskillende koepels en suile wat 
die hoofsuil “voed” weergegee.

Meer as 40 000 mense het op 
10 Oktober 1975 die inwyding van die 
monument bygewoon. Die feesrede is 
deur die Eerste Minister, B.J. Vorster, 
gelewer. Op die program was 
opvoerings en voordragte deur 
bekende Afrikaanse akteurs en 
stemkunstenaars. Onder meer is ’n 
gedramatiseerde 1875-stigtingsver-
gadering van die Genootskap van 
Regte Afrikaners (GRA) opgevoer en is 
Adam Small se Afrikaanse gedig Nkosi 
sikelel’ i Afrika voorgedra. Die 
geleentheid het ook ’n koorfees met 
nege kore behels, onder meer die Bel 
Canto-koor onder leiding van David 
Samaai, die Primrose-koor onder 
leiding van Abdullah Maged asook die 
Drakensbergse Seunskoor. Die 
hoogtepunt van die geleentheid was 
die aankoms van agt fakkels (elk 
vernoem na ’n GRA-stigterslid) wat 
14 Augustus van die Voortrekker-
monument in Pretoria vertrek het. 

Die fakkels is in ontvangs geneem en 

die hooffakkel is daarmee aangesteek. 
Dit het simbolies voorgestel hoe die 
taal na die uithoeke van die land 
oorgedra is en weer teruggekeer 
het.

Die Taalmonument-komitee het 
destyds ook beplan om ’n 
museum te vestig, deels om die 
GRA en hul geesteskind, die 
Eerste Afrikaanse 
Taalbeweging, te vereer. Die 
idee was aanvanklik om die 
Taalmuseum in die 
grondverdieping van die 
Taalmonument in te rig, 
maar dit sou té klein wees 
en ook bots met die idee 
dat dit ’n simboliese 
struktuur moes wees. In 
reaksie daarop is 
voorgestel dat die museum 
sowat 100m hoër teen die berghang 
geplaas moes word, maar daar is later 
besluit om die museum in die Paarl 
self in die voormalige woning van die 
taalaktivis Gideon Malherbe te huisves. 
Hierdie huis is 1860 deur Malherbe, ’n 
welgestelde sakeman en landbouer in 
Paarl, in die Georgiaanse styl gebou. 
Hy was ook een van die stigterslede 
van die GRA wat op 14 Augustus 1875 
in die eetkamer van sy tuiste gestig is 
met die doel om Afrikaans as ’n 
amptelike skryf- en leestaal te vestig. 
Ná Malherbe se dood in 1921 is die 
huis verkoop en omskep in ’n 
losieshuis met die naam Westfalen. 

In Oktober 1971 is die huis op ’n 
veiling deur die Taalmonument-
komitee gekoop. Die restourasie-projek 
is onder die toesig van die argitek 
Gawie Fagan gedoen en uitgevoer deur 
ŉ werkspan van die Historiese Huise 
van Suid-Afrika Beperk. Die onderste 
verdieping is so ver doenlik ingerig 
soos dit omstreeks in 1875 sou gelyk 
het om sodoende aan besoekers ’n blik 
op daardie tydperk se leefstyl te gee. 

’n Groot gedeelte van die meubels en 
voorwerpe wat uitgestal word, is 
oorspronklik in die woning gebruik en 
is deur familielede van Gideon 
Malherbe geskenk. 

Toe die museum in 1975 ingerig is, 
het drie van sy seuns nog geleef; hulle 
kon uit hul jeugherinneringe die 
voorkoms en inrigting van die 
verskillende vertrekke aan die 
restoureerders beskryf.

Die ATM se visie is om die instelling 
tot ’n dinamiese en inklusiewe een uit 
te brei wat die diversiteit van 
Afrikaans bevorder binne die konteks 
van ’n multikulturele samelewing. 

Dit streef na die welstand van 
Afrikaans binne die groter Suid-
Afrikaanse gemeenskap. In hierdie gees 
wil die ATM Afrikaans bevorder en 
ondersteun, veral onder die jeug en 
niemoedertaalsprekers. 

