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FIGURE 

FIG,l Die plaasuitgifte van 1683, 1750 en 1797 beslaan die blokke vanaf Ryneveldstraat tot 
by Birdstraat. Die Droogerivier en die meulsloot begrens die erwe (Va n der Byl 
1963:3 5), 

FIG,2 Die drie geboue op Antonie Fick se oorspronklike uitg if van 1750 , het later deel 
gevorm va n die Wesleyaanse Sendinggemeenskap (la ndmeter I.W. Melvil l, c, 1811 ), 
Die erfstroke Ie ongeveer soos volg van links na regs: 
S: T·gebou en buitegebou: Wesleyaanse Past orie ; Stadsaal 
Q: Banketsaa l 
R: Biblioteek 
U: De Witthuis 
T : Bloe mhofskool en koshuis 

FIG,3 Op die Hertzog kaart va n 1817 verskyn daar skie lik 'n hele aantal geboue, waa rond er 
die De Witthuis (Kaapse Arg ief), 

FIG.4 Die waarskynlike ontwikkeling va n die straatblok word hier aangetoon va naf c,1762 
tot 1 81 7 , 

FIG,5 Die Hager kaart van 1859 toon al die geboue 5005 voorheen met 'n byvoeging of 
twee, A lhoewel daar geen buitegebou agter De Witthuis getoon word nie , was dit al 
vermoedelik teen 1840-50 opgerig (Stellenbosch Museum) , 

FIG,6 Teen v roeg 1900 het die straa tbeeld redelik verander en was 'n groot deel van die 
geboue deur Bloemhof in gebruik (Gebaseer op die Hager kaart en latere foto's), 

FIG ,7 Verskeie foto:.s wat die aansig van Pleinstraat uitbeeld (Smuts 1979). 

FIG ,8 'n Plan van 1968 dui die veranderings wat aan die buitegebou gemaak is , kort voor dit 
aan Die Huis van Mondain verhuur is (Stellenbosch Munisipalitei t ), 

FIG,9 Gedurende die tagtigerjare is 'n toiletblok in die agterplaas opgerig , terwyl kleiner 
veranderinge ook gedoen is (Stellenbosch Munisipaliteit). 

FIG, 1 0 Grondplan va n die bestaande buitegeboue , Die meeste struktuurveranderinge oor die 
jare , is daarop aangeteken (H,N, Vos) , 

FIG , 11 Die moontlike ontwikkeling van die buitegebou vanaf sy oprigting tot kort voor 1968 , 
word hier uitgebeeld , 
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FIG.1 Die plaasuitgifte van 1683. 1750 en 1797 beslaan die blokke vanaf Ryneveldstraat tot 
by Birdstraat. Die Droogerivier en die meulsloot begrens die erwe (Van . der Byl 
1963:35). 
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INLEIDING 

As gevolg van die verskuiwing van verskeie afdelings binne die Stell en bosch Munisipaliteit, 

sou hierdie buitegebou deur Sekuriteit betrek word. Sekere veranderings sou aangebring 

word, o.a. die afkap van die pleisterwerk, toebou va n venster- en deuropeninge en die 

deurbreek van nuwes. In die derde week van Julie het die werk 'n aanvang geneem, maar 

die Museum het eers die volgende week hiervan kennis geneem. 'n Strukturele ondersoek 

het gevolg op versoek van maar Deon Carstens, Hoof Beplanning en Ontwikkeling . 

HISTORIESE AGTERGROND 

Hierdie perseel se vroee geskiedenis is heelwat gekompliseerd (Van der Byl 1963:36A-38). 

Oorspronklik het dit net buite die grondgebied van Harman Janz Potgieter se 1683 uitgif, op 

koloniesgrond (Landdrost en Heemradel. geval (FIG.1 ). Verskeie eienaars vo lg tot die 

volgende erftoekening suidwaarts in 1750 aan Antonie Fick (lbid.:36A). Waarskynlik het hy 

die latere sg. Wesleyaanse "Pastorie" ('n T-gebou met 'n geweldatum van 1762) en 

buitegeboue opgerig op die perseel waar die stadsaal (1940) en banketsaal staan (FIG .2 ). 

