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(Oorl. 16 aart I Iq)

Deur Prof. H.B. Tho.

( oorge(r~ op die J rvergadering van
die Ak demie, Stellenbosch, 25 Julie 1947.)

D ur die heenga n van prof. I.D. 'osm n n sy oning in
Pretoria op ondag, 16 aart 1947, het nie A demi fn g troue
n toege ryde lid verloor.

Terwyl k hi rdie mosie van roubeklag voorst I, g an y
gedagtes terug na my studentedae in Euro), gtien Ja
toe ek in Amsterdam met Izak Bosman kennlsgem ak het.

gelece,
Hy lol S

toe reeds heelw t ouer s di meeste v nons nd r studente,
a nges~en hy fn hele ant I Jare onder ys gegee h t voordat hy
vir verdere studie n die buiteland vertrek het, mBar niete in
het hy sy studies met Jeugdige geesdrif a ngepak en hom by so-
wel die werk as die pret v n sy medestudente baie h rtlik
8 ngeslu1 t , Hy h t ernstig en deeglik ge erk, m r hy as nooit
die afgesonderde alleenloper nie.

Of koon ek in Europa nie saam met hom op dieselfde 1 k
gestudeer het nie, het ek hom d ar tog taamlik goed leer ken,
en bierd1 kennismaking kon ons na ons terugkeer in Suid-Afrika
deur verskeie geleenthede tot samewerking verder uitbrei en
verstewig. Ter yl die Akademie nou an sy n gad gtenis hulde
brlng, dink ek n hom ver I s Arrlkaner, as mens, en as vak-
m n.

In di Vry taatse boerehuis, w rin hy gebore i6 en opge-
groei het, Is die fondament van y frik nerskap gelê. Liefde
en bel ngstelling vir at sy eie as, het v n die begin f om
en in hom geleef. Dat ~y hom lreeds b ie vroeg tot sy n sionale
verlede angetrokke evoel het, en later besluit het om 'n rnstige

studie d rvan te m ak, hoer 'n mens seker nie te ver onder nie.
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Vir die handhawing van Afrika ns het hy in 8y huislike
le e, in sy klaskamer en in die openbare lewe steed met toe-
wyding geyer, en AfrikBnerbewegings het ln hom 'n h rtlike
ondersteun r gevind. Wel1swaar was d1t n1e s.Y ge oonte om met
ophef en vertoon op te tree nie, ma r met y kenmer ende beskei-
denhe1d en kalmte het hy in die st1lte fn positiewe bydrae tot
d1e Afrikanersaak gel wer,
met hom a mgewerk het, na

t diegene "at in Pretori 1ntiem
rde sal weet te sk t.

Dy 'n man van hierdie tipe was daar, 800 'n men kan ver-
~ag, vir enghartigheid en ch6uvinism nie plek nie. Vir die
bevordering van kleinlike groep - en treeksbelange was hy nie
te vinde nie. Hy w s grootmoedige frikaner wat die bel nge
van sy volk in volheid en omvang gedien bet, en ~at bereid was
om van andere te leer as die Volksaak d rdeur gebaat kon word.

Ook as mens sal I ak Bosm n n1e m klik vergeet word nie •
..,_...

5y optrede is d r vriendelikhe1d gekenmerk, nie 'n 0 setlike
of berekende vriendelikheid nie, maar 'n natuurlike innemendheid
en llielw1llendheid \18t hom eie flas.

D"arby i hy in 11es t hy gedoen het deur blan e 0 regt-
heid gekenmerk. Iedereen met wie hy in nraking gekom het,
wis d t skyn en werklikheid by hom nie deur fn wye kloof ge·
skei s nie, m ar dat hy r s w t hy geskyn het en dat hy geskyn
het wat hy w s. Wie hom s vriend geh d het, het geweet dat
hy 'n vriend as op wie daar ten alle tye gere en kon lOrd.

In sy optrede te noor sy med men , veral teenoor die swakkere
en minder gegoede, was hy begrypend en hulpvaardig. En 'a r

hy gehelp h t, het hy dit op onopv llende, ongedwonge wyse ge-
doen soos by sy hele n tuur geo h t. enige student 'at hom

lt-
in tye v n k ing en beproe ing om leiding gen der het, sal
hiervan k n getuig.

As opregte, betroubare mens is hy in sy ongew1ng lIerweë
hoo gerespekteer. Hy het die selds e vermoë besit 0 die
agting te behou selfs van diegene t soms radik al van hom
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v rskil het. In die lig v n laulke liT 11tette i B dit nl e
vreemd dat hy in ker like en univers têrc lewe tot posisi 5

v n groot verantwoordelikheid geroep ls nie. ense et
eenmaal gerus gevoel as hulle tn t ak 1n die hande van Iz k

Bosm n gela t het.
ar ook as vakman sal sy n ged gtenis In ere gebou lord.

Hy het sy loopbaan a historikus b gin et tn dissert si oor
George cC Il Theal a die ges i dskrywer v n Sul(·Afrlta.
Enkel J re n sy romosie in Amsterdam 15 hy tot professor
v n Geskledenl in Pretoria benoem in welke hoed 19held hy
tot Y dood toe uitnemende werK verrig het. By 6y studente
het hy d rdie liefde vir die Ge kiedenis opge 'ek at 'n uit-
staande k nmerk van homself las, en onder y simp tieke leiding
het daar tn hele aant I oorspronkli e studies oor dl v der-
landse - veral ransv lse - geskiedenis vntst an aardeur hy tn

gesonde tr disie n sy universiteit gevestig het.
et ve loop v n ty het hy 00 'n hele ntal by~r es vir

tyds rifte gele er. Hierdeur il t hy getoon d t hy goe 0 die
hoogte van die nuutste ont·ikkelings in sy vak gebly et, el

d t hy 'n besonder ruime etenek like bel n stellin ge ad het.
Sy betekenis as etenskaplike oet egter ver I ook an

""Wsy aandeel in verband met Histor1 ge eet ord. Hy

was en v n dryfkrygte agter die opnigting v n hierdie histori s
tydskrif, en hy het 1 nk ook s hoofred teU!' d rva.n gedien.
Hiermee het hy vir die g s ledkundig n vorser tn publlk i-
middel hel skep wat deeglike, ernstige erk sou opneem, -
dié soort werl wat ln opulêre tyd trifte nl m klik 'n ple
vind nie ma r op die duur vir die vooruitg ng van di hi torles
etenskap in ons 1 nd vsn die llergrootste bel ng i •

Prof. Bosrn n h t hom ook nog in verskeie an er 0 slgte,
b.v. s onrter sman, 8S org nlse r er en as kerkm n, onderst 1.
'aar di t 1s tog veralom w t hy s as fri n 1", a mens en
as v n d t die Akadem1e ho tot di le1n get 1 v n ay lede
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geroEi. het, en dat ons hier ee1,'n kt:' ns op 8y graf lê. Terwyl

ons di t doen, din!t ons egter ook et innige eez evoe'l a n hulle,

sy I in huisli e kring, wat sy heengaan nog soveel die er voel.

Ons kan hulle die versekering gee dat ons, net soos hulle,

'n leë le'~ 1n ons midde het en dat ons, net soos hulle, d r-

~-
eword het. M~
,....:, ~~

deur mer
'~


