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HENRI LOUIS GONIN-'N WAARDERING 

Henri Louis Gonin stam uit 'n Switserse familie. Hy is op 3 Desember 1906 op 
Stell en bosch gebore waar sy vader, Charlie Gonin, jarelank onderwyser inDuits 
was aan die destydse Hoer Seunskool (tans die Paul Roos-Gimnasium). Sy 
grootvader, ook Henri Louis (1837-1910), het in 1861 as sendeling uit Switser
land na Saulspoort, naby Rustenberg gekom. Daar het hy vir meer as 48 jaar 
gewerk, soos die Standard Encyclopedia of Southern Africa se, "with tenacious 
patience and perseverance". Vir die gene wat vir Henri Gonin ken, is dit duidelik 
dat hy nie net sy voorname van sy grootvader geerf het nie. 

Sy hoerskoolopleiding het hy ontvang aan die Stellenbosse Seunskool waar 
hy, soos skrywer hiervan, die voorreg gehad het om sy Latyn by die 
onvergeetlike Latynleermeester, Paul Roos, te leer. Gonin het ook nog Grieks as 
matrikulasievak gehad, want mnr Roos het, so lank hy skoolhoof was, volgehou 
om Grieks in sy skool aan te bied ten spyte van dalende getalle-soms net een in 
'n klas. In 1923 matrikuleer Gonin en blink uit veral in Grieks, Latyn en 
Wiskunde, en die volgende jaar word hy student aan die U niversiteit van 
Stellenbosch waar hy Klassieke Tale studeer onder drie hoogleraars-Edgar die 
Skot, Van Braam die Nederlander en Easson die Afrikaner wat lank in Berlyn 
gestudeer het by Wilamowitz en ander groot geeste van die begin van hierdie 
eeu-en dan ook eerw. McCulla as lektor uit Noord-Ierland. Van laasgenoemde 
het sy oud-studente altyd vertel hoe heerlik hy Vergilius in die klas kon vertaal. 
In sy voorgraadse studie het Gonin dus reeds die stimulerende ervaring gehad 
om onder verteenwoordigers van drie groot Universiteitstradisies in die 
Klassieke te studeer-die Britse, die Nederlandse en die Duitse. 

In 1926 behaal hy die B.A.-graad met lof, en verwerf 'n Rhodes-beurs vir 
studie in Oxford waar hy in 1930 die M.A. verkry het. Hierna volg studiejare in 
Leiden, waar hy tot doktor promoveer op 'n proefskrif getitel Excerpta 
Agnelliana, The Ravennate fiber pontificalis as a source for the history of art. 

Aan die begin van 1933 is hy terug in Suid-Afrika, waar hy tydelik as dosent 
aan die Universiteit van Stellenbosch benoem word in die plek van eerw. 
McCulla wat kort vantevore oorlede is. Dit was toe, kort na sy terugkeer, dat 
my eerste kennismaking met Gonin plaasgevind het, weliswaar op 'n afstand 
en sonder dat hy my leer ken het. Dit was by geleentheid van 'n dinee ter 
viering van ons skool se verjaardag. As matriekleerling het ek veel bevoorreg 
gevoel om die tafel waar die knap jong geleerde, oud-leerling van my skool en 
vars terug uit die akademiese Iewe van Europa, saam met sy ouers gesit het, te 
bedien. Dit was egter depressietyd en universiteite was ook verplig om te 
besnoei. Aan die einde van die jaar deel die Universiteit hom mee dat hulle 
hom nie verder kan aanstel nie en in 1934 volg hy die Sekondere Onderwys
diploma met die oog op 'n onderwyspos. 

Die tyd het hy ook nog aktief aan atletiek deelgeneem. Ek kan hom nog 
goed on thou in sy atletiek-"togs" op Coetsenburg se baan. Sy beste jare was 
waarskynlik reeds verby, maar op sy dae was hy 'n uithaler 440-tree-atleet en 
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het ook volkleure vir atletiek in Oxford verwerf. Dit sal seker vir my 
veroorloof word om die volgende-byna 'n Pindariese Ode waardig-uit 'n 
verslag van die Dalrymple (inter-universitere) Byeenkoms van 1926 in die 
Stellenbosch Student van die jaar aan te haal: "Die uitslag van die byeenkoms 
hang toe afvan die laaste nommer, die440-tree. Indien ons die eerste so wei as die 
tweede plek sou behaal, sou ons wen. Pienaar en Gonin, ons verteenwoordigers 
in die 440, is by die 220-merk nog voor. Diemassa sweefheen en weer; die Maties 
is onkeerbaar, dit dreun soos hul skree. Ons is seker, heeltemal, amper-die 
sekerheid word twyfel, want stadig maar seker verminder Richardson (Kaap
stad) die afstand tussen hom en Gonin, terwyl Pienaar goed voor is. Nog 'n tree 
skei Richardson van Gonin: 'Gonin, toe, Gonin! ! ' maar wat kan die arme 
toeskouer doen as skree en dan berus. Richardson het die wenpaal tweede bereik 
en aan sy span die beker besorg." Die volgende jaar egter wen Gonin die 440 
by die Dalrymple, kom tweede in die 100-tree en word ook vir die span van die 
Suid-Afrikaanse U niversiteite gekies. 

