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Die ligging van Libertas, tans Mahlamba Ndlopfu, is sirnbolies van die geskiedskrywing oor die

huis - soos wat die woning opsigtelik hoog teen die koppie gelee is, is dit ook in die

kultuurgeskiedenis belangrik. Die ampswoning staan gewortel in die wel en wee van die land

soos deurleef deur die inwoners daarvan - die Eerste Ministers en Presidente van Suid-Afrika -

maar net soos dit in die woonbuurt Bryntirion agter ontoeganklike heinings en wagte versteek is,

was die geskiedenis van die woning verborge en onopgeteken en die waarde daarvan vir die land

nie erken nie.

Die belangrikheid van ampswonings blyk uit die feit dat verskeie ampswonings binne en buite

Suid-Afrika reeds deeglik nagevors en 'n aantal boeke daaroor gepubliseer is. In die Verenigde

State van Amerika word die geskiedenis van die presidensiele ampswoning, die Wit Huis, as so

belangrik beskou dat 'n organisasie, die White House Historical Association, gestig is wat horn

op die geskiedenis daarvan en verbandhoudende aspekte toespits. Die Wit Huis was reeds die

onderwerp van uitgebreide studies, soos W Seale se tweedelige werk, The President's House

(Washington, 1986). Ander bekende ampswonings is ook gereeld die onderwerpe van studies.

Downing Street 10 is 'n bekende landmerk en word ingesluit in algernene argitektoniese

naslaanbronne soos A Saunders se The art and architecture of London (Oxford, 1984). Op die

Internet het verskeie bekende ampswonings hulle eie webtuistes soos die Franse

Presidentswoning by www.elysee.fr. of vorm dit 'n onderafdeling van 'n regeringswebtuiste soos

www.pm.gOY.au van Australie. Ten spyte van die duidelike belangstelling in die tuistes van lande se

regeringshoofde, bestaan nog geen vergelykbare bron oor die ampswoning van die Suid-

Afrikaanse President in Pretoria nie.

In Suid-Afrika is die bekendste ampswoning waarskynlik Groote Schuur. Selfs al word dit tans

nie as ampswoning gebruik nie, wek dit steeds belangstelling en is verskeie boeke daaroor

gepubliseer. Dit sluit in publikasies soos B Maree se Groote Schuur, 'n kosbare erfenis (Pretoria,

1993) en rneer onlangs PB Simons se Groote Schuur, great granary to stately home (Vlaeberg,

1996). Die Kaapse presidensiele ampswoning wat tans gebruik word, is Genadendal, voorheen

Westbrooke. Die Departernent van Openbare Werke het 'n brosjure oor Westbrooke uitgegee en

 
 
 

http://www.elysee.fr.
http://www.pm.gOY.au


x
dieselfde eer het King's House, die ampswoning in Durban, te beurt geval, ten spyte daarvan dat

die woning baie min gebruik was. Hierdie publikasies is in samewerking met die gades van die

ampsdraers saamgestel. Mevrou Elize Botha het hulp verleen met die een oor Westbrooke en

mev Marike de Klerk met die publikasie oor King's House.

Ander voormalige ampswonings was ook reeds die onderwerp van studies. Oor die

Presidentswoning van die Republiek van die Oranje-Vrystaat bestaan die studie van M Botes Van

Residensie tot Presidensie: 'n kultuurhistoriese studie van die ampswonings in Bloemfontein

(MA-verhandeling, UP, 1993) en die woning word gereeld gemeld in algemene bronne oor die

landstreek en die argitektuur. Daar bestaan eweneens verskeie bronne oor die woning van

president SJP Kruger, soos WJ de Kock se hoek, Die Krugerhuis, Pretoria (Pretoria, 1955).

Selfs oor die ampswonings van minder bekende ampsdraers het publikasies die lig gesien. 'n

Goeie voorbeeld hiervan is Overvaal, die woning van die voormalige Administrateur van die

Transvaal, wat die onderwerp was van J Ploeger se studie, Overvaal, die ges/dedenis van 'n

ampswoning, (pretoria, 1963). Voormalige Suid-Afrikaanse ampswonings, soos Government

House in Pietermaritzburg en The Old Residency in King William's Town, word ook vermeld in

algemene bronne soos DJ Potgieter (Ed.) se Standard encyclopaedia of Southern Africa (II, IV,

Cape Town, 1971), G Viney se Colonial houses of South Africa (Cape Town, 1981), D Picton-

Seymour se Historical buildings in South Africa (Cape Town, 1989) en K Schoeman se

Vrystaatse erfenis, bouwerk en geboue in die 19de eeu (Kaapstad, 1971).