Die instelling poog voortdurend om 
wedersydse respek tussen Afrikaans en 
ander inheemse tale te bevorder deur 
onder meer die invloede van die 
verskillende tale op mekaar te erken. 

Waarom ’n monument 
én ’n museum? 

Chantelle de Kock

groot gunsteling is, die 
rieldanskompetisie wat die 
ATKV in samewerking met die 
ATM aanbied asook die 
koorfees waar leerders hul 
sangtalente kom uitstal.

Die verskeidenheid geleent-
hede wat die ATM die afgelope 
tien jaar aangebied het, het 
baie besoekers gelok en ook 
gelei tot ’n meer diverse groep 
besoekers. Nie net het die 
Taalmonument ’n ander, 
kleurryke baadjie aangetrek 
nie, maar die Taalmuseum is 
ook geleidelik verander met ’n 
bewuste klem op die rol wat 
die Khoi-San en slawe gespeel 
het in die ontstaan van 

Prof. Elvis Saal, voorsitter van 
die raad 2018-’20

Die idee van ’n monument vir 
Afrikaans het van die begin af 
onder hewige kritiek 
deurgeloop – hierdie soort 
sigbare “verering” van ’n taal 
was ongewoon – die Taal-
museum, daarenteen, het 
redelik onder die kritiekradar 
beweeg.

Die fel kritiek was gerig op 
die politieke verbintenis van 
die Taalmonument; dis beskou 
as simbool van Afrikaner-
nasionalisme en -uitsluiting. 

Dis beskou as ’n Apartheids-
monument wat herinner aan 
hoe bruin en swart sprekers 
van Afrikaans gemarginaliseer 
en gebrandmerk is.

Die grootste uitdaging vir die 
Afrikaanse Taalmuseum en 
- monument (ATM) die afgelope 
tien jaar was juis om die ATM 
te herposisioneer as ’n 
instelling wie se erns dit is om 
’n inklusiewe ruimte te skep 
wat alle Afrikaanssprekendes 
(en Suid-Afrikaners) wil dien. 
Dit was belangrik dat die 
simbole van die ATM van ’n 
nuwe of ander betekenisinhoud 
bedien moes word.

Hierdie proses het groter 
momentum begin kry met die 
witskrif oor kuns, kultuur en 
erfenis in 1996, wat dit 
ondubbelsinnig uitgespel het 

dat erfenisterreine toenemend 
ruimtes moet wees wat 
maatskaplike samehorigheid en 
nasiebou bevorder. 

Gegewe die destydse nega-
tiewe persepsies oor die ATM, 
sou dit altyd ’n groot uitdaging 
wees om die ATM te 
herposisioneer as ’n ruimte vir 
maatskaplike samehorigheid. 
Maar die toegewyde ATM-
personeel en raad het die 
uitdaging aanvaar en 
avontuurlustig begin planne en 
strategieë beraam om uiting 
aan hierdie doelwit te gee.

Die Taalmonument, met sy 
panoramiese uitsig, het die 
skeppende sentrum gevorm vir 
die herposisionering van die 
ATM. 

Om ’n diverse groep Suid-
Afrikaners te lok, is daar 
besluit om die ruimtes by die 
Taalmonument aan te wend vir 
veeldoelige aktiwiteite. 
Tuinkonserte is gereël en deur 
’n verskeidenheid kunstenaars 
te betrek (van Die Heuwels 
Fantasties tot Refentse), het die 
konsertgangers ook mettertyd 
’n meer diverse geur begin kry. 

Die sterrekykpieknieks het 
ook gewilde geleenthede begin 
word. Die Amfiteater het 
mettertyd ’n gewilde venue vir 
’n verskeidenheid van 
geleenthede geword, soos die 
The Rockets-konsert aan die 
begin van elke jaar wat ’n 

Afrikaans. Die museum bied 
nou op ’n skeppende wyse 
hierdie Afrika-geskiedenis aan 
besoekers en sorg dat die 
versweë en onvertelde geskie-
denisse van Afrikaans tot hul 
reg kom in hierdie 
erfenisruimte. Die museum het 
nou ’n interaktiewe en virtuele 
ruimte geword waar besoekers 
uitgedaag word om anders te 
dink oor Afrikaans en sy 
verlede. 

