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So 'N summiere retribusie hoef ons seker vandag nic meer te vrees nie," sê 
prof. Van Wijk in sy intreerede na aanleiding van 'n anekdote oor Nicolas 
Cop. Cop is in 1533 tot rektor van die Paryse Universiteit benoem, maar 

moes vanweë die reaksie op sy intreerede na Switserland vlug.
Eers 27 jaar na sy benoeming tot professor in 1961 lê prof. Van Wijk die tuig 

neer —  maar behou seifs daarna nog 'n sterk band met die Universiteit. Pleks van 
retribusie was daar instemming en hoogagting vir die standpunte wat hy toe en 
daarna ingeneem en ook uitgeleef het. Weloorwoë. Objektief. Menslik.

Sy intreerede, kort na my eie diensaanvaarding, was my eerste kennismaking 
met prof. Van Wijk en een wat my steeds bybly. As historikus, in sy hoedanigheid 
as dosent sowel as navorser, was hy aanvanklik 'n aktiewe biblioteekgebruiker. 
Later, as Rektor, was sy besoeke aan die biblioteek noodwendig weens sy veelvul- 
dige verpligtings minder gereeld. Tog bly hy steeds by uitnemendheid wat ek, by 
gebrek aan 'n beter woord, 'n boekmens sou wil noem. Iemand wat dus die 
waarde en belang van die boek en die geskrewe woord besef en waardeer. Met sy 
agtergrond as historikus en argivaris, maar bowenal as een van die eerste dosente
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wat afstandsonderrig in Suid-Afrika begin het, is hierdie voorliefde vir boeke 
moontlik min of meer vanselfsprekend. Ook dat hy daarby 'n besondere insig in 
die rol van die biblioteek aan die Universiteit sou hê.

By die eerste van baie biblioteekgeleenthede waarby hy betrokke sou wees, 
naamlik die vernoeming van die Sanlam-biblioteek op die nuwe Muckleneukrant- 
kampus, sê hy onder meer:

'n Universiteitsbiblioteek is anders as 'n gewone biblioteek. Sy inhoud is anders, inaar ook sy 
betekenis. In 'n universiteit het die biblioteek 'n bepaalde en 'n heel besondere, trouens 'n 
sentrale plek. Dit is die senusentrum van 'n universiteit, 'n noodsaaklike vereiste, trouens 'n 
voorvereiste vir onderrig en navorsing. Dit dien onverpoosd die student — dus die land en al sy 
mense. 'n Universiteit sonder 'n biblioteek is geen universiteit in die ware sin van die woord 
nie.

Dit versamel maar dit stel ook beskikbaar; dit bewaar maar dit ontsluit ook. En in ontsluiting 
en beskikbaarstelling lê die taak en die belangrikheid van die biblioteek. Dit was uit hierdie 
oortuiging en besef dat die Universiteit van Suid-Afrika vanaf die begin ruimskoots — 
ruimskoots binne die perke wat beperkte middele gestel het—  tot die uitbouing van sy 
biblioteek bygedra het, sodat vandag, na 'n betreklike kort tyd oor 'n voorraad van nagenoeg 
450 000 boeke, 42 000 gebonde tydskrifte, 5 000 grammofoonplate en bandopnames, en 
20 000 mikro-reproduksies beskik word ...

Ek het gesê dat 'n universiteitsbiblioteek iets anders as 'n gewone biblioteek is. Maar dan is 
hierdie universiteitsbiblioteek iets besonders onder universiteitsbiblioteke.

Dat die biblioteek met al sy tak- en streekdienste, wat later meer toepaslik as die 
Departement Biblioteekdienste bekend sou staan, binne vyftien jaar na hierdie 
geleentheid in omvang meer as sou verdubbel en tot een van die belangrikste en 
mees diensgerigte biblioteke in die land sou ontwikkel, is tot 'n groot mate aan sy 
belangstelling, begrip en ondersteuning te danke.

'n Universiteitsbiblioteek is per definisie 'n navorsingsbiblioteek en met be
perkte fondse kry dosente se behoeftes gewoonlik voorkeur. Studente moet 
dikwels maar self 'n plan maak om benodigde literatuur te bekom. Met die 
omvang en verspreidheid van Unisa se studentetal, kon die behoeftes van stu
dente nooit agtergestel word nie. Danksy die Rektor se morele steun en met die 
nodige finansiële insette, is 'n afsonderlike studieversameling, met takke in ses 
stede, vir voorgraadse en gerigte onderrig uitgebou. Posversending het vereis dat 
honderde eksemplare aanbevole boeke aangekoop moes word —  maar met die 
immer stygende getal studente was daar altyd 'n behoefte na meer boeke en beter 
dienste. Gevolglik is geëksperimenteer met die gebruik van mikrofiche, 'n tele- 
foonantwoorddiens en tans met Beltel, terwyl die rekenaar toenemend ingespan 
is om werksaamhede te bespoedig en kommunikasie te verbeter.

Reeds in 1967 het Unisa die eerste universiteitsbiblioteek geword wat van sy 
werksaamhede, naamlik die uitleenadministrasie, gerekenariseer het en danksy 
die ondersteuning van prof. Van Wijk en die Universiteitsbestuur het die biblio
teek op die gebied ook steeds op die voorpunt gebly. Met die Universiteit se 
oorskakeling na 'n eie Burroughsrekenaar gedurende die sewentigerjare, is die 
bestaande leen- en studieversamelingstelsels ook met die nodige aanpassings en 
verbeterings oorgedra. Mettertyd is 'n nuwe rekenaarstelsel by die datavangs



56 Indrukke / Impressions — 8

ingespan totdat, na 'n diepgaande ondersoek, die ideaal verwesenlik is om 'n eie 
intydse steisel, ALIS, in 1982 in gebruik te neem. Alhoewel die oorskakeling na dié 
Amerikaanse stelsel aanvanklik heelwat probleme opgelewer het, kon katalogus- 
inligting vir die eerste keer doeltreffend beskikbaar gestel word —  tot dusver binne 
die biblioteek alleen, maar binnekort deur middel van die interne netwerk, aan 
enige terminaal in die Universiteit wat op die netwerk ingeskake! is. Danksy 'n 
spesiale toekenning behoort die inligting oor die half miljoen boektitels wat tans 
nog in die ou kaartkatalogus verskyn, binne die volgende drie jaar ook gerekenari- 
seer te wees. Teen daardie tyd sal die Departement Rekenaardienste hopelik ook 
'n eie biblioteekrekenaarstelsel in oorleg met die biblioteekpersoneel ontwikkel 
het, wat aan Unisa se besondere vereistes sal voldoen. Dit sal grootliks bydra om 
die biblioteek se ideaal om die beste diens moontlik vir sy gebruikers te verskaf, te 
verwesenlik.