In vergelyking met ander ampswonings skiet die geskiedskrywing oor Libertas erg tekort. Die

ampswoning word wel kortliks vermeld in ensiklopediee soos DJ Potgieter (Ed.) se Standard

encyclopaedia of Southern Africa (II, IV, Cape Town, 1971) en in werke soos Ploeger se

Overvaal, die ges/dedenis van 'n ampswoning en P Hartdegen se Our building heritage: an

illustrated history (Halfway House, 1988).

Die belangrikste bestaande sekondere bron oor Libertas is die glansbrosjure van R Simpson,

Libertas, (s.a., s.p.) van sowat twintig bladsye. Die brosjure is uitgegee met die oog op die ope

dae wat mev Marike de Klerk vroeg in die laaste dekade van die 20ste eeu gehou het. Dit is nie

'n volledige kultuurhistoriese studie nie, want daar word net op die meubels en kunswerke in die

woning gekonsentreer. Die argitek en die geskiedenis van die woning word net vlugtig bespreek
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en min verwysings na die opeenvolgende leiers en die gepaardgaande veranderinge aan die

woning word gemaak.

Hierdie verhandeling is 'n kultuurhistoriese studie van Libertas, tans Mahlamba Ndlopfu. Die

studie kan breedweg in drie gedeeltes verdeel word: die oprigting, die opeenvolgende inwoners

en 'n waardebepaling van die woning as amptelike verblyfplek van die President. Al die temas

word chronologies behandel. Hoofstuk een tot vier bespreek die kompetisie vir die ontwerp, die

aangewese argitek, die oprigting van die woning en die voltooide ampswoning. Die tweede

gedeelte beslaan 'n aantal hoofstukke wat handel oor die opeenvolgende inwoners en hulle

invloed op die woning. In hierdie hoofstukke is 'n verdere onderverdeling gemaak. Eerstens

bevat dit 'n kort biografiese skets van elk van die inwoners en hulle betrokkenheid by die

woning. Verder word die inrigting daarvan, die tuine, belangrike besoekers en onthale aan die

woning bespreek. Soms was daar 'n tema wat nie by die ander hoofstukke vermeld is nie en wat

uniek aan 'n sekere inwoner was. Voorbeelde hiervan is die naamgewing van Libertas tydens die

bewind van Je Smuts, die naamsverandering met die presidentskap van NR Mandela en die

kritiek oor die woning se toestand met die huidige presidentskap van T Mbeki. In die laaste

hoofstuk word die sukses van die woning aan die hand van verskeie deskundiges soos die argitek

self, voormalige inwoners en bekende argitekte geevalueer. Ten slotte word 'n waardebepaling

van die woning vir die land en sy mense gedoen.

Die opeenvolging van inwoners het veranderinge aan die voorkoms, inhoud en funksie van die

woning tot gevolg gehad. Van 'n staatsgastehuis in die Smuts-era met sy wortels diep in die

Afrikanemasionalisme tot 'n werkende ampswoning as deel van 'n huidig veelrassige regering, is

veranderinge 'n deurlopende tema van die studie. Vandaar die titel wat hierdie veranderinge deur

die naam aandui: Van Libertas tot Mahlamba Ndlopfu: 'n Kultuurhistoriese studie van die

ampswoning van die uitvoerende hoof van Suid-Afrika in Pretoria, 1940-2000.

Tydens die navorsingsproses is van 'n groot verskeidenheid bronne gebruik gemaak. Argivale

bronne en dokumente wat deur staatsdepartemente geberg is, was uiters belangrik. By die

Nasionale Argief van Suid-Afrika (voortaan NASA) in Pretoria was die argiewe van die Eerste

Minister en van die Departement van Openbare Werke van groot waarde. Verder is inligting by

staatsdepartemente soos die Kantoor van die Presidensie, Pretoria en die Departement van

Openbare Werke, Pretoria opgespoor. Die woning self beskik oor drie leers oor die woning.
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Twee van die leers bestaan uit 'n opname van die kunswerke in die jare sestig van die vorige eeu.

Dit toon groot leemtes oor inligting aangaande meubels en kunswerke wat tans werklik in die

woning is. Die laaste leer bevat inligting wat tydens die skryf van die brosjure Libertas deur

Simpson versamel is.