In 1775 neem Melchior Briers besit van hierdie erwe en ander . Hy het van die koloniesgronde 

vir hom toegeeien en verkoop 'n deel aan Jan Morel in 1811 (lbid .:36A, 37). Dit word die 

latere Bloemhofperseel. Die gedeelte wat ons interesseer , Ie net wes van die erf, en is op 

19.7.1816 deur Morel va n weduwee Briers aangekoop . Dit is 'n lang gang-erf en strek van 

Pleinstraat tot teen die Droogerivier (lbid .:37). In die daaropvolgende somer het Morel die sg. 

"De Witthuis" opgerig , want dit word op die 1817 Hertzogkaart aangedui (FIG.3 ). Dirk Cloete 

bekom die oostelike erf ook op 19.7.1816 en bou 'n buitegebou ('n huurhuis 7) teenaan die 

grensmuur (FIG.4). In 1832 word die Morel perseel in drie erwe opg'esny (lbid. :371. 

waaronder die De Witt perseel (e2). Die daaropvolgende eienaars was: 

11.12.1832-33 

10 .5.1833-46 

Feli x Orlandini van boedel wed . Morel. 

yan 1840-44 besit hy ook die Bloemhof perseel op die hoek (lbid.38A) 

wat hy uitverhuur (Fensham 1978:29, no . 17, mev. J. Preiss). 

M.E. Hendriks. 

Volgens die Camijn rymelares van 1841 (Fensham 1978: 16) is hierdie perseel deur Latea 

bewoon, saam met 'n Bruins. Vermoedelik het hulle die plek van Hendriks gehuur . 

Dan vo/g Latea nimmer schuins 

Die dee/genoot van Christiaan Bruins 

Volgens Van der Byl (Fensham 1978:29, nO.18) was Christiaan Moos Bruins getroud (hulle 

. het 'n kind gehad) en het hy 'n smidswinkel C. M. Bruins & Co bedryf. Dit is onwaarskynlik 

dat hy die vuurherd van sy eie huis as smidswinkel sou inrig . Skrywer vermoed dus dat die 





FIG.2 Die drie geboue op Antonie Fick se oorspronklike uitgif van 1750, het later deel 
gevorm van die Wesleyaanse Sendinggemeenskap Ilandmeter I.W. Melvili, c.1B11 I. 
Die erfstroke Iii ongeveer 5005 volg van links na regs: 
S: T-gebou en buitegebou: Wesleyaanse Pastorie; Stadsaal 
0: Banketsaal 
A: Biblioteek 
U: De Witthuis 
T: Bloemhofskool en koshuis 
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FIG.4 Die waarskynlike ontwikkeling van die straatblok word hi er aangetoon vanaf c. 1762 
tot 1817. 
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FIG. 3 0 p die Hertzog kaart van 1817 ve rskyn daar skielik 'n hele aantal geboue, waaronder 
die De Witthuis (Kaapse Argiefl . . 

FIG .5 Die Hager kaart van 1859 toon al die geboue soos voorheen met 'n byvoeging of 
twee. Alhoewel daar geen buitegebou agter De Witthuis getoon word nie, was dit al 
vermoedelik teen 1840-50 opgerig (Stellenbosch Museum). 
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herd wat in die buitegebou aangetref is, deel van sy ambag kon vorm. Die vrou Larea se 

herkoms is onbekend en het blykbaar ook in die huis gewoon . Dit is interessant dat twee 

Mohammedaanse winkeliers net wes va n hulle gebly het in die lang buitegebou (van Anna 

Cloete) , wat styf teen die ou ringmuur gestaan het teen 1817. 