Elkeen van hierdie ontwikkelings het addisionele finansiële eise gestel. Steeds 
was prof. Van Wijk bereid om na voorstelle te luister, het hy tyd gemaak om te 
luister. In 'n haastige besluit het hy horn nie laat indwing nie. Alle aspekte moes 
behoorlik uitgepluis word. Wanneer hy homself van die meriete laat oortuig het 
dat dienste aan studente werklik koste-effektief verbeter kon word, was hy egter 
steeds bereid om sy steun daaraan te gee.

Namate die basiese voorsiening vir studie en onderrig 'n bevredigende peil 
bereik het, kon geleidelik meer aandag aan die uitbou van die navorsingsver- 
sameling gegee word. Unisa se navorsing is grotendeels gerig op die geesteswe- 
tenskappe, waarvoor die biblioteek dikwels die enigste of belangrikste navorsings- 
bron is. Dit het prof. Van Wijk deeglik begryp. Die toename in dosente, navorsings- 
institute en nagraadse studente en die instel van nuwe kursusse het steeds meer 
gespesialiseerde behoeftes vir inligting en navorsingspublikasies tot gevolg gehad. 
Die Rektor het deurgaans simpatiek gestaan teenoor versoeke van die biblioteek 
en die Biblioteekkomitee om vakversamelings en tydskrifintekenings uit te brei en 
fondse is volgens vermoë beskikbaar gestel.

Die versameling het dan ook steeds vinniger gegroei. Dit het nagenoeg twintig 
jaar geduur voordat die biblioteek oor 250 000 boeke beskik het. Sewe jaar daarna 
in 1976, is die halfmiljoen merk bereik en in 1980 is die 750 OOOste boek 
toegevoeg. Skaars vier jaar daarna was prof. Van Wijk weer eens in die biblioteek 
aan die woord:

Ek het die voorreg gehad om 'n hele aantal mylpale in die jongste geskiedenis van die 
Universiteit van Suid-Afrika te beleef, maar ek weet nie of daar enige ander mylpaal is wat vir 
my persoonlik soveel bevrediging verskaf het as hierdie deelname aan die ontvangs van die 
miljoenste boek in ons biblioteek nie. Die biblioteek bly vir my die hart en die kern van die 
onderrig- en navorsingsfunksie van enige universiteit.

Die waarde van 'n navorsingsbiblioteek lê egter nie soveel in die omvang as in die 
aard en gehalte daarvan nie. Oor die jare is 'n aantal spesiale en argiefversamelings 
bekom, wat vanweë hul unieke aard tot die biblioteek se waardevolste besittings 
gereken moet word. Naas die Van Schaik- en die Hesse-versamelings van Africana, 
het die Unisa-argief, die Verenigde Party-argief en die Dokumentasiesentrum vir
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Afrikanistiek met die steun van prof. Van Wijk tot stand gekom. Sy persoonlike 
hulp by die werwing van donateurs was dikwels deurslaggewend en het onder 
andere daartoe gelei dat die Departement Nasionale Opvoeding die Frederick 
Wagener-versameling in permanente bruikleen aan die Unisa-biblioteek afges- 
taan het. Hy was ook altyd bereid om tyd in te ruim.om persoonlik dankie te sê 
wanneer 'n waardevolle skenking in ontvangs geneem moes word.

In 1974 het die geleentheid hom voorgedoen om die Katedraal-biblioteke van 
die Church of the Province of South Africa te Bloemfontein en Umtata aan te 
koop. Hierdie versamelings is in die negentiende en twintigste eeu deur die 
onderskeie biskoppe byeengebring en verteenwoordig hul teologiese en algemene 
belangstellings. Alhoewel die koste 'n aansienlike hap uit die boekbegroting sou 
neem, het prof. Van Wijk besef dat hier 'n geleentheid was om 'n groot aantal 
belangrike publikasies wat nog ontbreek het, vir Unisa te bekom en die aankoop is 
goedgekeur.

Oor die jare het prof. Van Wijk dus 'n direkte aandeel in die totstandkoming van 
'n navorsingsversameling gehad wat nie alleen deur Unisa-studente en -dosente 
nie, maar deur navorsers van oor die hele wêreld benut word.

Wat prof. Van Wijk by uitstek begryp en ondersteun het, is dat 'n biblioteek 
meer is as bloot 'n goed-geordende versameling boeke, tydskrifte en ander 
inligtingsbronne. 'n Verskeidenheid gespesialiseerde biblioteek- en inligtings- 
dienste moet aan studente, dosente en navorsers gelewer word. In die sestigerjare 
is 'n baanbrekersweg ingeslaan met die aanstel van 'n beskeie aantal vakreferente. 
Gedurende sy rektorskap groei die span tot meer as dertig ervare bibliotekarisse en 
assistente, baie met gevorderde akademiese kwalifikasies in 'n verskeidenheid 
vakrigtings, wat navorsers op 'n persoonlike vlak behulpsaam is. Benewens die 
doelgerigte uitbou van die vakversamelings waarvoor hulle verantwoordelik is, is 
hul hooftaak om benodigde inligting aan die navorser te verskaf, en in besonder 
om vas te stel watter inligting oor 'n bepaalde navorsingsonderwerp gepubliseer is. 
Vir dié doel is 'n bibliografiese apparaat in gedrukte sowel as rekenaarmatige vorm 
opgebou waardeur met 'n groot mate van sekerheid vasgestel kan word watter 
publikasies oor nagenoeg enige onderwerp verskyn het. Die vakreferensiediens 
speel tans 'n sleutelrol in die biblioteek se diens aan navorsers en is deur etlike 
ander universiteite nagevolg.