Die feit dat minstens vier verskillende staatsdepartemente by die woning betrokke was, het die

opspoor van inligting bemoeilik. Eerstens was die inligting versprei. Inligting is dus broksgewys

op verskillende plekke deur die navorser opgespoor om die studie so volledig as moontlik te

maak. As gevolg van die betrokkenheid van verskillende departemente is dieselfde tipe inligting

ook nie deurlopend gehou nie. Party eras se argiefleers bevat voorraadopnames en interne

bestuursregulasies van die woning, maar ander leers uit latere tydperke het daardie tipe inligting

glad nie bevat nie.

'n Bykomende probleem was dat 'n groot gedeelte van die argiefstukke as gevolg van die

regulasies van NASA nog nie vir die algemene publiek beskikbaar is nie. Spesiale toestemming

om dit te bestudeer, is hiervoor verkry. Toestemming is verleen, maar met beperkings op die

gebruik van die inhoud. Huidige regeringsdokumente oor die woning is nog nie in NASA

beskikbaar nie en was gevolglik nie vir die navorser toeganklik nie.

Die dokumente in die Departement van Openbare Werke, Pretoria, wat tans vir die

instandhouding van die woning verantwoordelik is, bevat byna geen bruikbare inligting nie. As

gevolg van die aard van die woning en die veiligheidsaspekte daaraan verbonde, is bepaalde

dokumente nie vir navorsers toeganklik nie. Resente inligting soos planne en foto' swat die

sekuriteit van die woning in die gedrang bring, is nie deur die Departement van Openbare Werke

vir navorsing beskikbaar gestel nie.

Sekondere bronne was van groot waarde. Aangesien hierdie navorsing juis aangepak is omdat

geen vergelykende sekondere bron bestaan nie, is op bronne gesteun wat handel oor mense wat

met die woning te doen gehad het. Hier was die boeke van Annatjie Boshoff oor HF Verwoerd

en sy eggenote van ontskatbare waarde. Aspekte soos onthale, besoekers en die lewe van die

Verwoerds in die woning is noukeurig opgeteken. Die inligting het meegebring dat party van die

hoofstukke, soos die oor Verwoerd, heelwat langer is as ander, want oor Verwoerd is baie meer

oor sy privaatlewe geskryf as byvoorbeeld oor die van DF Malan en BJ Vorster.

 
 
 



Die bestaan van sekondere bronne oor persone wat direk by die woning betrokke was, was geen

waarborg dat inligting oor die woning verkry sou word nie. 'n Baie breedvoerige outobiografie

soos NR Mandela se Long Walk to Freedom (Randburg, 1994) en J D'Oliveira se biografie

Vorster - the man (Johannesburg, 1977) lewer min inligting oor die onderwerp van studie op, nl.

kultuurhistoriese aspekte van die woning en die inwoners se belewing daarvan. In die meeste

gevalle word die woning bloot terloops vermeld by die bespreking van 'n ander onderwerp, soos

oor GL Moerdyk, 'n biografie oor 'n staatsman en publikasies oor die politiek en argitektuur.

Daar is veral in die latere hoofstukke gesteun op mondelinge en skriftelike mededelings van

voormalige inwoners, personeellede verbonde aan die ampswoning of die Departement van

Openbare Werke en kontrakteurs. Die mense se deelname was van groot waarde waar ander

bronne tekort geskiet het en sodanige mense meer onlangse inligting kon verskaf.

Met persoonlike mededelings is verskeie probleme ondervind. Van die eertydse inwoners en

hulle gesinne het deelname aan die studie geweier omdat hulle nie uitsprake wou maak wat

reaksie tot gevolg kon he of hulle privaatheid kon skend nie. Die feit dat die ampswoning as 'n

simbool van die "au Suid-Afrika" of die "Nuwe Suid-Afrika" gesien kan word, het baie persone

waarskynlik afgeskrik om kommentaar te lewer. 'n Nuwevertolking van die geskiedenis sou dalk

familielede of leiers in 'n ongunstige lig plaas.

'n Aantal persone het hulle samewerking geweier omdat hulle bekommerd was dat hulle

uitsprake moontlik in die pers kon beland en hulle nie hulle posisie, besigheid of kontakte met

die staat in die gedrang wou bring nie. Baie voormalige personeellede verbonde aan die

huishouding het die staatsdiens verlaat en is moeilik om op te spoor en onwillig om kommentaar

op voormalige leiers en hulle doen en late te lewer. Met die nuwe politieke bedeling in die land

is min mense bereid om hulle herinnerings aan die ampswoning en voormalige inwoners te deel.

Party se werklading het dit vir hulle onmoontlik gemaak om aan die studie deel te neem.

