
MOTIVERING l.S. EREDOKTORSGRAAD:

DR. M.H. STEYN

Dr. Marthinus Helperus Steyn het die B.A.-graad aan
die Universiteit van Kaapstad behaal en daarna sy studie in
die Geneeskunde in Amsterdam gaan voortsit, waar hy die Arts-
eksamen met welslae afgelê het. Sy studies getuig vanself-
sprekend van sy belangstelling in die geneeskundige beroep,
maar hier moet vermeld word dat sy eintlike voorliefde in 'n
heel besondere rigting gelê het: dit was nie 'n groot alge-
mene praktyk of 'n florérende spesialitei tspraktyk wat hom
getrek het nie, maar by name geneeskundige werk in die
Sendingveld.

Sy huwelik met mej. Annie Louw, oudste dogter van
die stigter van die Masjonalandse N.G. Kerk-sending, was vir
hom 'n gelukkige egverbintenis, want in haar het hy iemand
gevind wat geesdriftig en toegewyd met hom in sy lewenstaak
saam gearbei het.

Dr. Steyn het in 1924 na Morgenster gegaan. Hy
het sy werk begin in 'n klein geboutjie van 10 voet by 15 voet.
Sy eerste operasies het hy in die ope lug gedoen, soms onder
die oë van nuuskierige inboorlinge. Maar hy het volgehou,
en deur ongeëwenaarde opoffering en volharding 'n grootse taak
verrig: ag-en-dertig jaar lank het hy as sending-geneesheer
onder die naturelle gewerk; twee groot hospitale, t.w. te
Morgenster en Gutu, het hy tot stand gebring; uit Suid-
Rhodesië, Noord-Rhodesië, Betsjoeanaland, Tanganika en Nyassa-
land het mense na hom gekom.

Dr. Steyn het hom ook steeds op die hoogte van sy
beroep gehou, vandaar dat hy verskeie kere spesiale kursusse
in Londen gaan bywoon het. Veral tropiese siektes en oog-
siektes het met verloop van tyd sy besondere aandag geniet.
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Die Suid-Rhodesiese Regering het erkenning aan sy werk ver-
leen deur spesiale fasiliteite tot sy beskikking te stel;
en die Britse Regering het hom gehuldig deur die gesogte eer-
bewys, die M.B.E., aan hom toe te ken. Maar die treffendste,
skoonste hulde is aan hom toegebring deur die naturelle self,
wat in hulle taal die woord "Steyn" opgeneem het, met die
betekenis van "gesond maak".

Vir die Universiteit van Stellenbosch is dit rede
tot groot vreugde dat hy die graad M.D., honoris causa, kan
toeken aan dr. M.H. Steyn. Want hiermee betaalons 'n

ereskuld nie slegs aan 'n ware sendingvriend en edele Christen-
geneesheer nie, maar tegelyk aan TI groot seun van Suid-Afrika
wat inderdaad as toonbeeld dien van die beste wat daar in
blanke Suid-Afrika skuil.

H. B. THOM
REKTOR

Stellenbosch,
11 Desember 1964.
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