24.2 .1846-77 Wed. Daniel J. Morkel. 

Die 1859 Hager kaart (FIG.S) dui net die hoofgebou op Pleinstraat aan en nie die agterste 

geboutjie nie. Volgens ondervinding, blyk dit dat kleiner buitegeboue nie altyd aangedui is nie 

(sien bv. Dorpstraatl. Volgens skrywer is die buitegebou reeds in die jare 1835-40 opgerig. 

In die tyd va n weduwee Morkel het sy dit vermoedelik as 'n huurhuis gebruik, veral as gekyk 

word na die onderverdeling van al die vertre kkies. 

In 1875 tref die groot brand die middedorp, asook baie van die Bloemhof geboue, en die De 

Witthuis. Mev. G. van Niekerk, 'n noi Morkel, vertel dat haar oumagrootjie uit die huis in die 

koue aandlug gevlug het. 'n Getroue bediende, 'n eertydse vrygestelde slavin , het ondanks 

protes die huis ingehardloop om 'n tjal ie vi r mev. Morkel te haal. Blykbaar het sy beswyk aan 

haar brandwonde (persoonlike mededeling 4.8.1993 ). Te oordeel na die konstruksie van De 

Witthuis, het dit beslis gedeeltelik afgebrand , maar slegs 'n noukerige ondersoek sa l dit ka n 

bevestig . 

In hoe 'n mate die buitegebou ook onder die 1875 brand deurgeloop het, is moeilik te bepaal. 

Die toegeboude deur in muur E2 se dwarsbalk bo vertoon tekens van swart brand en op die 

solder blyk daar ook tekens van te wees. 'n Aantal gebreekte klei-dakteels op die solder dui 

moontlik daarop dat die huis met panteels gedek was , afkomstig van Hager se fabriek van 

c.18 60 (Smuts 1979 :380) . Dit mag 'n verklaring wees waarom daar so min tekens van 

brand in die gebou te vinde is . Die platdak, vertrek F, is moontlik reeds voor 1875 aangebou 

(dik murel. met die gevolg dat in vertrek E die venster toegebou is, asook die deurraam om 'n 

muurkas te vorm. 

8 .11.1877 Jacobus P. Sprenger van Eyk. 

Die daaropvolgende geskiedenis is nie in diepte nagespoor nie . Die welbekende tandarts Jan 

J. de Witt, het die perseel vanaf ongeveer 1916 tot in die dertiger jare as spreekkamers 

gebruik (Meiring & Van Huyssteen 1979:97). De Witt self het in Van Riebeeckstraat gewoon 

(hoek van Rattray laan). Hy het noukerige rekords gehou wat grotendeels op die solder van 

die buitegebou gestoor is. Die rekords bestaan uit dag-afspraakboeke, rekeninge, betalings 

en inskrywings van tandbehandeling van baie van die dorpenaars. Meeste van hierdie name 

is welbekende inwoners. Sommige van hulle en hul nasate woon nog steeds op die dorp. So 

byvoorbeeld kan mev. Corrie van Eeden en Mev. Van Niekerk nog onthou hoe hulle in die 

twintiger jare die tandarts besoek het (persoonlike mededeling) . Die buitegebou was blykbaar 

j 





FIG .7 Verskeie foto's wat die aansig van Pleinstraat uitbeeld (Smuts 1979), 

1 WESlEYAANSE PASTORIE 

2 WESlEYAANSE SKoal EN KEAK 

3 EIKENHOF 

4 AOSENHOF 

6 RED HOUSE 

6 DE WITIHUl5 

7 BlOEMHOF KOSHUl5 

B BLOEMHOFSKOOl 
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toe nag onderverdeel in kamers (Mev. Van Niekerk). Haar broer, 'n Markel , het vir Dr. De 

Witt in 'n laboratorium daar gewerk vir sy tandarts-Ieerlingskap in die jare twintig . 