Die groei van die versamelings en die gepaardgaande toename in gebruik het 
daartoe gelei dat die biblioteekruimte steeds uitgebrei moes word. Gedurende 
1982 is 'n verdere 2 100 vierkante meter, wat oorspronklik deur die Departe- 
mente Produksie en Versending beset is, vir die biblioteek beskikbaar gestel. By die 
formele ingebruikneming op 5 Oktober 1982 het prof. Van Wijk aangedui dat, ten 
spyte van die optimale benutting van die ruimte deur gebruikmaking van kom- 
paktusrakke, die gebou binne vier jaar gevul sou word en het hy bygevoeg:

Ek huiwer om te sê dat hierdie vergrote en aangepaste biblioteek egter nog nie die laaste woord 
spreek nie. In die toekoms sal al hierdie behoeftes steeds toeneem en die eise wat aan die 
biblioteek gestel word, hoër word. Om steeds 'n beter en doeltreffender diens te lewer, sal dit 
voortdurend geëvalueer en aangepas moet word. Om hierdie doelwit te realiseer, is daar reeds
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in beginsel goedgekcur dat daar nie, soos aanvanklik bcplan, in die toekoms by die huidige 
biblioteekgebou aangebou sal word nie, en word daar in die langtermyn gedink aan 'n nuwe, 
doelmatige (aanvanklik meerdoelige) gebou wat vir die veranderde omstandighede en be- 
hoeftes voorsiening sal maak.

Die besluit om nie aan te bou nie, is een van die bestes wat geneem kon gewees 
het, aangesien andersins op langtermyn, benewens die aanbouing, 'n tweede 
biblioteek van gelyke omvang opgerig sou moes word. Die oorspronklike weer- 
stand teen die gedagte van 'n algeheel nuwe biblioteekgebou, hoofsaaklik omdat 
die bestaande biblioteekgebou vir alternatiewe gebruik ongeskik geag is, is danksy 
die Rektor se tussenkoms oorbrug. Dwarsdeur die beplanningsfase in die boupro- 
jek het hy met raad en daad bygestaan en die manjifieke gebou wat op 25 Maart 
1988 amptelik in gebruik geneem is, sal getuienis wees van sy insig en belangstel- 
ling in die Universiteit se biblioteekdiens. Of dit in die behoefte tot die jaar 2011, 
soos oorspronklik beplan, sal voldoen, is iets wat slegs die tyd sal leer.

Vanweë prof. Van Wijk se besondere belangstelling in die biblioteekwese, is hy 
gedurende 1978 deur die destydse Minister van Nasionale Opvoeding as een van 
die weinige nie-bibliotekarisse tot lid van die Nasionale Biblioteekadviesraad 
benoem, 'n funksie wat hy tot ontbinding van dié Raad in 1982 beklee het. As 
akademikus het prof. Van Wijk 'n besondere bydrae gelewer tot die werksaam- 
hede van die NBAR.

Die totstandkoming van die Interuniversitêre Biblioteekkomitee as 'n vaste 
komitee van die Komitee vir Universiteitshoofde in 1975, was 'n belangrike 
ontwikkeling wat gemik was op nouer samewerking en koórdinasie tussen 
universiteitsbiblioteke. Prof. Van Wijk het van 1977 tot einde 1984, toe hy volgens 
die reels van die KUH nie weer daarvoor in aanmerking geneem kon word nie, die 
voorsitterskap van dié komitee behartig. Onder sy wyse leiding het die komitee 
besondere aandag geskenk aan verskeie aksies om deur samewerking beter 
biblioteekdienste te verseker, onder andere die koóperatiewe uitbou en instand- 
houding van tydskrifintekenings, die eenvormige implementering van die Sanso- 
stelsel soos van toepassing op universiteitsbiblioteke en 'n eenvormige benadering 
tot wederkerige toelating van ander universiteite se dosente en nagraadse 
studente.

Prof. Van Wijk het veral 'n belangrike bydrae gelewer by die totstandkoming 
van 'n beleidsdokument wat nog vir baie jare rigtinggewend vir die ontwikkeling 
van universiteitsbiblioteke in Suid-Afrika behoort te wees — naamlik "Die rol van 
die biblioteekdiens aan die universiteit". Dit is tot 'n groot mate aan prof. Van Wijk 
se insette te danke dat hierdie dokument deur die KUH aanvaar is as 'n riglyn vir 
die ideale rol wat die biblioteek behoort te speel in die onderrig-, navorsings- en 
gemeenskapsdiens-aktiwiteite van 'n universiteit.

Sedert die Nasionale Biblioteekadviesraad begin het met sy ondersoek na die 
wenslikheid van gerekenariseerde dokumentbeskrywing tot die totstandkoming 
van Suid-Afrikaanse Bibliografiese en Inligtingsnetwerk (Sabinet) in Februarie 
1982, het prof. Van Wijk hierdie poging nougeset gevolg en gesteun. Hy is dan ook 
verkies tot voorsitter van Sabinet se Raad en Uitvoerende Komitee —  nou reeds
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Prof. John Willemse bespreek die planne van die nuwe biblio- 
teek met prof Van Wijk.
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vir 'n derde termyn — en dra so steeds daartoe by dat die Suid-Afrikaanse 
biblioteekwese vir die uitvoering van sy taak beter toegerus word. Binne vyf jaar is 
52 lede, wat die grootste biblioteke in die land insluit, met Sabinet se databasis van 
byna 4 000 000 bibliografiese rekords en 2 500 000 besitsmeldings gekoppel. 
Voorsiening is onlangs gemaak om kleiner biblioteke volgens behoefte te laat 
inskakel en agtien biblioteke het reeds op dié basis assosiaatlidmaatskap aanvaar. 
'n Volledige omskakeling van die aangepaste Amerikaanse rekenaarstelsel om 
bevredigend in die Suid-Afrikaanse behoeftes te voorsien, word reeds getoets en 
behoort volgende jaar ge'implementeer te word. Die feit dat prof. Van Wijk bereid 
is om soveel van sy waardevolle tyd aan hierdie saak af te staan, beklemtoon hoe 
belangrik hy die biblioteekwese ag.

As bewys van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Biblioteek- en Inligtingwese se 
hoë agting vir sy belangrike en onbaatsugtige bydrae op die gebied is SAIBI se 
hoogste toekenning, naamlik dié van erelidmaatskap, aan prof. Van Wijk 
toegeken.



CILNA VAN WIJK

IDA VAN VUUREN

W at 'N innemende mens!" Dit was my eerste gedagte toe ek haar in 
1964 ontmoet het. Trouens, dit is die reaksie wat Cilna van Wijk 
ontlok by enige mens wat met haar in aanraking kom. Hierdie eerste 

indruk versterk namate jy haar beter leer ken, want sy het ook die gawe om 
haarself beter kenbaar te maak.

Cilna het op Potchefstroom as een van drie kinders grootgeword. Haar vader, 
prof. F. Labuschagne, was hoogleraar in Afrikaans-Nederlands aan die Potchef- 
stroomse Universiteit vir CHO. Reeds in haar gelukkige en harmonieuse ouerhuis 
en later ook as student in Maatskaplike Werk, het haar vorming en skoling as 
rektorsvrou begin.