Die ATM het ook daarin 
geslaag om die gesprek oor 
Afrikaans lewendig en aktueel 
te hou deur 
ommietafelgesprekke, 
lesingsreekse en seminare in te 
lui waar Afrikaanssprekendes 
eerlik en opreg kon praat oor 
hul seer en pyn oor die 
(taal)onregte van die verlede in 
’n poging om by ’n gedeelde 
vertelling en toekoms te kan 
uitkom. 

Hiermee saam het die 
(oorwegend positiewe) sosiale 
mediadekking wat die ATM die 
afgelope dekade geniet het, 
gehelp dat verbintenisse met 
die ATM gunstiger geword het.

Dit is deesdae nie meer 
vreemd om die Taalmonument 
se embleem te sien pronk in 
die drukmedia en sosiale media 
wanneer daar oor Afrikaans 
geskryf word nie. Daar is 
bemoedigende tekens dat 
voorheen gemarginaliseerde 

Afrikaanssprekendes begin 
eienaarskap neem van 
Afrikaans en die ATM. 

Ek is oortuig dat meer Suid-
Afrikaners nou bewus is van 
die bestaan van die ATM as 
tien jaar gelede. Ek is verder 
oortuig dat persepsies oor die 
ATM in onlangse jare ’n 
gunstiger draai begin maak het 
en dat meer Suid-Afrikaners 
uitgedaag word om anders te 
begin dink oor dié instelling. 
Die ATM, as plek van onthou, 
het nou ’n lewende monument 
en museum geword.

Wat die toekoms vir die ATM 
inhou, is natuurlik onseker. Te 
oordeel na hoe die ATM 
homself oor die 45 jaar 
geposisioneer het om aan te 
pas by ’n veranderende Suid-
Afrika, is daar hoop dat die 
volgende 45 jaar net so 
vernuwend (en hopelik minder 
omstrede) sal wees. 

Ek wens die ATM alles van 
die beste toe en weet dat die 
instelling se skeppende en 
vaardige personeelkorps die 
plek tot nuwer hoogtes sal 
voer. 

Ek weet dat die instelling ’n 
belangrike rolspeler sal bly in 
die erfenislandskap en sal 
voortbou op sy visie van ’n 
inklusiewe instelling wat tot 
diens vir alle Suid-Afrikaners 
wil wees in die gees van 
nasiebou. 

Dit is ons stem wat tel om ’n inklusiewe ruimte te skep

Prof. Elvis Saal

“
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Janine Brown, museumbeampte

As ’n jong leerder het ek 
opvoedkundige uitstappies na 
museums en monumente 

meegemaak, maar dit het altyd vervelig 
gevoel.

Ek het toerismebestuur studeer en 
met sekerheid geweet dat my 
toekomstige beroep my moet toelaat om 
met mense van verskillende kulture te 
werk om so meer ervaring van ander 
godsdienste en leefstyle op te doen.

Ek het my nooit voorgestel dat ek in 
’n museum sal werk nie, maar ek het 
egter ’n gulde geleentheid by die 
Afrikaanse Taalmuseum gekry. 

Dit het ’n nuwe wêreld vir my 
oopgemaak al het ek nooit aan 
Afrikaans gedink nie, behalwe dat dit 
my moedertaal is.

Min het ek geweet dat my 
belangstelling sou toeneem en dat ek 
meer wil weet oor die interessante 
wêreld van museums. Hoewel Afrikaans 
my moedertaal is, was ek altyd skaam 
om in Afrikaans te praat, veral met 
Engelssprekendes. 

Aangesien ek meer ingelig geraak het 
oor die ontstaan, geskiedenis en 
ontwikkeling van Afrikaans, het ek meer 
waardering en trots hiervoor begin kry.

Ek het ook gedink dat 
museumpersoneel net die hele dag sit en 
wag vir besoekers. Gelukkig het die 
museumwêreld my verstom en verkeerd 
bewys. 

