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Deur Prot. n.B. Tho,

Voorsitter asionale Onder ysraad en
voorheen Rektor v n die Universit it van Stellenbosch.

"Stroom-op en tn ketter" it . s L ngenhoven se eie oorde oor
ho self. En hy kon stroom-op ees en dik els tn ketter, vir DO

alt ns. Maar 0 is dit meerm le et ~ briljant ,be nadi€de ees.
et ja mer dat da r ense is t a r die stroo op- es en die kettery

die genie nie kan raaksi n ni •
Stellenbosch het Lan enhoven ken, en Langenhoven het Stellenbosch

eken; n hulle het mekaar aardeer. Die oën kYnlike teensprake in
die es van Lan nhoven as vir Stell nbosch heerlik t nsprakej en
Lan enhoven het Stellenbosch lief ekry ondanks i aan esi heid op
Stellenbosch v n dinge en ensa wat hy ten ene al nie verdra h t nie.
Dit as 'n vree de verbintenis, uitsonderlik en mer~aardi •

a sy koolloopbaan op Ladis ith en Riversdal an studeer hy op
tellenbosch. Hy het niks wat onders pr steer nie: die Inter ediêre

B.A.-eksamen kom hy naelskraap deur, en later ver ys hy na nmy onvru ar
studi jare" t hy toeskryf a n sy tuctelose e oonte 0 t leer soos ek
lekker kry en nie verder nie". aar wat hy op Stellenbosch van wysgerire
v kke en van L tyn en Grieks leer het, otendeela buite y eintlike
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studiekursusse om, het vir bo v n oot arde orde
s student het h¥ aktief deel neem a n sekere tudentes ke, veral

di. erk van die Unie-D bat vereni "n, aar hy in 1893 in 'n joernaal
verkl ar het - op n Is soos it destyd gebruiklik as: " or intellectual
tr inin fric nder Dutch offer no scope, for it h no literature nd
v ry paar vocabulary' • n tog ou hy 1 t r croot bouer en pI itbesor r
ord vn" fric n er Dutch" ( frika ns), at, soos • t verloop v n tyd

besef het, juis vir die intellektu le ont ikkelin van ie frikaner 'n
ADoodaa klike v rist •

Inmidd Is het die stud nt le e 'n vormende invlo d 1 at reld, et
die evol dat le kerpe es v n di so kende jon en al k rper,
deurdrin nder ewor het. Ook y in .bore sin vir humor h t fyner en
fyner ontwikkel, en 1 ter het dit ook ~tellenbosch b trek, oos onder
ander blyk uit ie li eriek oor Die veelb lo ende Jong line:

Daar was eenma"l 'n jon tellenbost r,
y p lt hom la t 1 er vir 'n koster;

a r hy't 8y studie est ak
Vir ydele vermaak,

n 'n diplo ~ kry vir 'n droster.
Dit is lb kend at L n nhoven vir univ rsit itsprot sor en

an er eleerde menGe geen trek had het nie. Hulle was vir hom

" kade iese !fariseërs" n " ili tyn ". Hy het s It no inder ehou
v n koer ntskr ero, resens nt en blo leser , at hy n merk h t as

eeotelike p rasiete" en ,ly pot-eks erte". aar nou t Stellenbo eh
juie ewe el v n hierdie oort ense, en dit k ft us di vroede ek
at L ft enhoven nie v n Stellenbosch sou ehou het nie. ies ie

te.nd el is e er aar: hy h t dorp en univ rsiteit en ing
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hartstogtelik liefgehad, in luitende kad iese Pariseërs n Filistyn •
Ofskoon hy altyd reggest an het om op te trek t en doktore en ander
eleerde ense, was Stellenbo eb vir bom 'n uitsonderin •

In sy veel-gelese rubriek an Stille ie Burger het een
.{

da vir ie eleerdes' n • voeli steek ehad. Hy stap 'n rukke
Adderl~str t af - 0 vertel hy - toe hy 'n entjie voor hom 'n ou
vriend 0 rk lil t ondertussen in opa estudeer en 'n doktors aad in
die ysbe erte ver erf het. Aan esien hy an ag ou trek
en te elyk respek ou betoon, roep hy uit: nCoeieda, Doktort" - aarop
die helfte van die ense omkTk.

