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Prof. H.B. Thorn was vanaf 195-1- tot 1969 rektor van ons universiteit.
Hy het hom beywer vir die totstandkoming
van die Fakulteit van
ANDRIC US V.D.
Geneeskunde,
dil! uitbreiding
VJn die
arnegie-biblioteek
, die ver. WESTHUIZEN GESELS MET
betering van die Univérsiteit se finansiële posisie, ens. Buite die Universiteit het hy 'n groet rol gespeel in die georganiseerde
kultuurlewe van die Afrikaner. ln 'n gesprek met Die Matie is hy o.a. gepols
I
oor verwikkeling
dan die Univérsiteit
tydens sy termyn as rektor.
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Is daar enige hoojtepunttc)
van u
termyn as rektor wat u steeds bybly'!
Daar i' 'n hek aantal besielende
hoogtepunte.
Ek dink aan die vier
nuwe fakulteite
wat OIl> a.m die Universiteit
kon
stig:
Bosbou,
Krygskunde; en dan veral Geneeskunde
en
Tandheelkunde.
Deur dl
tccvoeeins
van hierdie fakulteite
het Stellenbosch
in werklikheid
'n sro ot universttelt
geword. Ek dink ook- aan dit' treffende
Eeufees
van die Universi ten (1966);
.ian die stigting en opbou van die Eerfeesfonds ; aan die moeisame verkryging
van die hele Coetzenburg plaas. met
stappe wat selfs tot in die P .irlcmeut
gevoer is: en dan bowenal, v, at ek met
groet waardering
altyd sal onthou. aan
; vriendelike,
hartlike
sarnewcrk ing met
~
studente,
insonderheid
die Studenteraad.
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Die vernaamste
oorweging
met die
invoering
vail die eerstejaarsrelsel
was
om div.iplinc in OIlS studentelewe,
wat
in koshuise
en onder privaatstudente
'n laaatepu nt bereik het, te herstel.
Misbruike in verband mrt ontgroening,
'n proses wat ook vir "verwelkoming"
deurgegaan
het, het dcrnorahscrend
op
ons studentelewe
ingewerk,
en "n gesonde
ontwikkeling
van
studentepotensiaal
crustig
ondermyn.
Ooglopende welslae is met die eerstejaarstelsel
behaal,
soos
blyk
o.a. met
letterlik
honderde
waarderende
briewe
wat ek by die Urnversiteit
kantoor
ontvang
het. Wat tot die afskaffing
aanleiding
gegee het, is nie vir my
duidelik
nic. Ek het maar Tiel gehoor
da dit: stelsel glo moeilik I, JS om te
adrninistrcer,
dat
die oorspronklike
oogmerke
bereik w as, en sulke dinge
meer.

STUDENTESE1\"TRID!

f.

L

--_j

Prof. H.B, Thorn

j on gill an
aanspreek
omdat
hy
'n
polit ie ke vergadering
vir 'n bokskryt
aangesien hel; jy moet 'n bot tel br
intervarsity
laat
afvat
maar
ewerigens
het ons lekker klaargekom.
Ek was lief vir die studente,
en hul
leiers het graag met my kom gesel".
Ek weet par ty het my 'n "despoot"
genoem. maar ander het darem gesê
'''n verligte despoot".