In 1935 word hy weer, en nou permanent, as lektor op Stellenbosch aangestel. 
Hiermee het ook my aktiewe kennismaking, wat in laterJaFetot'rigew~rdeerde 

( ' 
vriendskap met hom ontwikkel het, begin: ek wa toe lid van sy twee , ejaar-
Latynklas. Sy kennis, deeglikheid, helderheidlvan voordrag en vermoi:i om 
kennis oor te dra het sterk indruk gemaak7 Ek dink bv. vandag no~ met 
waardering aan sy voorlesings, in my derde ja~oor Augustus en die v stiging 
van die Prinsipaat wat vir my dwarsdeur my eie_Joopbaa9 _waardevolle 
oorsigtelike kennis van daardie periode gegee het. 

In 1938 word hy benoem tot professor in Klassieke Studies aan die 
U niversiteit van Pretoria, die pos waarin hy sy lewenswerk verrig en wat hy 
beklee tot sy aftrede aan die einde van 1971. Sy intreerede "Die redenaar as 
ideaal van die ontwikkelde man by die Romein" weerspiee! sy eie lewensfilosofie, 
as ons in gedagte hou dat hierdie Romeinse ideaal, op sy beste, 'n wye geestelike 
en verstandelike ontwikkeling, die vermoe om skeppend met jou medemens om 
te gaan, en die gewilligheid om verantwoordelikheid in jou samelewing te dra, 
ingesluit het. 

In hierdie 34 jaar het honderde studente onder sy hande deilrgegaan en 
inspinisie geput uit sy eie geesdrif vir die vak, om hulle weer aan die onderrig 
van Latyn te wy; onder hulle is ook 'n beduidende aantal van die huidige 
geslag dosente in Klassieke Tale aan Suid-Afrikaanse universiteite. 

Gonin het a! vroeg besef dat die gebrek aan Afrikaanse handboeke vir 
Latyn 'n struikelblok in die pad was van die Afrikaanssprekende leerling en 
student. Nadat prof. Changuion in 1840 bedank het as dosent wat spesifiek 
benoem was om Latyn deur medium van Nederlands te doseer aan die S.A. 
Kollege, is die onderrig van die Klassieke Tale in Suid-Afrika geheel en a! deur 
die medium van Engels met behulp van Engelse handboeke gedoen tot diep in 
die twintigste eeu. 

In 1944, 1945, 1947 verskyn die eerste druk van die Eerste, Tweede, en Derde
en -Vierde Jaargange van Gonin se Latynse Grammatika en Leesboek. Hiermee 
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het hy met een slag en met sy kenmerkende deeglikheid 'n standaardwerk geskep 
waardeur Afrikaanssprekende leerlinge Latyn vanaf die aanvangsjaar tot by 
Matrikulasievlak onderrig kon word. Dit is later opgevolg deur Latyn vir die 
Hoerskool, in vyf dele: Std. VI (1967), Std. VII (1971), Std. VIII (1972), Std. IX 
en Std. X (beide 1975). Met hierdie werke van hom het Gonin die eienaardige 
idee die nek ingeslaan, wat selfs vandag nog in sommige kringe bestaan, dat 
Latyn vee! beter deur medium van Engels as deur Afrikaans-selfs vir 
Afrikaanssprekendes-onderrig kan word en geslagte van leerlinge, vera! in die 
Transvaalse Hoerskole, het hul Latyn hieruit baasgeraak . 

Dit was 'n verryking vir die Afrikaanssprekende dat die Klassieke nou nie 
meer noodwendig vir hom deur 'n ander taal as sy moedertaal aangebied word 
nie, en het onteenseglik gehelp om 'n groter entoesiasme by die Afrikaans
sprekende vir die Klassieke op te bou. Dit is vir my dan ook besonder 
betekenisvol dat die herstigting van die Klassieke Vereniging van Suid-Afrika in 
1956 (nadat die oue in die vroee dertigerjare tot niet gegaan het) tot stand gekom 
het onder Ieiding van 'n aantal jong geleerdes, oud-studente en kollegas van 
Gonin in Pretoria. 

Talle van Gonin se oud-studente het hulle natuurlik in ander beroepe as die 
onderwys onderskei. 'n Mens dink vera! aan a! die regters, advokate en regs
praktisyns wat as Latyn-studente gedurende hul regstudie deur sy hande gegaan 
het. Hoewel die ban de tussen Latyn en die regsberoep dreig om swakker te word, 
is daar gelukkig nog universiteite in ons land waar die tradisie om Latyn en die 
Regte n6u met mekaar te verbind sterk staan. Baie dosente van Latyn het hul dan 
ook in die Regte bekwaam, ook Gonin. Hy behaal die LL.B.-graad met !of in 
1950, maar het nie soos sommige ander aan die versoeking toegegee om Latyn 
heeltemal te verruil vir die Regte nie. Hy praktiseer wei deeltyds tot 1954 as 
advokaat, maar bly by sy ou liefde. 

