Toespraakgelewer deur Dr Ivan Meyer,Ministervan Kultuursakeen
SpoG by die VOC2OL1Jaaruergadering'Effenis in die Wes-Kaap'
Datum: Donderdag,10 Februarie2011
Plek: Kasteelvan die Goeie Hoop, Kaapstad
om u vandagtoe te
Damesen here,goeiemiddag
en dankievir diegeleentheid
spreek.
Ekis sekerdat u almalweetdat onsvandaghierin dieoudstebestaande
gebouin Suid-Afrika
vandieGoeieHoop,soosu weet,
koloniale
sit. DieKasteel
Kompanjie,
ook
is tussen1666en 1679deurdie l.lederlandse
Oos-Indiese
gebou.
(VOC)
Vandag,
byna
Oost-Indische
Compagnie
bekendas dieVereenigde
vandieVOChiergehou.
350jaar later,wordnog'n jaaruergadering
toe te spreekwat toegewyd
Dit is vir my'n grootvoorregom'n groepindividue
het 'n
is tot die rolvangeskiedenis
en dievieringvanonselfenis.Suid-Afrika
geskiedenis,
beperksal
kleuruolle
met konflikte
wat hopeliktot onsgeskiedenis
in die 1600's,
ontdekkers
blyen nieherhaalsalwordnie. Vandie Nederlandse
van'n kolonietot'n
tot die FranseHugenote
en die 1820BritseSetlaars,
van'n
en die nastrewing
regime,tot dievieringvandemokrasie
onderdrukkende
gegunword,niemand
kanontkendat
waarinalmal'n geleentheid
samelewing
'n
en 'n
kulturevoorkom,
Suid-Afrika
het nie,waarinverskeie
rykegeskiedenis
grootaantalsoofteerfenis.Hierdiediversiteit
die redehoekom
is waarskynlik
wordas die re€nboognasie.
daarna onsvervvys
na plekkevan belangvir
Ekverstaandat die VOCdie publiekuitnooiop besoeke
'n
sal ek
van geskiedenis,
die VOC,lesingsen anderaKiwiteite.As liefhebber
graagmeerwil uitvindoorsodanige
en aKiwiteite.
besoeke
is baiebelangrik,
en juisdaaromhetek
Diebewaring
vanefenisen geskiedenis
hier oorkant, ih
reeds verskeie kere die Wes-KaapseArgiefbewaarplek,
Roelandstraat,
besoek. Eenvan my besoekewas om die " GroteAtlas van de
historiese
Verenigde
Oost-Indische
Compagnie'tebesigtig.Dit is 'n uitsonderlike
gestoor
word
sodatdit
skaten ek is trotsdaaropdat dit in onsargiefbewaarplek
is vir my en die publiek.
toeganklik
Sedertmy aanstellingin 2010, het ek'n aantal amptelikebesoekeaan
indrukwekkend
verskillende
museumsafgel6.Ek het die Simonstad-museum
gevind.Dit verskaf'n oorsigvan verskeieoorlodwat op see gestryis. Die
geskiedenis
met historiese
van die Simonstadse
inwonersword geTllustreer
'n
'n
kanbetreeen
week
van
die
tydkapsule
aftefaKe,sodat mensop enigedag
jare gelededaargeleef.
kanontdekhoehetdie mensehonderde

Efenis is van kardinalebelangen sonderorganisasies
soos die VOC,gaan
geskiedenis
verlore.Dieterme"Kultuur"en "Efenis"draverskillende
waardes
vir
verskillende
mense,Vir palty, word hul kultuur uitgedrukdeur hul taal,
godsdiens,
gebruike,of gedrag;vir ander,deur hul kleredrag,
kunswerk,
danse
'n
of juweliersware.
Onskultuuris ook betekenisvolle
deelvan ons efenis,wat
vangeslagtot geslagoorgedra
word,en bewaarwordin 'n fisiesestruKuur,plek
en viering,of soosvandag,
deur'n organisasie.
Soosvelevan u weet,is eenvan my verantwoordelikhede
as LURvir Kultuursake
en Spoftom die stigtingen werkingvarrdie provinsiale
efenishulpbrongesag,
EfenisWes-Kaap,
Ekkanmetgenoegdoening
rappofteer
dat die
te administreer.
'n
Raad van Efenis Wes-Kaap,
wat in Augustus2010 vir
driejaar-termyn
aangestelis, onder die belaruame
leidingvan die voorsitter,AdvokaatRonee
RoberGon,
hulleverantwoordelikhede
na die bestevan hulvermoduiNoer.
Ek wil graag die VOC Stigtingaanmoedigom dit te oorweegom as 'n
veral omdat u so baie
bewaringsliggaam
by Efenis Wes-Kaap
te registreer,
in die Kaapis
deskundiges
as ledeheten daarso baieprovinsiale
efenisgebiede
gedurende
die
wat betrekking
het op die geskiedenis
van die VOC-administrasie
!7d"en 18d"eeue.