Daar gebeur daagliks baie agter die 

skerms waarvan die publiek nie bewus 
is nie. Soos byvoorbeeld, ons 
organisering van opvoedkundige 
uitstappies vir skoolgroepe na die 
museum en monument wat jaarliks 
ongeveer 8 000 leerders bereik. 

Ons help ook skole in landelike 
gebiede om leesgeriewe by hul skole te 
skep en om museums ’n prettige plek vir 
leer vir volwassenes en kinders te maak.

Museums is ook baie anders vandag as 
in die verlede. Wat ek tot dusver van 
museums opgemerk het, is dat dit ’n 
basis vorm om die rykdom van kulture 
en geskiedenisse vir toekomstige 
geslagte te bewaar. Die uitdaging bly dus 
vir ons om die publiek en ons 
gemeenskappe op te voed oor museums 
en wat dit bied sodat hulle meer 
betrokke kan raak.

As ’n mens die impak van die 
ervarings wat ’n museum kan bied, 
waardeer, moet jy die aard en konsep 
van die museum kan begryp. 

Museums is deel van ons erfenis en 
erfenis is gegrond op mense en 
gemeenskappe. Ek daag dus elkeen uit 
om ’n museumbesoek op hul wenslys te 
plaas.

Vandat ek in 2009 by die Taalmuseum 
begin werk het, leer ek nog elke dag 
meer oor die waarde wat museums aan 
elke individu kan toevoeg.

My werk by die museum, wat 
verskillende vaardighede vereis, was ’n 
geleentheid om die wonders van die 
Afrikaanse taal – en verskillende 
kultuurgroepe – te ontdek en te beleef.

Ek geniet elke minuut daarvan!

Taalmuseum maak oë vir Afrikaans 
en ander wêrelde oop

Janine Brown

Sybrandus Adema, 
kommunikasiebeampte

Jy sien die ikoniese 
monument van ver af, of dalk 
het jy lank gelede daar gaan 
inloer, maar om een of ander 
rede vergeet jy daarvan en 
beveel jy dit nie vir kuiergaste, 
vriende of familie aan nie. 

Boonop was jy nog 
nooit in die museum 
in Pastorielaan 
nie . . .

Ons weet, ons 
weet. Onbekend is 
immers onbemind.

Daarom gryp ons 
die geleentheid aan 
om 2020 se opwindende geleenthede – 
wat musiek, dans, kore, 
storievertellery, sterrekyk, joga, 
kursusse en baie meer insluit – onder 
die aandag van die Paarlse 
gemeenskap, wat ons al dekades 
ondersteun, te bring. 

Selfs wanneer daar nie ’n spesifieke 
geleentheid is nie, is daar steeds baie 
redes om vriende en familie na die 
monument te neem. 

Hou piekniek op Paarlberg op ’n 
pragtige dag, dwaal rond in die Groen 
Galery waar die werk van opkomende 
digters uitgestal word en laat die 
kinders hulself vermaak danksy die 
speelparke en buitelugspeletjies. 

Die aktiewes kan ook fietsry of 
draf of stap-stap die omgewing 
verken – die Taalmonument, met sy 
talle inheemse bome en fynbos is die 
begin van die unieke Paarl-boomroete 
waar jy die boomprag van hierdie 
dorp kan verken. Die koffiewinkel 
met sy wonderskone vergesigte sal 
boonop in meeste spys- en 
drankbehoeftes asook voorafbestelde 
pieknieks voorsien.

Loer egter eers in by die 
besoekersentrum waar ’n goeie oorsig 
oor die Afrikaanse Taalmuseum en -
monument (ATM) in Afrikaans, Engels 
en Xhosa gegee word. 

Ook word die simboliek in 22 tale 
verduidelik en is daar oudiogidse in 
ses tale beskikbaar vir diegene wat ’n 
deegliker kennis van die monument 
wil opdoen. Die vriendelike personeel 
sal met enige navrae help en daar is 
onder meer boeke en T-hemde te 
koop.