Die invloed van haar ouers, 'n baie sterk pa en 'n inskiklike ma, vind later 
weerklank in haar karakter. Sy is 'n ideologie-aanhanger en neem sterk standpunt 
in. As sy besluit het iets werk, dan werk dit! Al sal sy later agterkom sy is miskien 
nie heeltemal reg nie, het sy 'n deursettingsvermoë wat vir sommige mag grens 
aan koppigheid.

63
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Die jong student het die B.A.- en B.A. Honneursgrade in die Sosiale Weten- 
skappe albei met lof behaal. Sy is in 1950 as junior lektrise in die Departement 
Sosiologie by Unisa aangestel. In 1952 tree sy in die huwelik met Theo van Wijk, 
'n kollega. Twee seuns en 'n dogter is uit die huwelik gebore.

Sy verwerf 'n beurs van die SA Sake- en Beroepsvrouevereniging om 'n studie 
te doen oor die werkende vrou. Dit lei tot die verwerwing met lof van die 
M.A.-graad aan die Universiteit van Pretoria in 1969.

Sedertdien het Cilna heelwat praatjies en lesings gehou in verband met verskeie 
aspekte van die getroude vrou in die beroepswêreld. Die opleiding en voorberei- 
ding van die jong dogter vir haar taak in die samelewing bly steeds een van haar 
groot belangstellings.

Cilna het altyd 'n baie gemaklike en vrymoedige styl met mense gehad en maak 
steeds maklik kontak. Volgens sludentevriende het sy vroeg reeds leiereienskappe 
geopenbaar waar sy aktief deelgeneem het aan studentebedrywighede.

Sy is 'n persoon met baie ruimte —  gemoedsruimte en te veel hartsruimte. 
Gemoedsruimte omdat sy nie nougeset of preuts is nie —  sy kan baie toegeeflik 
wees vir menslike swakhede. Hartsruimte omdat sy erg is oor mense. Boonop het 
Cilna 'n mooi sin vir humor wat meebring dat sy by tye vir haarself kan lag.

Lojaliteit is een van haar baie sterk eienskappe. Selfs as rektorsvrou is sy nie só 
besig om nuwe vriende te maak dat sy haar ou vriende vergeet nie.

Die spreekwoord "a friend in need, is a friend indeed" is baie waar, maar so ook 
die uitspraak van Barry Humphries: "Friendship is tested rather in the thick years 
of success than in the thin years of struggle." Selfs vandag nog hou sy voortdurend 
kontak met haar skool- en studentevriende.

Van die opvoeding van haar kinders het sy groot erns gemaak. Daar word vertel 
dat sy eendag haar kleuterseuntjie se hare wou laat sny. Soos dit maar met kinders 
gaan, het dit horn nie geval nie en het hy ten aanhore van 'n bekende opvoedkun- 
dige-sielkundige wat toevallig ook in die haarkappersalon was, heftig en luidkeels 
geprotesteer. By die huis aangekom, het Cilna die professor gebef om te verneem 
watter advies hy as opvoedkundige aan 'n ouer sou gee in so 'n situasie.

Hierdie nougesette erns wat betref haar kinders se vorming het goeie vrugte 
afgewerp — vandag is aldrie gebalanseerde volwassenes wat steeds kan put uit die 
wysheid van 'n toegewyde moeder.

In Maart 1953 het professor A.J.H. van der Walt, destydse Direkteur van 
Eksterne Studies aan die Universiteit van Suid-Afrika, 'n vergadering byeengeroep 
van eggenotes van doserende personeellede. Die doel was om planne te oorweeg 
vir die insameling van fondse vir die meubilering van die personeelkamer in die 
nuwe Universiteitsgebou (later die A.J.H. van der Walt-gebou in Skinnerstraat).

'n Fondsinsamelingskomitee is gestig met mev. Sophie van der Walt as voorsit- 
ster en Cilna van Wijk as sekretaresse. 'n Rommelverkoping, 'n dans en 'n 
kamermusiekaand is gereël. Met 'n £1 vir £l-bydrae van die Raad, kon die nodige 
teen 1955 aangekoop word. Toe die Personeelkamerfondskomitee ontbind is, het 
die dames met die verkoping van tee en verversings tydens vakansieskole voortge- 
gaan ter stywing van die boufonds.
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Die behoefte aan 'n sosiale klub het sterk na vore gekom tydens die saam- 
werksessies en in Mei 1956 is die Unisa-Damesklub gestig met mev. Eunice Pauw, 
eggenote van die pas aangestelde Rektor, as eerste voorsitster en mev. Cilna van 
Wijk as vise-voorsitster. In 1958 word daar besluit dat die rektorsvrou ampshalwe 
die presidente sou wees en dat die voorsitster deur die lede verkies sou word. 
Sedertdien het Cilna die Unisa-Damesklub in verskeie hoedanighede gedien — 
ook as voorsitster, en sedert 1972 as presidente, en het sy haar bewustelik en met 
groot sukses daarvoor beywer om die beeld van Unisa uit te bou.

Afgesien van haar vol program as rektorsvrou, kon sy nog altyd tyd inruim vir 
liefdadigheid, vandaar haar betrokkenheid by gemeenskapsdiensorganisasies soos 
FAMSA, die Kindersorgvereniging en Kontak.

Die komitees waarop sy gedien het of tans nog dien, is die volgende:
Vroueburo, Pretoria (voorsitster),
Kindersorgvereniging, Pretoria (voorsitster),
FAMSA, Pretoria (erepresidente),
Raad van die Pretoria Technikon,
Beheerraad van die Pretoriase Hoër Handeiskool,
Tuesday Forum (presidente),
Kontak (hoofbestuur en vise-presidente van die Pretoria-tak), en 
Unisa-Damesklub (presidente).

Sy tree dikwels op as spreekster oor onderwerpe rakende die vrou in die moderne 
samelewing, en was ook lid van die radioprogramspan "Huis en Haard" wat vir 
sewe jaar weekliks op die Afrikaanse diens uitgesaai het.

