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IN MEMORIAM 

HENRI LOUIS GO ~I~ 

3.12.1906-10·4·1997 

Afstammeling van 'n Switserse familie waarvan die stamboom tot 1550 
teruggl'voer kan word, en kleinseun van die hefaamde Henri Gonin wat in 
186R die slmciingstasie te Saulspoort gestig het, is Henri Louis Gonin op 3 
Dpspmber 1906 in Stellenbosch gebore. Sy va.der, Charlie Gonin, was die 
Duit.s(' onderwyser aan 'n plaaslike hoerskooL en Henri matrikuleer in 1923 
aan die Stellenbosse Seunskool waar hy onder andere in Grieks, Latyn en 
Wiskunde uitgeblink het. 

Na sy voorgraadse studie aan die Universiteit van Stellenbosch het hy 'n 
Rhodes-beurs gewen wat hom in staat gestel het om die MA in klassieke 
talE.' in 1930 aan Oxford te behaal. Ook op atletiekgebied het hy hom 
ollderskei, en hy het Oxford Universiteit se volkleure as naelloper verwerf. 

Verv(J]gens promoveer hy aan die Universiteit van Leiden met 'n proef
skrif gl'titel Excerpta Agnelliana: the Ravennate liber pontificalis as a 
80UH.'/: fOT tlu, history of art, en in 1933 aanvaar by 'n tydelike lektoraat by 
die tT ni vel'siteit van Stellenbosch. In 1938 word hy benoem tot Professor 
in K\assieke Studies aan die Universiteit van Pretoria waar hy weldra hoof 
van di,' Departement Latyn en later ook Dekaan van die F'akulteit Lettere 
ell \\yshegeerte word, tot sy aftrede in 1971. Inmiddels het hy hom ook in 
dip regie hekwaam en van 1950 tot 1954 clecltyds as advokaat gepraktiseer. 

Nii sv aftrede het hy vir twee jaar waargeneern as hoof van die Departe
ment Frans aan UP (hy had in 1950 'n Fmns~Afrikaanse/Afrikaans-Fmnse 
vVoonie/iock saarn met B Strelen gepubliseer), en daarna tydelik Latyn 
gedos(,el" nan die RAU. Van April 1975 af was hy tydelike senior lektor 
aan en van Desember 1980 tot Augustus 1984 senior navorsings
bealllpte aan dieselfde universiteit: die uiteindelike vrug op hierdie werk 
was di(, puhlikasie in 1987 (in medewerking met sy kollega en oud-student 
prof W .T G Lubbe) van die Lexicon Institutionum Gai et Institution'll,m 
Justiniani (een volume Latyn-Afrikaans en 'n tweede Latin-English). 

'n D Litt (honoris causa) is deur UP aan hom toegeken en in 1971 is 
hy deur sy kollegas vereer met 'n feesbundel getitel Pro Munere Grates, 
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met hydraes van (onder andere) bekende buitelandse klassici wat hom as 
gewaardeerde vriend gereken heL Ook is volume XXIV van Acta Classica 
in 1981 aan hom opgedra by geleentheid van sy 75ste verjaardag: hy was 
sewentien jaar lank hoofredakteur van hierdie /.ydskrif. 

Hy was 'n stigterslid van die K1assieke Vereniging van Suid-Afrika, waar
van hy in 1961~62 die voorsitter was. 

By die h1'ec Suid-Afrikaanse publiek sal hy seker die beste onthou word vir 
die ddt' stewige volumes van sy Latynse Gmmrnatika en Leesboek, waarvan 
die eerstc druk in 1944~47 verskyn het, en wat vir Afrikaanssprekende 
studente en 8ko1iere 'n nuwe era in die onderrig van Latyn ingelei het: tot op 
daardie tyd wa') dit naam1ik by die meeste Afrikaanse skole en universiteite 
die gebruik dat Latyn slegs deur die medium van Engels gedoseer word, en 
met die verskyning van Gonin se grammatika was dit oplaas moont1ik om 
Latyn dear die medium van die Afrikaanse moedertaal te leer. En gewis, 
as jy Gouin se drie boeke bemeester het, het jy Latyn geken, want die werk 
was soos die outeur: deeglik en noukeurig. Twintig jaar later het hy hierdie 
omvangryke werk opgevo1g met 'u vyftal handboekies, Latyn vir Hoerskool, 
wat l)('doel was om meer verteerbaar te wees vir skoolleerlinge, en wat 8eIfs 
noudai h1111e uie meer in druk is nie steeds by sommige hoersko1e gebruik 
word. 