Mev. Van Eeden , as 'n inwoner (1920-1925) van die koshuise Eikenhof, Rozenhof en Red. 

House (alma I wes van De Witt-huis) , asook die au Bloemhof koshuis en Meisieskool op die 

hoek (ooswaarts) , kan nag sekere episodes goed onthou (FIG .6). Vanaf die Red House 

koshuis kon die meisies op die De Witthuis se dak klim en die uitsig geniet. Appelkose in sy 

agterplaas was 'n groat smullekkerny en se lfs konfyt is daarvan gekook! 'n Besonderse au en 

groat vyeboom is nag aanwesig in die agterplasie. Volgens mev . Van Eeden was daar groat 

tuingronde agter die Bloemhof eiendomme wat met koejawels , pruime en perskebome beplant 

was. Mej. Lucy Joubert, prinsipaal van Bloemhof in die vroee dekades, het baie van die tuine 

aangeplant, asook die groat geelhoutboom wat onlangs (1992) afgekap is (FIG.7). 

Die geboutjie is later deur die Munisipaliteit bekom en die Gesondheidsdepartement se 

kantore is daa r gehuisves. Na 1968 het die Huis van Mondain die De Witthuis gehuur en 

heelwat van hul rekords is oak op die solder gevind (FIG .S). Teen 1979 het die Toeristeburo 

die geboue beset (FIG .9 ). Heelwat veranderings is na die middel van die eeu aangebring deur 

nuwe openinge in die mure te kap en oak mure uit te breek. 
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FIG.6 Teen vroeg 1900 het die straatbeeld redelik verander en was 'n groat deel van die 
geboue deur Bloemhof in gebruik (Gebaseer op die Hager kaart en latere foto's). 
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FIG .8 'n Plan van 1968 duidie veranderings wat aan die buitegebou gemaak is, ,kort voor dit 
aan Die Huis van Mondain verhuur is (Stellenbosch Munisipaliteit). 
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FIG ,9 Gedurende die tagtigerjare is 'n toiletblok in die agterplaas opgerig, te rwyl kleiner 
veranderinge ook gedoen is (Stelienbosch Munisipaliteitl. 
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FIG .1 0 Grondplan van die bestaande buitegeboue . Die meeste struktuurveranderinge oor die 
jare , is daarop aangeteken (H.N. Vos) . 
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ARGEOTEKTONIESE ONDERSOEK 

Soos in die geval van aile historiese geboue, is die buitegebou ook grotendeels verander oor 

die jare. Die gebou het ontwikkel uit ouer strukture, waarin ringmure 'n bepalende rol gespee.1 

het. In die argeotektoniese metode word argeologiese tegnieke van ondersoek op bo·grondse 

argitektuur toegepas (FIG.1 0). 

BESKRYWING 

Die bestaande gebou het 'n laat-Victoriaanse aanslag, betonvloere, dik mure wat haag 

opgebou is en is voorsien van 'n moderne pia fan en 'n sink staandak , wat rooi geverf is. Die 

ouer gebou bestaan uit drie vertrekke (A , B-E en 'n platdak F) en is deur middel van 'n toilet

vertrek verbind met die hoofgebou (De Witthuis). Op die werf is 'n nuwe toiletblok opgerig 

(> 19801, asook 'n kleiner toilet in die hoek. 'n Baie ou vyeboom en 'n onge'identifiseerde 

boom staan naby die noordelike ringmuur. Die werf is ongeplavei met heelwat mangate en 

rioleringspyplyne . 

VERTREK INDELING 

Oorspronklik het die buitegebou ontwikkel uit ' n ouer c.1 800 ringmuur wat die oostelike 

grens van die De Witt-perseel gevorm het. Die muur het vanaf Pleinstraat tot teen die 

Droogerivier gestrek. Beide Cloete en Morel het in 1816 geboue teenaan hierdie hoe muur 

opgerig (1817 Hertzog kaartl en daar sou dus nie openinge in die grensmuur gekap kon word 

nie. Die oostelike muur van die buitegebou (> 18401 het ook hierdie ringmuur ge·'nkorporeer. 