Van haar artikels oor die Sosiologie het onder andere in die volgende tydskrifte 
en boeke verskyn:

RSA 2000 (1980)
Handhaaf (1978)
Skakels (1978)
Die Vrou ('n ensiklopedie, 1979)
Venster op die Huwelik (PU vir CHOJ982)
Venster op die Gesin (PU vir CHO, 1983)

Die dinge wat vir Cilna van Wijk aanspreek en vir haar saakmaak, is om medelye 
te hê en hulp te verleen aan mense wat emosioneel of materieel hulpbehoewend 
is. Sy is een van diegene van wie Kahlil Gibran gesê het:

Daar is diegene wat met vreugde gee en daardie vreugde is hulle beloning. Deur die hande van 
sulke gewers spreek God en deur hulle oë glimlag Hy met die aarde.

As eggenote neem Cilna haar plek met grasie langs prof. Van Wijk in —  nie te na 
aan horn nie, want die sipres en eik groei nie in mekaar se skaduwee nie.

As Rektorsvrou was dit 'n voorreg om haar te ken en met haar saam te werk. As 
mens verdien sy die hoogste waardering en as vriendin is dit maklik om haar lief te 
hê. Haar toewyding en arbeid sal nog lank in die toekoms 'n nawerking hê.

Mag Hy wat oor menslike lotgevalle beskik, haar meetsnoere in lieflike plekke 
laat val.



DIE REKTOR VAN NABY

J.J. LABUSCHAGNE
Assistent van die Rektor

Omdattheo van wiJK as mens so groot is, is dit moeilik om hom van naby te 
beskou. Wat dit nog moeiliker maak, is dat hy van nature 'n alleenloper is 
wat daarvan hou om tussen bekendes te wees, maar nie graag vreemde- 

linge naby aan hom laat kom nie. Hy is 'n geslote mens vir sover dit sy eie persoon 
aangaan. Hy praat nie oor homself nie en diegene wat naaste aan hom staan, weet 
dikwels nie wat in hom omgaan nie. Vreemdelinge kan seifs die indruk kry dal hy 
koud en afsydig is, maar dit is hy allermins, soos almal kan getuig wat die voorreg 
het om hom van naby te ken.

Elkeen van ons beleef en waardeer 'n ander mens op ons eie manier. Ek kan 
geweldig baie dinge sê oor dié man wat bygedra het om die lewe vir my sinvol te 
maak. Tog is dit nie moontlik om die dinge so te sê dat dit vir almal wat hom ken, 
dieselfde betekenis inhou nie. Prof. Van Wijk het 'n invloed uitgeoefen op elkeen 
met wie hy in aanraking gekom het —  soms op so 'n subtiele wyse dat dit moeilik 
is om te beskryf. Ek skryf dus oor hom soos ek hom leer ken en beleef het. Een 
ding wat ek egter nie poog om te doen nie, is om sy mees uitstaande kenmerk te 
probeer vaspen. Hy het trouens nie net een uitstaande kenmerk nie, maar vele en

6‘
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dit is mocilik om hulle in 'n prioriteitsorde in te dwing. Wat plaas 'n mens 
byvoorbeeld eerste—  sy wysheid, sy menslikheid, sy intellek, sy charisma of sy 
integriteit?

Om met sy wysheid te begin, want êrens moet begin word. Wysheid is moeilik 
om te omskryf. Dit word nie weerspieël in 'n enkele optrede nie, maar in 'n leeftyd 
van dinge op 'n bepaalde manier doen. Dit omvat meer as kennis en insig. Dit is 
eerder daardie "rare and inexplicable gift of genius ... moral and intellectual" 
waarvan John Morley skryf. Hierdie gawe het prof. Van Wijk in staat gestel om 
elke saak in voile perspektief te sien en implikasies raak te sien waaraan niemand 
anders gedink het nie. Selfs op gebiede waar 'n mens nie besondere kundigheid by 
horn verwag het nie —  finansiële adviseurs moes soms kopkrap om antwoorde op 
sy vrae te kry, en dan kom hy dikwels self met die antwoord vorendag terwyl hulle 
nog dink. Dit het ook gebeur dat prof. Van Wijk en ek oor die oplossing van 'n 
probleem of die benadering tot 'n bepaalde vraagstuk verskil het. Dan het ons 
daaroor gesels, soms lank daaroor gepraat, en die saak uit elke moontlike hoek 
bekyk. En hy het geluister na wat ek sê, want hy het van my verwag om te sê wat 
ek oor die saak dink —  nie wat ek dink hy graag wil hoor nie. Ons het die saak 
aanhou argumenteer totdat ons saamgestem het oor die optrede wat moet volg. 
Gewoonlik was hy reg en het hy my oortuig. Nooit het hy gesê ons doen 'n ding op 
'n bepaalde manier omdat hy die baas is en dit so wil hê nie. En wanneer ek horn 
oortuig het dat my benadering die beste was, dan het hy sonder huiwering so gesê 
en horn ten voile daaraan toegewy om die saak deur te voer. So het hy met elkeen 
om horn gemaak, en ook nie nagelaat om krediet te gee waar dit toekom nie. Hy is 
nie die soort mens wat in die geheim met 'n ander se kalwers ploeg nie. En sou 
sake nie verloop soos verwag is nie, het hy voile verantwoordelikheid vir die 
besluit op horn geneem en homself nie probeer verontskuldig deur te kenne te gee 
dat die idee iemand anders s'n was nie.

Prof. Van Wijk het die raad in Spreuke 4: 6-9 aanvaar en die belofte daar is ook 
in horn vervul. Salomo skryf:

Maak die wysheid jou metgesel, 
dit sal jou beskerm;
as jy dit liefhet, sal dit jou veilig bewaar;
Die wysheid kom eerste.
Sorg dat jy wysheid bekom,
gee alles wat jy het, om insig te kry!
Slaan dit hoog aan,
dan sal dit jou aansien gee.
Dit sal jou 'n man van betekenis maak as jy dit vasgryp.
Dit sal jou lewe versier,
dit sal vir jou 'n sierlike kroon wees.

Nou verwant aan sy wysheid, is sy skerp intellek wat altyd bereid is om van reeds 
gebaande weë weg te beweeg na die vreemde en onontginde. Hy het sake vir 
homself uitgemaak en min van wat hy oor universiteitsbestuur weet, het hy in 
boeke gelees. Hy dink oorspronklik en werk 'n saak logies in al sy konsekwensies 
uit. Hy sien verbande tussen sake raak, beide wat groothede en besonderhede
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betref. Omdat hy 'n perfeksionis is, gaan die kleinste besonderheid hom nie verby 
nie. Op 'n keer was hy in Kaapstad en daarna in Windhoek toe 'n dringende 
omsendbrief aan die personeel gestuur moes word. Ek het die omsendbrief 
opgestel en sy handtekening onderaan laat druk. Met sy terugkeer 'n week later sê 
hy vir my dat hy opgemerk het dat hy 'n omsendbrief uitgestuur het en dat 'n 
komma op die derde bladsy ontbreek. Sederdien maak ek seker dat 'n komma 
nooit ontbreek nie. Sy vermoë om 'n manuskrip te proeflees terwyl hy 'n 
ingewikkelde verduideliking volg, is 'n voorbeeld van sy skerp verstand.