Hoe is hierdie radikale verandering
u voorgestel
het. ontvang
deur
die studcri te?
die totstandkoming
"an die Langenhoven Studentesen
rrurn?
Mag ek eers sê dat ons planne beDR.. D.F .. IALAl'\i'
wat ek
Ek het Langenhoven
persoonlik
ge- invloed is deur waarnemings
ken en was steeds terdee oortuig van by om eie universttelt
en by artder
Waarom
het u die boek oor Dr.
universitei le gedoen
die diepgaande
betekenis
wat hy vir Suid-A'rikaanse
kb'
D.F,
Malan
geskryf?
Suid-Afrika,
vir die Afrikaner,
vir het, asook deur b esoe kce wat ex . Y n
Dis nou op 'n an der terrein! Ek het
Stellenbosch
en vir die studente
van hele aantal
buitelandse
unrve:Sltelte,
die bock oor dr. Mal an geskryf omdat
Stellenbosch
gehad het. Daarom
was v~ral ~le Urnversiteit
van Pr ince ton ek hom al tvd gesien het as 'Il builen.
opsigte
vergelyk baar
met
.'
"
d kdit vir my "n ereskuld
ddt 0115 iets (111 bale
S
Il
t
h
af
I"
1
0
tu gewoon
interessante
!l ...
ns, III ru
groots tot sy gedagtenis
alm die Unite. <!II xisc .),
ge e let.
ns s . wekkende
leiersmens.
onk rcukbai e
versiteit tot stand O'10CS bring. On, het den te het die nuwe stelsel eers vreemd
kar ak termcns,
inspirerende
Afrikanereers aan die Langenhoven-Gcdenksaal
gevind, maar nadat ek dit in al die kos- mem. Daar was nic nóg één wat J;~
gedink. waarvoor
die studente
self al huise
verduidelik
het, het ons selfrespek
van die Afriknner só op'
lank tevore fondse ingesamel het.
goeie lJ.!!!I1p en samewerking
gekry. In
b
hh'
kult
I
kus-huis,
waar
daar -onder
die ge?u
et soos
y. rue , ~p
ure e
Gaandeweg
he t die behoefte aan 'n een
.•.
,
b Ih
1
t gebied,
opvoedkundige
gebied, sosiale
geskikte
studentesentrum
egter sterk letding van
.n paar
came
s v~rse gebied
politieke
gebied _ noem maar
na vore gekom, wat ek gereddik
aan- georgaruseer
IS,. moes
o ns ongelukkig
0 . Nl'tuurlik
het hy Gok sy swakhede
vaar het en waarvoor
ek my teenoor sterk optree en In belang van die groot
Ph d
.
bo k
k dit
.
.
.
ge a - en 111 my
e' toon !"
die U niversitci tsraad en die Regcnng
meerderheld
die
paar
weerbarstige
I k S id Af ik a I)"
•
.
aan - maar so an
UI·
r'
csterk beywer het. Fondse was lank 'n kwaadstokers
met 24-uur·kenrus
van
tik
di- Afrik
Il' daar
.
.
..
s aan, so an
e
1
anervu,
,
probleem,
maar geleidelik het ons die die Univcrsiteit wegstuur.
sal rue naam van dr. Malan onthou
owerheid simpatiek
gestem; en wat die
word, deur sommige TTl t haat ell nyd,
besonderhede
van die sentrum
self
PENARIES
maar
deur
ander,
baie
ánder, met
betref, he tans betekenisvelle
vordering
intense liefde t!11 diepe dankbaarheid.
gemaak
toe die huidige Vise-Rektor,
Was daar tydens u rektorskap
enige
Het u Dr. Mala., persoonlik gl·ken?·
prof. Roux de Villiers, op my versoek
penaries
waarin studen reak tiwiteite
u
12, ek het dr. Malan persoonlik
amcr oeper van die betrokke
komitee
bat beland het?
geken, baie goed geken. Fk het hor I
geword en sy klak met groet roewyd'ee, behalwe wat hierbo genoem is leer ken toe ek op Bu rgcrsdorp
In
Ing deurgevoer
het.
.
- aan die begin van my rektorskap
loordoos-Kaaplaand
in 1915 pJS be~1I1
Kan u die omstandighede
skets wat nooit iets ernstig nie. On; was wel geskoolzaan het en hv my vader, wat 'lP
aankiding
gegee het lot die skepping
isoleerde dingetjies: jy moet 'n twyfel- Stdlc~bosch
sy tydgenoot
WlS,
1.')111
van
eerstejaarskoshuise
en die af- agtige by drae vir 'n studentepublikasie
~kaffing daarvan?
voorkeer. jy moet 'n lewenslustige
(Vervolg op bl. Jl; kol. -I)