Dit is opgebou met spoelklip , sommige afgewerk, wat vag sou teenwerk en is verder opgebou 

in saggebrande stene in geelbruin kleie . 

Die eerste geboutjie het bestaan uit drie vertrekke , nl. AlB, C en D. Vierkantige geelhout (71 

balke kom in vertrekke A l B en C v~~r, terwyl ronder , rofgekapte balke in 0 voorkom. Die 

entmuur A3 vertoon 'n boog-opening wat waarskynlik met 'n deur of hek toegemaak is. Daar 

was oak tekens van 'n toegeboude venster in muur A2. Die vertrek vertoon 'n kleipleister 

wat in danker pien~ afgekalk is. Later het 'n sentrale deur die boogdeur vervang wat op sy 

. beurt weer toegebou is in die 19de eeu. 

Tekens van 'n lae herd (op vloervlakl is sigbaar as swart roet teenaan die spoelklippe B4 en 

B2 baksteen muur. Beide vertrekke C en 0 was elk voorsien van 'n deur en 'n venster, wat 

weer vergroot of toegebou is in die 20ste eeu. 'n Bestaande gat in die beton teenaan die C4 

muur is verdiep. Daar was tekens van 'n houtvloer wat vervang is in die 20ste eeu . Slegs 'n 

oppervlak van harde geel klei is opgespoor, wat op invulrommel rus. Daar is dele van ou teels 

(430 x 40 mml wat in die agterplasie herbruik is. Hulle is tipes van die 1830-50 periode en 

mag uit die hoofhuis kom . 
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1. Bo-op die solder het ' n groat hoevee lheid rom mel gele. Hierdi e 
opsl ape ling is hoo fsaa klik afk om slig van die rokwin kel 
Mondain, van ongeveer 19 69 tot vroeg 19 70 (maatstok :2 mi. 

2. In die noordekanl van di e so lder het minder rommel gele, 
behalwe vi r 'n Iregler, og iesdra ad en die loegevoude skenn 
(m aal stok: 1 mi. 

3. Gerald W illiams vou die skerm oop am Chinese motiewe te 
ontbloot. Die afskorting skenn is eg ter in 'n baie broos toe stand 
en dateer uit die vroeg 20ste eeu (maa tst ok:500 mml. 
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4. Die noordelike ringmuur wys reeds op die 1817 Hertzog kaa rt. 
Die onderste gedeelte is van onbewerkte spoelklip en is 
opgebou in saggebrande steen. Dit is die oudste ringmuur wat 
op die hele blok oorgebly het (maatstok:2 mi. 

5. Die vyeboom (en ander een) is beide reusagtig. Die klein 
afdakveruekkie F is ook mooi sigbaar. 





6. Binne die gebou wys die weste li ke ringmllur die latere ( > 19501 
deurgebreekte openinge wat nOll weer toegebou word. Let op 
na die gesloopte mure (1 en 21. Gerald Wi lliams is besig met 
die argeo log ie3e seksie. 

7.B.Die ooste like mUllr wys die meesle openinge (sesl, asook 'n 
klein skuifraamvenster van c. 1900 (11 . Voorheen was daar 
wei 'n laer vens ter (21. wa t toegebou is aan die onderkant, toe 
die v loerv lakke verh oog is: Die late i (31 is 'n hergebrllikt e 
vensterbank van die lBde eell (foto BI. 
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9. Vertrek B. oostelike muur. toon die aangelapte baksteen (1) oor 
die swartgebrande roet (2) va n die herd. Waa r die ou 
balk/baksteen uitgehaal is (3). is dit gelap met baksteen 
gemessel in kalk . 