As mens is prof. Van Wijk 'n toonbeeld van sterkte, kalmte en terughoudend- 
heid. Stil, sonder groot behoefte aan gesels—  beslis nie iemand wat sy tyd met 
kletspraatjies verwyl nie —  maar wanneer hy praat, is sy menings altyd oorwoë en 
het elke woord wat hy sê betekenis. In sy toesprake, wat hy self skryf, het hy hom 
bewys as meester van die geslypte woord, soos 'n voorsitter van die Raad van die 
Universiteit dit op 'n keer uitgedruk het. Hy is ook bedagsaam in sy omgang met 
mense. Geen brief gaan onbeantwoord nie. Meeste skryf en onderteken hy self, 
party skryf ek en hy teken hulle, maar dan is daar ook dié wat hy skryf en ek 
teken. Wanneer enigiemand in sy kantoor stap, staan hy altyd op, groet en skenk 
sy voile aandag aan wat jy sê. Geen saak is te gering vir hom nie en hy dring daarop 
aan dat sy kantoordeur vir almal oop staan —  soms tot ontsteltenis van sy 
sekretaresse wanneer mense sonder afspraak ingenooi word kort voor die aan- 
vang van 'n afspraak wat lank tevore reeds bevestig is. Omdat hy in die welsyn van 
mense belang stel, word niemand wat met hom wil praat, ooit weggewys nie. Hy is 
ook altyd bereid om met iemand wat 'n probleem het die tweede myl saam te stap. 
Hy word ook nooit kwaad nie, soms wel teleurgesteld, veral as hy meen dat 'n 
personeellid se optrede tot nadeel van die universiteit of 'n student strek. Maar 
seifs dan is sy eerste reaksie om vas te stel wat gedoen kan word om die fout reg te 
stel. Eers daarna sal hy wanneer die personeellid nie self tot ander insigte gekom 
het nie, hom op 'n diplomatiese manier teregwys.

Hy is 'n beskeie mens wat homself nooit op die voorgrond stel nie —  tewens 
ongemaklik is wanneer almal se aandag op hom gefokus is. Dit kos stryd om hom 
voor 'n kamera te kry en toe hy op versoek van 'n skilder 'n paar keer moes sit vir 
'n skildery vir die raadsaal, het hy dit onnodig gevind om weer te gaan nadat sy 
gesig klaar geskilder is. Ek moes toe maar met sy toga aan gaan poseer. Sy 
ampstoga trek hy net aan vir gradeplegtighede en intreeredes van professore, en 
hy weier steeds om sy Orde vir Voortreflike Diens by iets anders as 'n amptelike 
staatsplegtigheid te dra. Van die meeste van die ere-toekennings wat deur verskil- 
lende instansies aan hom gemaak is, het ons vir die eerste keer in die koerant 
gelees of van te hore gekom toe die toekenningsdatum in sy dagboek aangeteken 
moes word.

Die ampswoning is sonder pretensie gemeubileer en veral die studeerkamer, 
waar hy feitlik nag-vir-nag tot lank na twaalfuur sit en werk, is eenvoudig en 
beknop. Dit is, soos prof. Van Wijk self, 'n toonbeeld van beskeidenheid.

Wanneer 'n mens in prof. Van Wijk se teenwoordigheid kom, is jy dadelik 
bewus van sy sterk persoonlikheid. Hy dwing eenvoudig respek by almal af —  sy
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Die Rektor aan die woord tydens 'n gradeplegtigheid in Paarl op 
30 April 1976.



74 Indrukke / Impressions — 10

minderes en sy gclykes. Baie kom soek raad by hom en meeste aanvaar graag die 
leiding wat van hom uitgaan. Ek het hom leer ken as 'n man wat daarvan bewus is 
dat sy besluite 'n invloed op ander se lewens kan h ê—  en dat hy nooit sulke 
besluite ligtelik mag neem nie. Tussen hom en sy personeel was daar 'n verhou- 
ding van wedersydse respek. Hy het eenkeer vir my gesê dat hy 'n gevoel van 
geborgenheid ervaar wanneer hy tussen die personeel beweeg —  en geborgenheid 
beteken vir hom om sonder bevraagtekening aanvaar te word.

Vir sy vakansie gaan prof. Van Wijk graag na sy strandhuis by Keimond naby 
Oos-Londen. Daar onderneem hy lang wandelings op die strand en tel hy stukke 
uitgespoelde dryfhout op. Die hout skuur hy versigtig af om interessante vorms en 
patrone te vorm. Sy honde, eers Kaiser toe Prins en nou Baron, stap saam. Ek het 
'n sterk vermoede dat hy baie probleme wat hom gekonfronteer het, daar vir die 
honde "vertel" het en in die formulering van die probleem, die oplossing gevind 
het. (As ons soms maar saam met die Weimaraners kon geweet het in watter 
rigting hy dink.) Hy lees ook graag —  seifs cowboy-boeke. Dit natuurlik benewens 
die jongste in die Letterkunde en die Geskiedenis, wat hy lank doseer het, en die 
koerante, waar hy nooit nalaat om vas te stel wat die sterre voorspel nie. Wanneer 
die tyd dit toelaat, gesels hy oor wêreldgebeure en ander plaaslike sake van die 
dag.

Hy het 'n kostelike sin vir humor. Self vertel hy min grappe, maar as hy vertel, is 
dit 'n juweel wat jou laat skater. Dan is hy ook lief om te terg. Toe hy uitgenooi is 
om saam met die senior burgers van Pretoria aan 'n staptog om die Presidents- 
woning deel te neem, herinner sy sekretaresse hom daaraan dat hy op die 
bestemde dag reeds oorsee sal wees en vra sy hom of ek nie maar in sy plek moet 
gaan nie. "Nee," was sy antwoord, "netnou voltooi Lappies nie die roete nie en 
steek hy Unisa in die skande!" Tydens 'n ander oorsese besoek sluit hy 'n brief aan 
ons af met die woorde: "Julie moet lekker, en Lappies soet, bly!" Eendag toe die 
Britse ambassadeur by hom kom eet, bid die Rektor in Afrikaans en draai daarna 
na die ambassadeur en sê: "You know, Sir David, I can't speak to God in English."