Toe beur dit, in IS31, dat die Universiteit v n Stell nbooch
s7 vyfti jari e jubileumfees vier en onder andere b sluit om an

toe te ken. 1e vr gas:
Sou hy die eer a&nv ar? Sou b7 bereid ees om oelf doktor te ord? Daar
was baie wat twyfel het. Hy sou to nie die graad aanvaar nie, ver 1
nie nadat hy self so ver aaklik et die doktore ie draak eeteek het nie.
Maar Langenhoven het dit a nva rjen bo enii n met opre e dankbaarheid en

oot vreu de.
'n Bietjie later stap ek en 'n p ar vriende in Van Rieb eckstr at

op Stellenbosch en ons ontmoet Lan nhoven t van dieteenoor gestel e
k nt kom. Ons h t ons kans ien en ek groet hom: Coeie m1 da , Doktor:
met oordrewe kIe op die tlDoktor". aar hy aa paraat t 'n ant oord,
'n ant oord t ons da ak b t: "Doktor, ja" - roep hy uit
"maar lui ter jon e vriende, net Doktor van Stellenbosch, hoort"

Onder dosent e en studente v Stellenbosch het hy tal van vriende
en be on ra rs had. en v n By beste vrien e a 1 prof. .C. Pien ar,
besiel nde letterkunde-professor e hoog.staandekultuurmens, at vir ons
as studente di~e18 na erke van L n enhoven ver~yG het en met verbysterende
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gemak uit Lan nhoven kon aanhaal.

'n nutti boek, ;H:.::oo.::e;-:o;:....::.:=;..::;.:=.olIo.::~
daad'erklike hulp gekry het om sy

Die t ee het Baa hard rk aan
aaruit meni e jon frikaner

oedertaal na behore t ebruik.
Prof. Pi na r het later vertel hoe dit et hi rdie pl n van sa eerkin,
wat aanv nklik so totaalonuitvoerbaar voor ekom het," D het.
Pien r bet kla dat hy ni so vinni kan werk soos Langenhoven nie,

ar laasgenoemde het
ek sal jou lad nie h

erusstellend aan ho
sti aak nie; nee

skryf: n e , Professor,
jou ei ty (ot is dit

alweer 'n an lisisme?); ek eet baie oed dat jy 'n erker ia en nie
'n dilett nte~oo soos ek at lt n rk soos hy lekker kry ni .tt

Roe dit sy, elkeen het By deel van die werk et y er aan ep k en
die erk is voltooi. keen het ver a r d t by veal e 1 er het;
Lan nhoven hat Pienaar tn ekse plaar v n die boek a ngebied, t 'n
byskrif voor-in: nl t toegeneënthaid wat ie·etren e toet van ed-
erkin 'eerstaan het."

Lan enhoven het hom tot di studente terk aan etrokke voel, en
hulle het in hom 'n eeeadritti e, etroue vriend had. Vir hulle was by

om ay eie oorde te ebruik - "Oubo tn of neels 6u- airi kIt, us ouer as
hulle, ar één et hulle en e n v n hulle.

anneer hy voor studente- ehor op etr e h tt wat eer le ebeur
het, was die s al epak tot die 1 ste sitplek toe en di els tot ie
la ste vensterbank toe. n hoe het hy ons nie boei nie, et sy ODver-
agte sins endinge eD gevatte woord ebruike, en bo en 1 y tint lende

oorspronklikheid. Soms s hy kinderlik voelvol, n verbluft nd
realistie en dan weer aan ypend heroies, aar altyd sa ik, op die
punt f, nie 'n oord te veel, nie 'n oord te in nie.

Hy wae L neenhovgg, en nie nd wasoos hy nie. By leentheid het
die voorsitter van di Uni -Debatsver aigin , sy ou vereni n, ho a a i
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oord _ stel, en hy begin 01' toespra k met die n druklike, eenvoudi e
vr a: at is daar oa die dr i1' BY bly doodstil, en ~k tip die
deur. Al lis ande en kyk om. Dit as egter 'n ver in n
toeka s, maar nou kon hy praat, ant hy het die aand geh d, ~dn
en hy het it hou, enduit, tot by die oorweldigende applous.

Op 14 April 1932 het hy die laaste 1 voor 01' -tjOD vriende"

die
1m I,

opgetree. Dit was 'n ver
Kweekskool, gereil het.

derin at Polumni , studentev reni . n van
By h t oor die lett rkundi koonh id v n die

ie

Bybel g praat en in eenvoudi e be oordin dié aand sy ehoor boei et
'n siening at vir baie heelte al nuut a. 'n Paar wek later ontvang
die bestuur die teks van die le in , 8 m aet uitknips 1 uit ie Huiscenoot,
aarin Lan nhoven dit laat verskyn het, k urig gebind in 1 er, "Iet

vriendelike roete aan Polumnia. C.J. Lan enhov n".
Die bestuur was so verstandig om hierdie"kosbar kleinood in die

Keekskoolbiblioteek in bewarin te e, ~aar dit vandag no in 'n kluis
bewaar orde

Lan enhoven se betrekkin et die Stell nbosse stud nte s nie
bloot 'n betrekking van be ip en arderin nie; dit a betrekking
van lierd , en hy het hulle die kompli ent
besielin brine het. Teen hier ie a er rond I dit ver taanbaar
ees dat ons, ofskoon ons soms universiteitslesin s " ebunk" het,

L n enhoven nooit" bunk" het nie. Di studente h t 'n €Toot bydrae
le er 0 vir hom die at osf er te skep aar an hy beho tte gehad het,

die gevoel dat hy le ende verb nd het, dat hy innig b trokt: is en dat
hy bou a n sy mense, veral aan hulle toeko B.