10. Vertrek B. westelike muur . toon dieselfde roet oor die spoelklip 
(1). asook die ingevulde baksteen (2). Die gesloopte muur (3) 
wys hier duide!iker. 
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'n Latere ringmuur met onbewerkte spoelklip as vogwering is opgebou in saggebrande steen 

en is vermoedelik teen 1816 gebou (Hertzog kaartl. Hierdie ringmuur is as entmuur gebruik in 

die vergrote gebou . Vertrek F kon as 'n staandakkie gebruik gewees het. Daar was eers 'n 

laer plafon. want daar is twee langwerpige openinge van ingevulde balk posisies. 'n Deur en 

venster het uitgeloop op die binnewerf. Dit was egter nie lank nie of die· vertrek is binne die 

bestaande buitegebou ge"inkorporeer, volgens die solder konstruksie . 

Balke is toe bygevoeg om die hele plafonkonsuuksie eweredig en gelyk te kry. Hiervoor is 

poplierbalke in vertrek E gebruik. 'n Afgekalkte. sparretjieplafon is oor die hele gebou se 

lengte gele en bedek met geel roustene as'n brandsolder. Die gebou kon dus steeds van 'n 

rietdak voorsien wees of selfs teels. Vermoedelik het hierdie konstruksie veer 1875 geskied. 

In beide entgewels is daar solderdeure geplaas. Die noordelike deur is verwyder en toegebou 

teen die laat 19de eeu, maar die suidelike ou deur is nog aanwesig met sy skarniere. Hulle is 

ooreenstemmend met die van die hoofhuis . Vermoedelik is die rietdak ook toe vervang met 

sink . nadat die symure opgebou is met lugroosters daarin. Ou pleister met kleure van wit en 

blou kalk is bo die kleisolder nog aanwesig (FIG.1 1l. 

11. Die oostelike ringmuur wys die hoe spoelklipbasis wat as 
waterdigti ng gedien het (vertrek E). 

I , 
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12. Teenaan die ringmuLJr is 'n bes ta ande gat verdier (vertrek e). 
Let op na die betonvloer (1), die bakstee n invLJI (2) (20ste eells) 
geel kleivloer met oranje stene (3)(mid 19de ee ll) en 
invu lgronde (4) . 

13. In vertrek A was 2 lae ou pleisters nog aa nwes ig : 
A. Wit, room , [lienk , wi t en grys (jong ste). 
8. Vaalblou, d onkerblou, wit PVA (jongste). 

14. Aan die bokant van die nLJ we plafonne, was pleisterlaag A 
steeds aanwesig. Oit was dlls tydgenoo tlik met die 
spa rretji eso lder. 

13 
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15. Die noordelike rinomullr is later as deel van vertrek E 
ge"inkorp oreer. Die koepel opening regs het uitg ebree k toe die 

. werk slui die late i van die t oegeboude venster llitgei1 aa l het. 

16. Die vensterlate i is weer terugoeplaas (1) en is ooreenstemmend 
met die van di"e t oegeboude deur (2). Let op na die Oller, 
t oegebollde twee balkopeninge (3 ). 

, . 
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17 , 18. In die suidelik e entmullr is 'n c. 1800 deurraam (1) , dellr (2) 
ell sy ska rni ere (3) aanwesig. '11 Sk llif slot (4) van 'n venste r 
is ook te siel1. Die vierg la sraam is Vil l1 latere datllm. 

19. In die noordelike entgewel was ' n efl e klei l1 er dellr , toegeboll in 
die laat 19de eell (1). Let op na di e Oll styl gewell yne (2), hoer 
op al gekap. Die balkkol1st ruksie is net jies ell in '11 goeie 
t oes tand . 

p 
o 





20. In die voorste vertrekke (A lB en C) is die groot vierkantige 
geelhoutbalke (1) aanwesig. Direk boop is die spa rretj iesolde r 
(2) met 'n dun laag klei, waarop die geel rOllstene Ie. Dit w il 
voorkom 01 daar t ekens van tirand (3) boop die so lder was. Na 
1875 is die symure (4) opgebou, met lugroosters (5) voorsien 
en is 'n sinkdak opgerig. 