So deur die jare kom 'n mens agter wat prof. Van Wijk se gewoontetjies beteken. 
Jy weet dat as hy prontuit "n ee" sê, is hy gewoonlik bereid om verder oor 'n saak 
te gesels —  dikwels omdat hy besig is om duiwelsadvokaat te speel. Maar fluit hy 
'n toonlose deuntjie deur sy tande en sê hy: "Ek sal daaroor dink" —  dan is dit 
finaal nee en taboe om die saak weer te opper. Dieselfde deuntjie kondig ook die 
einde van 'n onderhoud aan — dan moet jy rede kry om te loop want daar is nie 
meer sake om te bespreek nie. Wanneer 'n mens in sy kantoor kom en hy stap op 
en af agter die komiteetafel dan weet jy hy is gespanne —  gewoonlik voor 'n 
belangrike toespraak of ander openbare optrede —  en wil hy nie graag gepla wees 
nie.

Alle mense het ander mense nodig om tot voile mens te kan ontwikkel. Soos 
elkeen wat naby prof. Van Wijk gestaan het, is ek hom dankbaar vir die geleent- 
heid wat hy my gegun het om onder sy leiding inhoud aan my taak en daardeur 
ook verdere sin aan my lewe te gee.
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Prof. T. van Wijk saam met mnr. A.W.G. Champion en mnr. J. Strydom ty- 
dens die ingebruikneming van die Durbanse Streekkantoor op 8 Oktober 1973.



DIE WOORDKUNS 
VAN THEO VAN WIJK

ELIZE BOTHA
Professor in die Departement Afrikaans

In die prille dae van die Universiteit van Suid-Arika gedurende die tweede 
helfte van Vyftig, toe die doserende personeel minder as dertig getel het, in 
Skinnerstraat 263 wat toe die deurlugtige hoofsetel van die Universiteit was, 

het ons op 'n dag as dosente in die vierkant van die onaansienlike woonstel- 
“ kompleks", Edward Mansions, verworwe bygebou vir die hoofsetel, onder 'n 
eikeboom vergader. Wat kon die geleentheid gewees het? Miskien 'n verjaardag, 
miskien 'n afskeid. Ons dosente het, so gee my geheue my dit in, graag en dikwels 
saamgekom. Prof. Samuel Pauw moes die woord voer, en het sy spreekbeurt 
ingelei met die versugting: “ Dames en here, ek wens ek het Theo van Wijk se 
silwer tong gehad ... !"

Vir sewentien jaar was Theo van Wijk by die Universiteit van Suid-Arika as 
rektor aan die woord. Onder al die menigvuldige pligte wat tot die amp van Rektor 
hoort, staan die een voorop: dat hy by tallose geleenthede as spreker moet optree, 
en dit in 'n verbysterende verskeidenheid hoedanighede. 'n Mens blaai deur die 
versameling van sy toesprake, praatjies en redes, gebundel en ongebundel, en let 
op die uiteenlopendheid van die geleenthede: die opening van 'n kongres oor
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satanisme cn van 'n simposium oor Halley se komeet; die verwelkoming van 
nuweling-dosente en van gaste by 'n simposium oor aftrede; die bekendstelling 
van 'n Afrikaans-Portugese woordeboek en 'n werkswinkel vir die skryf van gods- 
dienstige kinderverhale; 'n saamtrek van Gereformeerde susters en 'n konferensie 
van verkeersbeamptes; 'n afskeid van 'n ambassadeur, die afskeidsfunksie van 
Unisa-werkers, en die jaarlikse byeenkoms van die Voetslaanklub van Unisa, 
gradeplegtighede, begin en einde van die akademiese jaar—  vir almal het Theo 
van Wijk 'n woord gehad.

A1 hierdie geleenthede het ook nie knussies onder een dak plaasgevind nie. Hoe 
moes die Rektor nie reis met sy woorde nie! Sonder om eers 'n verklarende 
navraag te doen, sien jy dit voor jou in die aanduidings van plek en tyd wat by sy 
toesprake gegee is. Gradeplegtighede, met allerlei bykomende funksies tussenin 
gepas, wat binne enkele dae plaasvind in Parow, Wellington, Oos-Londen, Durban 
en Pretoria. Ek kyk na 1986, April en Mei: elf gradeplegtighede, en tussenin twee 
byeenkomste, op verskillende plekke, van die Kanseliersklub. En op 'n dag in dié 
April, die berig dat sy vriend en kollega, Hennie Joubert, dood is. Ook daarvoor 
moes Theo van Wijk woorde vind: woorde wat sy eie hartseer en verlies, én dié 
van andere stem en vorm sou gee —  'n huldeblyk om uit te saai, 'n roubeklag by 
die begrafnisdiens. Want dit is juis die soort woorde waartoe 'n rektor geroep 
word: dié wat by die geleentheid pas, wat tegelykertyd die mening en bedoeling 
van 'n groot groep mense sal vertolk, en tog die oortuigingskrag van 'n eie siening, 
'n eie belewenis sal dra.

Die groot Nederlandse digter Martinus Nijhoff het op 'n keer oortuigend betoog 
dat geleentheidspoësie ook groot poësie kan word, en wel wanneer 'n digter horn 
met die geleentheid só vereenselwig dat hy dit verbeeldingryk omskep in 'n 
opnuut sprekende omstandigheid. Die leser (en hoorder) van Theo van Wijk se 
talle geleentheidstoesprake het meermale die indruk dat hy dit ook in alledaagse 
prosa kan laat gebeur. Hy maak jou van die taal self bewus, maar dan die taal as 
draer van 'n eie, opreg-verowerde insig, seifs wanneer hy vir die onbedagsame 
leser oënskynlik met blote taalspel besig is. Sê Nijhoff dan nie ook nie (en ek het dit 
raakgesien juis toe ek op soek was na sy uitspraak oor geleentheidspoësie): "Taal 
echter is een verstandhouding van hart tot hart, en wie spreekt geeft zijn hart".

