
Nelson Mandela: ’n Huldeblyk in woorde en beelde

Die uitstalling bestaan uit ses panele wat ’n samevatting van 
Nelson Mandela se lewe bied deur beelde en sy eie woorde wat sy 
insigte oor sy kinderjare, sy ontwikkeling as ’n leier, sy jare in die 
tronk, versoening, vryheid en sy laaste jare uitbeeld.
• Drie stelle
• Afmetings: 1.8m x 1.2m per paneel
• Formaat: 6 panele, tweekantig
• Kragpunt nodig: Nee
• Sig-sag patroon

Nasionale Simbole

’n Uitstalling van die nasionale simbole van Suid-Afrika, d.w.s. 
die Nasionale Vlag, die Landswapen, die Volkslied, die Nasionale 
Ordes, die Nasionale Dier, die Nasionale Voël, die Nasionale Vis, 
die Nasionale Blom en die Nasionale Boom.  Vergesel van ’n 
informatiewe strooibiljet beskikbaar in 3 tale.
• Vier stelle
• Afmetings:  1m x 1.5m
• Formaat: ’n Vierkantige boks met die Nasionale Vlag bo-op die   
�  boks
• Kragpunt nodig: Nee
• Boksvormig

Suid-Afrika se Wenners van die Nobelprys vir Vrede 

Hierdie uitstalling vereer Suid-Afrika se wenners van die Nobelprys 
vir Vrede - Albert Luthuli, Desmond Tutu, Nelson Mandela en FW 
de Klerk.  Die uitstalling bestaan uit ’n tweekantige paneel wat die 
vier Nobel pryswenners uitbeeld.  Daar is ook ’n meegaande video 
wat elke wenner se agtergrond skets, met klem op die rol wat 
elkeen in die stryd teen apartheid gespeel het.

• Ses stelle
• Afmetings: 1.8m x 2m 
• Formaat: tweekantige panele, volkleur ontwerp met 2 opspring-  
�  aandagtrekkers en ’n TV-eenheid 
• Kragpunt nodig: Ja
• Reguit en nou vorm 

  Slawegeskiedenis in die Wes-Kaap:
“Gebore om die las te dra”

Die groei van ’n slawegemeenskap aan die Kaap tussen die 
sewentiende en neëntiende eeue is ’n belangrike maatskaplike 
en ekonomiese hoofstuk in Suid-Afrika se geskiedenis.  Met die 
uitbeelding van hierdie verlede erken die uitstalling ’n gedeelde 
erfenis wat voorheen nie deel van ons geskiedenisverhale was 
nie. Dit word aangevul deur die reisende uitstalling wat fokus op 
plekke van herinnering.
• Een stel vir elke streek van die Wes-Kaap (7 stelle)
• Afmetings: 1.8m X 2m teks aan beide kante 
• Een lang reghoekige uitstalling 
• Formaat: 8 panele, volkleur ontwerp
• Kragpunt nodig: Nee
• Reguit en nou vorm 

Plekke van Herinnering aan Slawerny in die Wes-Kaap: 
“Onthou my wanneer ek verbygaan”

Sewe verskillende uitstallings fokus op plekke van herinnering 
aan slawerny binne verskillende streke van die Wes-Kaap, d.w.s. 
Kaapstad en omliggende gebiede, Kaapse Wynland, Overberg , die 
Tuinroete , Breede Rivier Vallei, Klein Karoo en Weskus.  Dit word 
aangevul deur die reisende uitstalling wat op slawegeskiedenis 
fokus.
• Een stel vir elke streek van die Wes-Kaap (7 stelle)
• Afmetings: 1.8m x 2m, tweekantig 
• Formaat: 8 panele, volkleur ontwerp
• Kragpunt nodig: Nee
• Reguit en nou vorm 
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Wet op Grondbesit Eeufees-uitstalling: “Grond en 
Weerstand 1913-2013: Wet op Naturelle Grondbesit van 

1913”

’n Uitstalling oor die eeufeesgeleentheid van die Wet op Naturelle 
Grondbesit van 1913. Die uitstalling maak ons bewus van die 
verwoestende impak van die Wet op Grondbesit.
• Drie stelle
• Afmetings: 1.8m x 1.2m per paneel
• Formaat: 5 panele, volkleur ontwerp
• Kragpunt nodig: Nee
• Sig-sag patroon

SPEELGOED

Deur die eeue heen het mense hul kreatiewe vaardighede gebruik 
om speelgoed te maak. Kommersiële speelgoed was dikwels 
skaars tydens moeilike ekonomiese toestande. Kinders het 
egter altyd hul verbeelding en die hergebruik en herwinning van 
verskillende soorte voorwerpe gebruik om speelgoed te maak om 
mee te speel.  Die feit dat daar speelgoed is waaraan ’n mens 
kan raak en mee kan speel, verskaf hope pret aan die mense 
wat die uitstalling bywoon. Dit gee aan mense van verskillende 
agtergronde en ouderdomme die geleentheid om dinge te vind 
wat hulle in gemeen het.