Wa t was die rol wat u gespeel het in wat

~3ar:
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,
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Matie gesprek met Prof. Thorn:
vervolg van bl. 8
besoek het. Tydens
die verkiesing van Verwoerd-Trust,
die twee Jan Marais1924 het ek meermale
met mnr Paul Fondse,
die
Langenhovcn-GcdenkSauer en dr. Eben Donges saamgery en fonds, en die dr. T.E. Donges-Studiedan ook by dr. Malan in Kaapstad uit- fonds.
gekom.
Nadat
hy Kanselier
van die
Univcrsiteit
geword
het (1941),
en
STUDENTPOLITIEK
veral nadat hy op Stellenbosch
kom
woon he t (194.1), het my vrou en ek
Sowat drie jaar gelede was daar 'n
intieme vriende van dr. en rnev. Malan oproep
van studente-kant
dat hulle
geword. In dr. Malan se lewe het ek leiers meer politiese leiding moet gee.
baie dinge van naby sien gebeur. My Hoe vergelyk
studente
se politická
boek is nie soseer 'n gewone biografie
vandag met dié wat u tydens u jare
van dr. Malan nic; dit verteenwoordig
as student en as rektor ervaar het?
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eerder "n poging om hom aan die leser
bekend te stel; en om dit te doen, het
ek dinge in skrif vasgelê wat ánders
verlore kon gegaan het. Die bock mag
dus as kontemporêre
bron vir later
historici nog heelwat waarde hê.
Dit is bekend dat u as kultuurleier
'n groot rol in Afrikanersake
gespeel
het. Wil u asb. meer hierop uitbrei?
Dit was vir my altyd 'n intense
geestelike
behoefte
om my vir die
Afrikaanse
kultuurstrewe
te beywer.
My vader, wat 'n duidelike
stempel
op ons huisgesin
afgedruk
het, was
van Skotse en Duitse herkoms
maar
het hom reeds vroeg ten volle met die
Afrikanetsaak
vereenselwig,
en
ofskoon Kolonialer
(uit die Paarl), het
hy in die Anglo-Boereoorlog
sy lot
met die Vrystaters
ingewerp.
In die
Federasie
van
Afrikaanse
Kultuurvereniginge
(F.A.K.);
waarvan ek baie
jare voorsitter
was, het ek 'n heerlike
geestelike
tuiste gevind; en aan baie
ander Afrikaanse
organisasies
het ek
geesdriftig
saamgewerk:
die Reddingsdaadbond,
Ekonomiese
Instituut,
Kultuurrade,
Kultuurvereniginge,
repu blikeinse
saam trekke,
organisasies
vir
moedertaalonderrig,
en nog baie ander.
Ek ag my gelukkig dat ek vandag nog
voorsitter
is van
bv. die Hendrik

Ek dink dit is baie goed dat studente
aktief in politieke
vraagstukke
belangs tel; maar of hulle geroepe
is
om in dié aangeleenthede
"leiding"
aan te gee, is 'n ander saak. Hulle is
egter wel geroepe
om, ná deeglike
studie
en besinning,
openhartig
'n
mening uit te spreek, en aldus tot die
vorming
van leiding
by
bevoegde
instansies
en persone
'n bydrae
te
maak.
In my studentedae
het ons
aktief meegedoen,
en soms vooraanstaande
politici (bv. genl. Smuts, sen.
Frans Malan en mnr Joël Krige) na
ons mening goed laat deurloop;
en in
my tyd as Rektor
was die studente
ook baie poliuekbewus,
selfs tot so 'n
mate dat ek soms die rem moes aandraai. Maar op die politieke terrein was
sake toe veel minder
kompleks
as
nou. Miskien het studente
vandag 'n
groter
betrokkenheid;
en dit is ook
goed só, mits - en dis 'n groot "mits"wetenskaplike
objektiwiteit
en wellewende
rne nsl ikheid
steeds
seëvier.
Dit gaan immers
om beginsels,
om
argumente
en standpunte,
en nie om
persone
nie. Ons denke moet altyd
de jure en de facto gerig wees, en nooit
ad hominem nie. Hierin lê per slot van
rekening
die essensie
van
studentwees.