As regsgeleerde Latinis het hy op die gebied van vertaling en leksiko
grafie 'n gewaardeerde bydrae tot die studie van die Romeinse Reg en die 
Romeins-Hollandse Reg gemaak. Reeds in 1956 publiseer hy 'n Enge1se 
vertaling van Beza se de Jure Magistmtuum, en tussen 1961~67 verskyn 
die vyf volumes van sy Afrikaanse vertaling van die Praelectiones van 
die 18t' ceuse .Hollandse juris Van der Keessel wat. hier p1aa.':llik hoog 
aangeprys is. Benewens die reedsgenoernde Lexica van "Gonin en Lubbe" 
het ook die Drietalige Regswoordeboek/Trilingual Legal Dictionary wat hy 
in samt'werking met regter Victor Hiemstra uitgegee het, en waarvan die 
derde hersiene uitgawe kort voor sy 85ste verjaardag verskyn het, onmis
bare iustrumente vir die ernstige Suid-Afrikaanse juris geword. Al hierdie 
publikasies i" gekenmerk deur Gonin se tipiese noukeurigheid, en reeds in 
1969 het die Suid-Afrihanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 'n spesiale 
erepcnning vir sy vert.alings van regsbronne aan hom toegeken. 

Miskien was sy grootste bydrae tot sy vak: die inspirasie wat van hom as 
1eerrnecster llitgegaan het. Hy was redelik kort en fris van gestaite, maar 
vir sy studente "he bestrode the narrow world like a Colossus". In die 
k1as was ons, sy studente, a1tyd belndruk deur sy deeglike voorbereiding, 
sy volkome beheersing van die stof wat hy aangebied het, sy entoesiasme 
vir sy yak, en les bes sy blanke eerlikheid. Nooit sou hy voorgee om iets te 
weet waarvan hy nie seker was nie, en in die rare gevalle waar hy onseker 
was oor die antwoord op 'n student se vraag, het hy byna opgewonde gese 
"Kom wi die 1esings saam met my na die biblioteek, dan maak ons seker". 
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Terwyl sy eerste liefde seker Latyn was, was hy 'n mens met bree belang
stellings: in musiek, die natuur, sport (soos reeds genoem was hy in sy jeug 
'n gedugte atleet, en hy het tot op hoe ouderdom nog 'n sterk spel tennis 
gesp(jel). Hy het dan ook buite sy vakgebied nie lyf weggesteek nie, maar 
gedien op diverse besture so os die Gemeenskaplike Matrikulasieraad en UP 
se Sportkomitee, Tennisklub en Dosentevereniging. Hy was ook 'n get roue 

lid van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. 
Henri Gonin was by wyse van spreke versot op woorde. Hy het 'n passie 

vir suiwer taalgebruik, en op sy oudag het hy steeds die Afrikaanse 
omroepers van die "SA UK" laat les opse met sy teregwysings. Uit sy liefde 
vir die trefIende uitdrukking blyk ook sy menslikheid as hy byvoorbeeld 
vall 'n lui student verskonend se dat hy net aan aanvangskroom ly. 

Dit is dan uiteindelik as volle mens dat sy gesin, sy kollegas en sy vele 
bewonderende oudstudente vir H L Gonin sal onthou. My eie hoofindruk 
bly dat hierdie 'n man van onkreukbare integriteit en sonder sweem van 
prptensie was: al kon hy sterk standpunt inneem oor iets waarin hy geglo 
het, wa.s hy na my mening eintlik 'n skaam mens. En juis hierdie skaamheid 
was deel van sy beskeidenheid: eerbewyse het hy nooit gesoek nie, maar 
waar hulle horn welverdiend toegeval het, het hy hulle byna kinderlik op 
prys gestel. Vir hom was sy hooftaak--as ouer, as akademikus, as dosent, 
as mens-~om sy pUg na die heel beste van sy (aansienlike) vermoe te doen. 
Met 'n soort nalwiteit wat iets van sy suiwerheid as mens gese het, het hy 
nooit by die intriges en gekonkel van die kampus- en akademiese wereld 
betrokke geraak nie: dit was asof hy eenvoudig daar verby gelewe het. Hy 
het blykbaar ook 'n ingeboude onvermoe gehad om 'n wrok te koester. 

Die Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek se van sy oupa dat syarbeid 
"dcur volharding, toewyding en 'n ewewigtige oordeel" gekenmerk was. Dit 
geld volledig ook vir Henri Louis Gonin, en dan kom daarby sy menslikheid, 
sy rleernis, sy humanitas. Ons wat hom goed geken het sal altyd met die 
grootstc agting en liefde aan hom terugdink. 

D M Kriel 

3 