21,22. In ve rtrek E kan die populierbalke gesien word , oordek met 
die sparretj iesolder. Die toue is sells nog in goeie toes tand. 
Let op hoe die plalonne afgewi t is. Die later plafonne is 
vasgekap aan die populierbalke. 
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OPSOMMING EN AANBEVELINGS 

Die De Witt-gebou en sy buitegebou is die enigste oorblywende historiese geboue aan die 

noordekant van Pleinstraat. In hierdie tye van bewaringsbewustheid sou dit 'n slag v ir die 

dorp wees, indien hierdie geboue verder afgetakel sou word. Hierdie twee geboue is ook die 

laaste skakels met die ou Bloemhof eiendom me en vroee opvoeding. 

Die. De Witthuis is 'n klein juweeltjie in die kern van die dorp. Sy groot ou skuifraamvensters 

voor sowel as agter maak hom egter 'n maklike teiken in tye van omus . Twee ou deure is 

nog aanwesig aan die binnekant, alhoewel daar ook redelik baie veranderings gemaak is 

(mure uitgebreek, onvanpaste vensters in sy weste like en oostelike mure, "moderne" 

plafonne wat moontl ik ou balke verseel, latere balke, ens.). 

Die weggesteekte buitegebou bevat ouer elemente uit die 19de eeu, wat geensins meer in die 

dorp aanwesig is nie. Dit geld veral vi r die sparretjieplafon met sy balke en kleisolder wat 

uniek is . Die opspoor en bewaring va n tandarts De Witt se rekords is ook va n besonderse 

belang en behoort uitgestal te word. 'n Sykamer of 'n spesiale hoekie behoort hiervoor 

gerese rveer te word . Moontlik kan die Biblioteek 'n tydelike uitstalling hiervan maak (Die 

Stellenbosch Museum besit 'n ou tandartsstoel wat ook gebrui k kan word I) . 

Die buitegebou se herbruik kan sekere probleme oplewer. Die fyn stof va n die kleisolder sal 

deursif, indien dit nie gekonsolideer word of deur 'n plafon gekeer word nie. 'n Kle in gedeelte 

va n die sparretjiesolder is ongelukkig reeds verwyder en die plafon seksie is onstabiel. AI die 

ou vensteropeninge is reeds toegebou, behalwe vi r 'n klein sku ifraamvenster van v roeg 1900. 

Die ontwikkeling va n die De Witt eiendom behoort eintlik as 'n geheelbeeld aa ngepak te 

word . 'n Funksionele rekonstruksie van die De Witthuis, sy buitegebou en agterplaas kan 

sinvol uitgevoer word, binne die konteks van bewaring en as 'n toeri ste-a t traksie. 



.... ,~ . 



• 
• , 

VERWYSINGS 

FENSHAM, C. (red.1 

1978 Die Stellenbosse Heemkring. Tien jaar aud . Stellenbosch en sy inwoners 1841: 

aantekeninge deur mnr Johannes van der 8YI:23-43. Epping: Printpak. 

MEIRING, H. & V AN HUYSSTEEN, T. 

1979 Foot-loose in Stel lenbosch. A guide fa r walkers. Cape Town: Taielberg Publi shers. 

SMUTS, F. (red.1 

1979 Stellenbosch drie eeue. Stellenbosch: Stadsraad. 

VAN DER 8YL. J. 

1963 Eienaars va n erwe in die dorp Stellenbosch 1693-1860. Ongepubliseerde ms. 

Stellenbosch Museum. 

PERSOONLIKE MEDEDELINGS: 

Mev. C van Eede n, Azaleahof. 

Mev. G.W. van Niekerk, Azaleahof. 

Rdewitt.doc 