Jy kan ’n besoek aan die monument 
ook kombineer met ons gewilde 
sterrekyk- en volmaanpieknieks in die 
somer. Soel sonsondergange, samesyn 
en die lieflike sterreruim sal verseker 
dat jy weer gaan terugkom. En dan is 
daar die intieme Tuinteaterkonserte 
op die grasperke aan die voet van die 
monument of die massiewe musiek-
konserte in die amfiteater wat ’n 
verskeidenheid musieksmake sal 

bevredig.

Skoolprojekte of navorsing 
oor Afrikaans en die 
ATM?

Die omvattende 
www.taalmonument.co.za is 
die geskikte wegspringplek 

vir nie net die geskiedenis 
van Afrikaans nie, maar 

ook die huidige debatte 
en navorsing wat 

plaasvind. 
Loer ook in by 

die historiese 
museum in 
Pastorielaan waar 
die permanente 
uitstallings op 

die diverse wortels van Afrikaans, 
onder meer Arabies-Afrikaans, fokus 
asook die avontuurlike geskiedenis 
van Afrikaanse musiek, van riel tot 
rock en baie meer, weergee. 

Die museum het ook ’n versameling 
Afrikana-boeke wat met vooraf 
bespreking toeganklik is vir 
navorsers.

Die veeltalige webtuiste het 
volledige inligting vir besoekers oor 
gebeure wat gaan plaasvind, asook 
pragtige foto’s en video’s. Lees hiér 
ook meer oor die ATM se visie en 
missie, oor wie ons is en bekyk ons 
jaarverslae wat in die belang van 
deursigtigheid aanlyn beskikbaar is.

Danksy ons 45 jaar vind verskeie 
bykomende geleenthede plaas om 
hierdie mylpaal op ’n stylvolle en 
prettige manier te vier. 

Ons Feesjaar 1975-2020 begin in alle 
erns op 28 en 29 Februarie met die 
musiek van onder andere Akkedis 
Band, Die Heuwels Fantasties, V.I.T.O., 
Jaloersbokkies en Jak de Priester. 
Elias P Nel gaan stories vertel, Diana 
Ferrus bied ’n digkunsklas aan en ’n 
pretloop met gelukstrekkings vind 
plaas. 

Jazzmusiek met die onmisbare 
Lungi en Ramon Alexander is ook op 
die program sowel as ’n kos-, kuns- en 
kunsvlytmark asook kindervermaak 
en joga.

Vir die res van die jaar volg onder 
meer ’n koorfees, Afrikadagvieringe, 
die toekenning van die Neville 
Alexander-prestige-eerbewyse asook 
Taaldagvieringe voordat ons 10 
Oktober die program met ’n glansryke 
verjaardagbal afsluit. ’n Beperkte 
aantal kaartjies is nog hiervoor 
beskikbaar – besoek die webtuiste vir 
nog inligting oor al die geleenthede. 

Die ATM is boonop aktief op sosiale 
media, kry dus meer inligting aanlyn 
deur ons Facebookblad, Twitter en 
Instagram te besoek, of hou bloot die 
webtuiste dop vir eersdaagse gebeure. 
Ons sien daarna uit om bekender én 
beminder te word.

Monument meer as net ’n 
beeldhouwerk van graniet

Sybrandus Adema “
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HAR T L I K
G E L UK

www.faurefaure.co.za
+27 21 871 1200

Patriot Pers Gebou, Hoofstraat 277, Paarl , 7646

me t d i e v i e r i n g v a n d i e A f r i k a a n s e

T a a l m o n um e n t s e 4 5 s t e b e s t a a n s j a a r .

In 1976 skuif Faure & Faure Prokureurs se kantoor na die
Patriot Pers gebou. Hierdie gebou huisves voorheen die
Afrikaanse koerant, Di Patriot, voorganger van die hedendaagse
Paarl Post. Faure & Faure Ing. is vanjaar 140 jaar oud en dien
steeds die Paarl gemeenskap met uitnemende regsadvies
vanuit dieselfde gebou.

Sedert 1880
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