Persone wat tans by die woning betrokke is, is nog nie met die woning se geskiedenis bekend nie

en soms word dit nog as 'n simbool van die vorige bedeling beskou en het dit glad nie 'n geliefde

plekkie in die hart nie. Personeellede van staatsdiensdepartemente soos die Departement van
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Openbare Werke en die Kantoor van die Presidensie is in baie gevalle nuut aangestel in poste en

is nie op die hoogte van sake met die woning nie.

Niemand by die woning of by die verantwoordelike staatsdepartement is amptelik opdrag gegee

om rekord te hou van gebeure, besoekers of veranderinge aan die woning nie. Selfs die

besoekersboek van die woning is wisselvallig deur gaste geteken. Dokumente is ook nie altyd

van belang geag nie en soms is planne, dokumente en inligting weggegooi of vernietig, want die

waarde daarvan is nie besef nie. 'n Groot hoeveelheid inligting het verlore gegaan omdat die

kulturele en sosiale sy van die geskiedenis deur baie mense as onbelangrik beskou is en daarom

nie bewaar is nie. In die opsig is dit te betreur dat daar nie meer boeke soos die van me. Boshoff

oor die privaatlewens van staatshoofde verskyn nie, aangesien dit die kultuurhistoriese aspekte

weerspieel. Die omvattendste bron oor die woning, Libertas, bevat ook min inligting oor die

belewing van die woning deur sy inwoners of gaste.

Dit was van onskatbare waarde om die ampswoning persoonlik te kon besoek. Tydens sodanige

besoeke kon die onpersoonlike inligting en koue feite in 'n belewenis van die atmosfeer,

afinetings en ontwerp omgesit word. Baie inligting is tydens die besoeke oor die toestand van die

woning ingesamel, die probleme wat met die woning geassosieer word, die skoonheid van die

ontwerp asook oor die binneversiering. Dit was voorwaar 'n plesier om die woning te kon

besigtig en bestudeer hoewel die tydsduur van besoeke beperk was.

Besoeke kon net in die inwoners se langdurige afwesigheid gereel word om nie die personeel en

die inwoners te verontrief nie. 'n Hele aantal afsprake om die woning te besoek, is afgestel as

gevolg van die staatshoof se veranderde program of die aanwesigheid van besoekers aan die

woning. Omdat die woning as 'n privaatwoning gebruik word, mag die navorser tydens besoeke

daaraan nie privaatvertrekke soos kantore of slaapkamers besoek nie, hoewel die beperkinge van

inwoner tot inwoner verskil het. Besoeke aan die woning kon dus net met moeite gereel word.

Die neem van foto's is deur die Departement van Openbare Werke beperk.

Om die geskrewe feite toe te lig, is relevante en insiggewende illustrasies in die studie geplaas.

Planne van die woning is verkry van privaat-argitekte, die Nasionale Argief, die Universiteit van

Pretoria, die Stadsraad van Pretoria en die Departement van Openbare Werke. Die veranderinge

aan die vloerplan van die woning kon nagevors word deur die planne van die oorspronklike
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ontwerp tot latere veranderinge aan die woning te bestudeer. Planne met voorstelle om die

akkommodasieprobleme van die woning op te los deur byvoorbeeld die stoepe toe te bou of

slaapkamers in privaat-eetkamers te verander, het waardevolle inligting verskaf oor watter

probleme met die woning bestaan het. Van die ouer planne was egter reeds in 'n gevorderde

toe stand van verwering en was dus nie vir insluiting in die studie kopieerbaar nie.

Om sekuriteitsredes is die jongste planne van veranderinge in 2000 nie deur die Departement van

Openbare Werke beskikbaar gestel nie en moes van besoeke aan die woning en gesprekke met

die argitek gebruik gemaak word om die veranderinge te beskryf.

Eweneens is ook nie veel foto' s van die binnekant van die woning gepubliseer nie. Wanneer die

voer van onderhoude en die neem van foto' s aan tydskrifte en koerante toegestaan is, is nie al die

vertrekke afgeneem nie en is inligting en foto' s meestal tot ontvangsvertrekke beperk. Dit is

gevolglik byvoorbeeld onduidelik hoe die slaapkamers en selfs die kantoor van die Eerste

Minister in die tyd van dr DF Malan of adv JG Strijdom gelyk het.

Soms het foto's van 'n persoonlike aard, van die woning of geleenthede daar, in die biografiee

van leiers verskyn. Hier is die boeke van Boshoff nogmaals van ontskatbare waarde deurdat

foto's van die Verwoerd-gesin en hulle lewe in die woning daarin verskyn het. In latere jare het

baie van die sosiale geleenthede ook nie meer by die ampswoning plaasgevind nie, maar in die

Kaap of by die presidensiele gastewoning in Pretoria.

