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INLEIDING 

Hierdie is 'n bondige opsomming 

gelee op die plaas Oude Nektar, 

2 

en evaluasie van 'n ou volkshuisie, 

stellenbasch. Die gebou is deur die 

argitek R. Bouma onder die aandag van die skrywer gebring. Die opname 

is op 13 April 1992 met die hulp van assistent Gerald Williams gedoen. 

LIGGING & GEBRUIK 

Die huisie is in 'n skilderagtige kloaf in Jonkershoek gelee en is met 

menigvuldige eikebome en van digte plantegroei omring. 'n Spruit loop 

net noord van die huis, terwyl 'n maderne dienspad verby die voorkant 

en aan die suidekant, teen 'n steil heuwelhang oploop. Enkele ineters 

oos van die gebou is 'n maderne (20ste eeuse) afdak opgerig vir die 

stoor van plaaswerktuie en voertuie. Self is die hele interieur van 

die volkshuisie met ou rammel en plaasgereedskap.en toebehere gevul. 

BESKRYWING 

Die kern van die gebautjie bestaan uit 'n reghoekige struktuur van 

8.40 m x 4.65 m, met 'n aangebaude verandah van ongeveer 1930-40. Die 

sinkdak is baie vervalle en die verandah is gestut met houtpale wat 

nag later bygevoeg is. vensters en deure is ingebreek, terwyl andere 

toegebou is. 'n Sementstruktuur met afskortings het as berging vir 

voerkuil gedien. Die ses papulierbalke, krom en skeef, is nag in 

posisie, asook die dakbalke. Almal is egter besmet met kewers. Mnr 

Bouma onthou dat die plafon bo die balke enkele jare gelede nog in 

pasisie was, asook die middelmuur, herd en buite skoorsteen. Al drie 

is nou gesloop. Die vloer bestaan uit sement en die veranda-stoep uit 

baksteen plaveisel. 

Die muurpleister van klei vertoon verskeie lae wit kalk (een is room), 

maar die oorspronklike kleimure was donkerbruin. Swart roet kom 

sporadies daarop voor. Waarskynlik was daar 'n brand wat gelei het 

tot die sloping van sekere bou-elemente en die daaropvolgende 

inrigting as bergruimte . 
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FIG.2 Deursni t aansigte van die vier binnemure van die volkshuisie. 
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OUDERDOM 

Die werklike ouderdom van die volkshuisie is in hierdie stadium 

moeilik te bepaal. Die presiese posisie van ou deure en vensters is 

onduidelik, aangesien geen pleister afgekap is ' en die latere 20ste 

eeuse venster en deure enige vorige styl-elemente verbloem. Die steil 

hoek van die dak en balkekonstruksie dui op 'n vorige rietdak. Die 

klein herd (nou verander in 'n deur), die gesloopte buite skoorsteen, 

die lang vertrek (die tussenmuur was van latere oorsprong) en die 

relatiewe dik mure van 360-400 mID, dui op 'n periode van ongeveer 

1850. 

BELANGRIKHEID 

Die volkshuisie verteenwoordig 'n tipe struktuur wat deur die gewone 

arbeider van die plaasgemeenskappe bewoon is. sulke geboutj ies is 

uiters raar en hierdie een is waarskynlik die laaste voorbeeld in die 

Jonkershoekvallei. As sulks, is dit belangrik van be ide 'n 

historiese, sowel as kulturele oogpunt. Dit is onvervangbaar en die 

instorting of sloping daarvan sal 'n groot verlies vir stellenbosch en 

die distruk wees. Deur die bewaring van die gebou met simpatieke 

rekonstruksie en herbenutting, sal di t as voorbeeld kan dien van 'n 

byna uitgestorwe, volksboukundige huisie in die Vallei. Daarbenewens 

resorteer die geboutjie, met 'n onderdom van ongeveer 140 jaar, onder 

die Nasionale Gedenkwaardighede wet (No 28 van 1969, soos gewysig), 

ingevolge waarvan geboue oUer as 50 jaar beskerming geniet. 

AANBEVELINGS 

On die gebou so akkuraat moontlik te rekonstrueer, behoort die gebou 

ontruim te word en kan pleister selektief afgekap word. Dit sal ou 

venster en deuropeninge aan die lig bring, wat ge-evalueer kan word in 

die lig van die toekomstige hergebruik van die gebou. Die balke sal 

behandel moet word. Of die gebou al tyd 'n plafon ingehad het, is 

natuurlik ook 'n ope vraag. Moontlik het dit eers van later gedateer, 

te oordeel aan die ongelyke hoogte van die balke, groot ingebreekte 

opening en die buiteherd. Die buite skoorsteen kan weer herbou word 

en herbenut word selfs met moderne geriewe. Argeologiese opgrawings 

binne en buite die gebou kan ou vloervlakke en stoepe, ringmure 

(indien enige) moontlik weer opspoor. Die dienste van 'n argitek wat 

vertroud is met die omgewing en met simpatieke kundigheid die gebou 

kan herstel, word sterk aanbeveel. 
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1. Suidaansig met die 
ingebreekte vensters. 

latere verandah en 

2. Naby opname van linkerhandste, latere venster. 

3. Naby opname van ouerige duimpieskarnier van 
hoofvenster. 
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4 . Noordaansig met tekens van die gesloopte 
skoorsteen en herd teenaan die eindmuur. 

5. Naby opname van ingebreekte venster. 
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6. Binnekant van eindmuur 3 met naby opname van 
eindgewel en dakkonstruksie (7). 

8 . Die gebou bestaan uit ' n gebrande, oranje 
baksteen , gele in 'n rooibruin mortel , soos 
gevind word in die omgewing . Kalklae in room was 
ook aan die buitekant aanwesig. 
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9. Binnekant van die eindmuur 1, waar voorheen 
die herd gelee was . 

10. Naby opname van die eindgewel 1 met die 
dakkonstruksie van balke. 

g 

@ 





® 

11 . Binne aansig 
openinge . Na regs 
sementkuip te sien . 
gepleister is. 

van muur 2 met geblokte 
(12) is die gesloopte muur en 

Let op hoe die mure met klei 

13. Binne-aansig 
deur en gesloopte 

van muur 
muur. 

4 met In toegeboude 

J> 