• Een stel
• Totale afmetings 1.9m (l) x 1.28m (h) x 1.2m (w)
• Formaat: vyf spesiaal gemaakte speelgoed-vertoonboksies
• Speelgoedtrein-diorama
• Kragpunt nodig: Ja
• Wissel van reghoekig na vierkantig in vorm

Afskaffing van Slawerny in die Britse Ryk: 
 “Nie meer te koop”

’n Interaktiewe reisende uitstalling wat mense inlig en opvoed 
oor die afskaffing van slawerny in die Britse Ryk 175 jaar gelede 
en hulle bewus maak van die hedendaagse nalatenskap van 
slawerny. Sluit video-insetsels in wat hedendaagse uitbuiting in 
die ekonomie uitbeeld.
• Drie stelle
• Afmetings: 1.8m x 2m per paneel  
• Formaat: tweekantig, volkleur ontwerp en is interaktief  
• Kragpunt nodig: Ja
• Wig-patroon

Medisinale Plante 

Hierdie uitstalling bevat inligting oor omtrent 16 van die 
algemeenste medisinale plante, inheems sowel as eksoties. Dit 
bestaan uit 10 panele en verskaf inligting oor spesifieke plante, en 
die ander twee bevat algemene inligting.   
• Drie stelle
• Afmetings: 1.8m x 1.2m per paneel 
• Formaat:  5 panele, volkleur ontwerp/tweekantig 
• Kragpunt nodig: Nee
• Sig-sag patroon

Dulcie Evon September: Die Argief Onthul

Dit is ’n uitstalling van argiefmateriaal wat mense hopelik sal 
inspireer om die langtermyn waarde van hul eie dokumente, kaarte 
en foto’s te verstaan. Ons verkry insig in September se lewe deur 
haar familie-argief, ’n paar polisierekords en koerantuitknipsels. 
Daar is ook video-insetsels van 5 mense wat September geken 
het, op ’n monitor wat aan ’n paneel vasgeheg is.   
 
• Drie stelle
• Afmetings: 1.8m x 1.2m per paneel
• Formaat: 6 panele, tweekantig, 1 TV-monitor
• Kragpunt nodig: Ja
• Sig-sag patroon

Isishweshwe reisende uitstalling

Hierdie uitstalling fokus op die geskiedenis van isishweshwe en sy 
indigo druk-doek voorgangers, en vier die ryk en diverse gebruik 
daarvan in hedendaagse klerestyle in Suid-Afrika.  
Die uitstalling sluit twaalf draadpoppe, geklee in isishweshwe 
kostuums, in wat ontwerp en gemaak is deur vroue afkomstig van 
twaalf verskillende dorpe.
’n Kort geskiedenis van die gebruik van isishweshwe in Suid-
Afrika word op die uitstalpanele gewys. 
• Drie stelle met 4 poppe elk
• Afmetings van uitstalling: 1.8m x 1.2m per paneel
• Poppe: 80 cm (h) x 47 cm (w)
• Formaat: 5 panele, volkleur ontwerp/tweekantig
• Kragpunt nodig: Nee
• Sig-sag patroon

Karoo Kombuis 

Sydda Essop van Beaufort-Wes het die teks en fotografiese 
materiaal uit haar boek, Karoo Kombuis, verskaf.  Die uitstalling 
fokus op die mense van die Karoo en die oorsprong van sommige 
van hul tradisionele resepte. 
• Drie stelle
• Afmetings: 1.8m x 1.2m per paneel 
• Formaat: 5 panele tweekantig, volkleur ontwerp
• Kragpunt nodig: Nee
• Sig-sag patroon

Die Departement Kultuursake en Sport se 
Museumdiens bied verskillende dienste aan 
die mense van die Wes-Kaap, naamlik die 
bewaring, ontwikkeling en bevordering van 
erfenis. Museumdiens fokus op die regstelling van 
wanbalanse en ongeregtighede van die verlede 
en het ten doel om ’n gevoel van identiteit en 
verbintenis onder inwoners te ontwikkel.