Hy w s nie suinig om By erkentelikheid teenoor Stellenbo oh te toon
nie. Hy het dikw Is et dankbaarh id n rd rin By ter ver s,
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ft hy het ho enk er die evoel v re voord 1 at ontv 1: "Di8 'n groot
din om te kan ê die Universit it n Stellenbosch is nee Di 'n

oter din nie net te ne m SOOB ek hom ontvan het nie r 0

ho eer n t aak t liet ebeW78e van ~ kant af. Hy het sy
liefde vir Stellenbosch ook op t sb re yse toon toe hy di inkomst
uit die a n ie Universiteit eskenk het.

Ia ien herdie noue betr kking, is daar iets wat 'n ens vandag
r-

m toot ee 0 d v rvul en waarv ,soos ek a er eko het, in men e
weet. In die loop van 1931 het ie plan ontstaan at L noboven die
stigtin en oei van die Universit it v n Stellenbosch sou beskryf,
nie 'n eskiedenis in die wone sin v. n die oord nie, nie hoots8 klik
ebeurtenisse en datums et nie, aaaar 'n

le en e v rloop, 'n Boort van vie romancée, soos van 'n proon, et
eroot ak ente ar dit hoort en 'n blootle ging van aie orst Istryd en
kulturele oor inning v ft die Atrikan rvolk soo dit eIllustreer word in
die lot ~alle v n die Univer iteit v. n Stellenbosch. Lan oven h t

'n oots rk il1 e h d, otende Is heroIes ft si bolies n

ard, en did kties, b sielend ver 1 vir sy "jon e vriende" en hulle v t
nog ie spore an trap".

'n stu ietyd in Duitsl nd n Pr nkryk, as ek tyd pas aang tel
jon do nt op Stellenbo ch n my evi rde pro otor n ou leer eester,

wyle prof. •• Blo ert, t toe voor itter v n die en t , het oor
hierdie plan in elig. Be rypliker y e a k ten seer te Int resse rd,
veral toe hymy vertel dat hy die saak ook re ds enoe het vir t evan sy
vriende, at ter eldertyd vriend en e aard erde oud-prote sore van my s,
nl. prot. .C. Piena r en prot. J.L. • ranken, en dat ek ook lDaarm t
hulle ko praat. Daar va vervol ns el poredie e sa pr kin , a r
tot siste tiese voorbereiding het dit e e el nie ko ni , vermoedelik

7/ •••••



- 7 -

omdat Lan nhoven baie ander drin en ark op hande had het - en 117 toe
ook juis hard b si as 018 et Pie r te erk aan Hoe om te Skrywe.

So het daar van hier ie mooi voorne e niks ko nie. Reeds by die
g:r dedagp1e i€l1eidop 24 Juni 1931 het L n enhov n in 'n sprek n

prof. Pienaar verklaar, soo laas enoe de 1 ter in Di. Buise noot geskryt
het, dat hy "voel d t ay tydjie kort word". 'n Jaar lat r i hy dood.
atter treff nde produk kon Lan nhoven nie met so 'n werk oor
t llenbosch le -er het nie? at kon dit nie vir die n slag beteken

het nie? Di enslik om te onier; dit help nie oa te speku1 er nie.
Onver oei e werker, skerp, eurdrin ende e , skry er v n meer as

veerti boeke - die oorerote meerderheid in Afrikaans, r 'n paar ook
1n nels - staan Langenhoven ie eerste n voor t in die ry v n
erkwaardi nne at die trikaner leer het 0 te 1 es, at die
friJcaner le r bet om hOIDself te ken en om, indien nodi , vir hom elf

te lag.
Dit-- s ie erk van hier ie a at nou al veert! j ar dood is

ma r nog steeds in ons idde leet en y aktualiteit tot vanda toe behou
het.

Vir Stellenbosch is it 'n ron van d n1cbaarheid en vreu e oa te
eet t hy ndeelhouer v 8 n is en blyaan die I e en arbeid v n

hierdie oot Afrikaner; en s i L n enhoven-Saal n -Studentesentr ,
t t ns in anbou is, voltooi st n, sal Stell nbo eh op tasbare wyse

'n ereskuld b taal aan ootstes, sy "jon vriende" se

"Ouboet", hulle" eels óu- tri •
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