Sy regskennis-tesame met sy Latynkennis-help hom egter om 'n bedui
dende bydrae te maak ook tot die regstudie in Suid-Afrika. Van 1961 tot 1967 
verskyn in vyf dele 'n vertaling in Afrikaans van D.G. van der Keesstl se 
Praelectitmes. Voorheen (1956) het reeds 'n Engelse vertaling van hom van 
Theodorus Beza se De Jure Magistratuum verskyn. Ter erkenning van sy 
vertalings van regsbronne is die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en 
Kuns se spesiale erepenning in 1969 aan hom toegeken. 

Soos 'n mens kan verwag van 'n man met sy energie en lewenslus, kon hy nie 
na sy aftrede gaan stilsit nie: hy tree vir 'n tydlank op as waarnemende hoof van 
die Departement Frans by die Universiteit van Pretoria. Daarna doen hy 
plaasvervangende werk in die Departement Latyn by die Randse Afrikaanse 
Universiteit en tans, waar hy a! byna die driekwaart-eeu nader, is hy nog aktief 
verbonde aan die Departement Klassieke Tale by Unisa, waar hy hom 
blykbaar ook reeds onmisbaar gemaak het. Intussen het hy ook gewerk aan die 
revisie van die Engels-Afrikaanse Regswoordeboek wat in medewerking met 
regter Hiemstra in 1963 verskyn het. Hierdie monumentale werk het onlangs by 
Juta verskyn. 
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Gonin het hom egter nooit beperk net tot die suiwer akademiese studies nie. 
Hy was dekaan van die Fakulteit Lettere en Wysbegeerte, het sy universiteit 
verteenwoordig op die Gemeenskaplike Matrikulasieraad, sy gewig ingegooi by 
die Universiteit se Tennisklub, Dosentevereniging en Sportkomitee en oak in 
wyer kring gedien as voorsitter van die Suid-Afrikaanse Universiteite se 
Atletiekvereniging. 

Gonin is 'n stigterslid van die Klassieke Vereniging van Suid-Afrika. In 1961-
62 was hy voorsitter en van toe af dien hy as redaksielid van die Vereniging se 
tydskrif, Acta Classica, waarvan hy tans nag Hoofredakteur is. Die Vereniging 
het hom na sy aftrede vereer deur hom as ere-president te kies. Sy kollegas aan 
die Universiteit van Pretoria en in wyer kring in Suid-Afrika en in die buiteland 
het hul toegeneenth.eid oak by sy aftrede in 1971 getoon deur die feesbundel 
Pro Munere Grates aan hom op te dra. Verlede jaar (1980) het sy Universiteit 
oak sy waardering vir sy jarelange diens aan die akademie en die samelewing 
bewys deur die toekenning van 'n ere-doktorsgraad. 

As 'n mens alles oar Gonin gese het, dan is dit uiteindelik, saam met sy wye 
kennis en sy deeglikheid, sy menslikheid en sy lewenslus wat die sterkste indruk 
maak. Ek kan dit nie beter uitdruk nie as in die woorde wat 'n oud-kollega en 
jarelange vriend, naamlik sy edele Hilgard Muller, destyds Minister van 
Buitelandse Sake, in 1971 in Pro Munere Grates geskryf het: "Met 'n haas 
onuitputlike energie (wat nag geen afname toon nie) kan hy hom hart en siel in 
'n saak inwerp, en sy klaarblyklike lewensgenot werk aansteeklik in op die wat 
met hom saam op pad is. Sy studente ken en eer hom as 'n man uit een stuk, 
iemand wat hoe eise aan hulle stel maar vee! hoer eise aan homself, iemand wat 
nou nag sy klasgee so geniet dat die studente van hom se: 'Prof. Gouin is laat vir 
'n lesing as hy slegs vyf minute voor die tyd regstaan om te begin'. Humanitas in 
die beste betekenis van die woord word verteenwoordig in die persoon aan wie 
met hierdie bundel dankbare hulde gebring word." 

Ons, sy kollegas en vriende, wil nou na tien jaar ons weer eens ten sterkste 
vereenselwig met hierdie woorde van waardering en daarby ons bewonderifig 
voeg vir 'n man wat blykbaar soos Cato die Ouere-geestelik en liggaamlik
nooit oud word nie en altyd fris enjeugdig bly. Hy speel noggereeld tennis en het 
my onlangs meegedeel dat hy die vorige jaar nag 'n afrigtingskursus in tennis 
deurloop het, maar met sy bekende skalkse glimlaggie bygevoeg: "Dit het my 
spel niks verbeter nie". 

Van hom is sekerlik oak waar die woorde van Cato "Nee enim umquam sum 
assensus veteri illi laudatoque proverbio quod monet mature fieri senem, si diu 
velis esse senex". 

F. SMUTS 
Universiteit van Stellenbosch 
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