As deel van ons verantwoordelikheid
met betrekkingtot kultuur- en
geaffilieerde
efenistoerisme,
is die Depaftement,
museums
en EfenisWes-Kaap
in noue samewerking
met die Stad Kaapstad,die provinsiale
en nasionale
van toerismeom strategie€
depaftemente
te ontwikkelten opsigtevan plaaslike,
provinsiale
wat spruituit
en nasionale
Insetteoor efenisgebiede
erfenistoerisme.
geskiedenis
groot
die
vandieVOCkan
ondertoeristeontlok.
belangstelling
van
Die interpretasie
van provinsiale
is die verantwoordelikheid
efenisgebiede
plaaslike
gemeenskappe
van
en die eienaars.
EfenisWes-Kaap
se goedkeuring
hierdieinterpretatiewe
diewerkwat die
tekenswordegterbenodig.Ekwaardeer
VOCStigtingin hierdieverbandverrig.
Wynlande
MyDepaftement
voorvandie Kaapse
bereitansdie nominasie-dossier
KultureleLandskap
om deur Suid-Afrika
aan UNESCO
se Wereld-Efeniskomitee
'n
gebiede
ven/antaandie
benoemte word.Daaris nog reeks
in die Wes-Kaap,
gebiedesoosdie
(middaglyn)
metingvandie Kaapse
Meridiaan
en geassosieerde
as
Koninklike
wat in die 19du
Sterrewag,
eeu,saammetdieStruveArcin Europa,
bevestiging
vandieAardese sferiese
vormgedienhet.
'n Aantaltranskontinentale
voorstelleword huidiglikbespreekdeur 'n aantal
lidstatevandieWereld-Efeniskonvensie,
waaronder
Suid-Afrika.

en
raamwerkvan beide ooruleuelende
Gegewedie kompleksegrondwetlike
van my
funksies
ten opsigtevandiewye reeksfunksies
wetgewende
eksklusiewe
portfolio(Kuns, Kultuur,Efenis, Museums,Argieween Biblioteke),is die
vansy rol in hierdieopsig.
tot die implementering
Regering
toegewyd
Provinsiale
gedienop
het saammet anderkollegas
van my Departement
Senioramptenare
Paneelvir die Hersieningvan
die nasionaleMinisterse Raadgewende
wasom vaste stelwaardaar
Diedoelvan hierdiehersiening
Erfeniswetgewing.
en om dienooreenkomstig
efeniswetgewing
leemtesbestaanin die nasionale
van Kunsen
Depaftement
in te dien.Dieverslag,wat op die nasionale
voorstelle
'n gefaseerde
van
gepubliseer
basis
vorm
die
is,
Kultuur se webwef
aantaljare.
oor dievolgende
vandiewetgewing
hersieningsproses
van 'n nuwe beleidoor
Ons is ook in die finalefasesvan die ontwikkeiing
en Spott sal
van K.ultuursake
Die Departement
museumsin die Wes-Kaap.
'n
vir die
van nuwemuseumbeleid
oor die ontwikkeling
hul Groenskrif
binnekort
hierdie
soos u Stigting
publiseer.Dit is belangrikdat organisasies
Wes-Kaap
van
die
beleidsraamwerk
dokument
finale
die
aangesien
bestudeer,
dokument
grondwetlike
salvorm,in die lig vandie
museumwetgewing
die nuweprovinsiale
in dieWes-Kaap.
museums'
nasionale
as
mandaat
op museums'ander
word
van die Wes-Kaap,
van die erfenislandskap
In onsstrewena transformasie
'n aantalnuwepermanente
jare
aantal tot
beplanen oor dievolgende
uitstallings
sal
plaaslike
belanghebbendes
en
inwoners
van
standgebring.Diebetrokkenheid
geaffilieerde
oor
museums
en die toepaslike
as riglyndienvir die Museumdiens
wat oorweegmoetword.
temasen onderwerpe
geloods,insluitende
het oor velejare al reisendeuitstallings
Die Departement
aan die Kaapvan
van die veruersingstasie
een wat die 350steherdenkingsjaar
GoeieHoopgevierhet. Die meesonlangsereisendeuitstallingvier die Suidin die KaapseWynland,
en die streeksopening,
Nobelpryswenners
Afrikaanse
plaas.
Gevangenis
vindvanaandby die Drakenstein
baie besigom
damesen here,soosu sien, is hierdieDepartement
Kollegas,
vir die
bedank
eens
weer
wil
u
verskeieefenisaktiwiteitete bevorder.Ek
'n
geleentheid
om u toe te spreek,dit was voorregom hier in die oudste
van sulke
in die teenwoordigheid
bestaandekolonialegebou in Suid-Afrika,
individuete wees.
toegewyde
Dankie.