In slegs een geval was 'n lid van die voormalige personeel bereid om persoonlike foto's vir

plasing beskikbaar te stel. Dit verskyn in die hoofstuk oor PW Botha en gee 'n intieme dimensie

aan die hoofstuk.

Daar is by slegs een geleentheid tydens die inwoningstyd van NR Mandela aan die navorser

toestemming gegee om foto' s van die woning te neem. Voorts is die neem van foto' s in

spesifieke vertrekke soos die badkamers en sommige slaapkamers verbied. Foto's waarvan die

neem wel toegelaat is, is met vrug in die studie gebruik.

Die naamgewing en naamsverandering van die woning het tot gevolg dat daar drie name vir die

verblyfplek in die verhandeling gebruik word. Tot en met die naamgewing deur mev 1M Smuts
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word in die studie net na die woning as die amnpswoning van die Eerste Minister in Pretoria

verwys. Mevrou Smuts het in die veertigerjare van die vorige eeu die naam Libertas aan die

woning gegee. Daarna word deurgaans na die woning as Libertas verwys totdat die naam deur

NR Mandela na Mahlamba Ndlopfu verander is. In die laaste hoofstuk - waar baie voormalige

inwoners, personeellede en betrokkenes hulle menings uitspreek - word die benaming Mahlamba

Ndlopfu gebruik, al het die betrokke persone moontlik van Libertas gepraat.

Daar bestaan twee aanvaarde spellingswyses van Moerdyk/ Moerdijk. In die werk is verkies om

die spelling Moerdyk te gebruik. Dit blyk om die weergawe te wees wat GL Moerdyk self

verkies het.

Aan die einde van so 'n projek moet mense en instansies bedank word wat 'n bydrae tot die

sukses van die studie gelewer het. Eerstens my studieleier, prof OJO Ferreira. Hy het my met

praktiese raad en deeglike leeswerk gelei en gemotiveer. Sonder horn sou die studie nie suksesvol

gewees het nie.

My dank gaan ook aan mej M van Heerden, my medestudieleier. Haar navorsing oor

aanverwante onderwerpe, Eerbetonings aan Suid-Afrikaanse Eerste Ministers (1910-1960): 'n

Kultuurhistoriese studie, (MA-verhandeling, UP, 1997) en Stokkiesdraai, die

Verwoerdversameling in beeld en dokument, (pretoria, 1984) was besonder bruikbaar.

Verskeie persone en instansies het gewaardeerde bystand aan my verleen. Die Universiteit van

Pretoria se departemente Geskiedenis en Kultuurgeskiedenis, Argitektuur, Interieurontwerp en

Landskapsargitektuur en die Akademiese Inligtingsdiens. Die Nasionale Argief van Suid-Afrika,

Pretoria, Nasionale Biblioteek, Pretoria, Nasionale Film-, Video- en Klankargief, Pretoria,

Smutshuismuseum, Doornkloof, en veral me. Penny Grimbeeck, die voormalige kurator van die

museum, die Strijdomhuis op Nylstroom en die Schoemansdal-museum by Louis Trichardt.

Waardevolle hulp is ook van die Departement van Openbare Werke en die kantoor van die

Presidensie ontvang, Pretoria.

Waardering word betuig teenoor privaatpersone wat tyd ingeruim het om my te spreek, soos

voormalige en huidige personeellede, staatsamptenare, argitekte en deskundiges op hulle

onderskeie gebiede.

 
 
 



Daar is 'n aantal mense wat in hulle privaathoedanigheid vir hulle bydrae tot die studie bedank

moet word. My skoonouers, prof CJ en mev MW Barnard, wat menigmaal met die lankgesoekte

feite, name en te1efoonnommers na vore gekom het. Dr Rob en Sally Rudin, Monique en Kalla

van Staden, Mientjie Carbonell, Susan Bakker, Irma Joubert en Qwen Barnard vir tegniese

bystand. My ouers, mnr GG en mev JL Sinden, Tiny en Leonie Sinden en Zander Sinden vir die

motivering en ondersteuning. Aan Faan Barnard - my man - dankie vir die luister, hulp en

belangstelling; dankie dat jy elke nuwe brokkie inligting met net sovee1 opwinding soos ek

bestudeer het.

 
 
 


	TITELBLAD, ENS.
	Titelblad
	Inhoudsopgawe
	Lys van illustrasies
	Voorwoord

	Hoofstukke 1-4
	Hoofstukke 5-6
	Hoofstukke 7-8
	Hoofstuk 9
	Hoofstukke 10-11
	Hoofstukke 12-13
	Hoofstuk 14
	Bronnelys, ens.