Die spreukrykheid van Theo van Wijk se redes is een van die opvallendste 
kenmerke daarvan, en 'n mens sou sekerlik 'n bloemlesing daaruit kon saamstel. 
Die spreukmaker is 'n skeppende taalgebruiker wat wysheid én taalgevoeligheid 
verenig, en dit is daarom so 'n sonderlinge talent, 'n Klein handjievol kan hier as 
eksemplare geld:

"Die jeug antwoord altyd more, bewus of onbewus, op die besluit van 
gister . . . "

"Die onderwyser is die skepper van vergesigte en ideale. Hy is bemiddelaar 
tussen verlede en toekoms, arbeider in die braakland van verwagtinge . . . "

"'n  Mens moet jou geen illusies maak nie. Ideale is nie teen illusies bestand 
nie ... "

By 'n afskeidsgeselligheid vir Sir David en Lady Scott, Britse ambassadeurspaar,
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op 15 Mei 1979, sc die Rektor: “ We shall miss them as friends; and can even an 
ambassador ask for more than that? Or should he ask for less than that?"

“ More than ever before universities are being called to account," verklaar hy by 
'n gradeplegtigheid in Durban, 10 Mei 1980, en vervolg: “ Equality of opportunity 
must be matched by equality of performance. If accountability has become the 
watchword, performance has become the criterion."

Wanneer 'n nuwe gebou (die eertydse “ Akademies II", nou die A.J.H. van der 
Walt-gebou) ingewy word op 29 April 1983, word die emosie van die geleentheid 
só verwoord: “ Die werklikheid is altyd dwingender as die droom. Ons het die 
werklikheid gevolg, aan die werklikheid probeer voldoen, met die werklikheid 
probeer tred hou. Totdat die werklikheid droom geword het, en die droom soos 
vandag hier, weer werklikheid. Om na nuwe drome, en werklikhede, aanleiding 
te gee . . . "

In dieselfde gees praat hy in sy gelukwensing aan die Universiteit van Stellen
bosch by die inwyding van hul nuwe biblioteekgebou, 1 Mei 1984: "  'n Gebou —  
hetsy seifs boomhuis of woonhuis, pondok of paleis, krot of kasteel —  is altyd 'n 
droom wat werklikheid word . . . "

Hierdie spreukrykheid, seifs in dié enkele voorbeelde, impliseer 'n gees wat die 
waarheid deur die woord wil vergestalt, en dit soek in die kleinste, alledaagse 
ervaring van menswees en van menslike verhoudinge, én in die groter wysgerige 
riglyne wat hy in die uitvoering van sy verantwoordelike leierskap moet hanteer.

Wat laasgenoemde betref, het Theo van Wijk steeds sy spreekbeurte benut om 
sy toehoorders, wat dikwels sy dosentekorps was, nougeset op die hoogte te bring 
van die ontwikkeling van die universiteitswese in die algemeen en afstandsonder- 
rig in die besonder. Ander het elders in hierdie bundel oor die aard van sy 
universiteitsfilosofie verslag gedoen. Maar ook by hierdie geleenthede kon sy 
toehoorders, in die wyse waarop hierdie filosofie verwoord is, ervaar: " . . .  wie 
spreekt, geeft zijn hart." Hy het Unisa "  'n universiteit van hoop en verwagting" 
kon noem. Vir die geykte beeld van 'n universiteit as 'n soort ivoortoring waarin 'n 
asketiese, wêreldvreemde wetenskapsbeoefening nagestreef word, skep hy 'n 
teëbeeld: die universiteit as onvervreembare deel van 'n samelewing, 'n omge- 
wing, die universiteit wat deel het aan opvoeding as lewenslange proses, die 
Universiteit van Suid-Afrika as mikrokosmos: “ It is all things to all men because it is 
not regionally confined or sectionally constrained. The only constraint it accepts is 
that imposed by the demands and norms of scholarship."

So vind hy ook vir die geykte beeld van die eensame Unisa-student 'n teëbeeld, 
op grond van die besondere gesinsbetrokkenheid wat meermale vir hierdie soort 
student geld. Sy begrip vir die voetangels en klemme op die weg van Unisa- 
studente het hy gereeld uitgedruk, veral op gradeplegtighede, in woorde soos 
hierdie: “ They have accepted, they have endured and they have surmounted the 
rigours and the challenges of independent or part-time study, which has been 
described as one of the most difficult ways of getting a degree ever invented by the 
wit of man." Maar sy unieke siening van Unisa as “  'n universiteit wat in 'n 
woonhuis gesetel is" oorstem, versag hierdie “ rigours", hierdie hardepad wat sy
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studente mag beleef; want so 'n universiteit "betrek 'n gesin —  wat moet stil bly, 
of raad gee, of troos". Daarmee omskep hy die eenling-student tot geborgene; en 
deur dié beeld bring hy 'n warm huislikheid in die universiteit se menslike 
verhoudings, wat horn in staat stel om op 'n keer te kon verklaar: "That is one of 
the many advantages of being Principal of the University of South Africa: that you 
feel at home wherever you go, in the largest city and the smallest hamlet, in 
Mitchell's Plain no less than in Cape Town."

Spreukryk en beeldryk is die woorde van Theo van Wijk; maar daarby onmis- 
kenbaar die woorde van die vakman, die "scholar". Midde-in openbaarder 
verpligtinge vind hy die tyd om aantekeninge te skryf by 'n intreerede, wat die 
historikus in horn wakker gemaak het, en dit word saam met die intreerede as 
naskrif gepubliseer (Elize Botha, 1983. Die dosent as leser). Wanneer hy die 
verwelkoming waarneem vir die Polisie 75 Simposium op 10 Maart 1988, blyk dit 
duidelik dat hy Wet 14 van 1912 wat tot die totstandkoming van die S.A. Polisie op 
1 April 1913 gelei het, indringend bekyk het. Miskien is een van die uitnemendste 
voorbeelde hiervan sy rede gelewer by die Taalfees in die Paarl op 7 Oktober 1975, 
"Die woord as daad", as opstel gepubliseer in die Tydskrif vir Letterkunde, Novem
ber 1976 (p. 75-78), en ook opgeneem in die bundel Die Rektor aan die woord, 
Unisa 1980, p. 180-184. Die klinkende aanhef daarvan: "Die woord is nooit net 
woord nie. Die woord is altyd ook daad, is altyd daad", lui 'n teks in wat oor taal en 
geskiedenis, oor Afrikaanse taalgeskiedenis besin en 'n verhelderende vertoiking 
daarvan gee, maar ook vir die leser in ons eie tydsgewrig 'n besondere profetiese 
gehalte het. "Afrikaans is nie net die taal van die Afrikaner, of die Afrikaansspre- 
kende nie; dit is 'n taal van Afrika .... Sonder Afrikaans sou Suid-Afrika nog 'n 
koloniale winsgewes wees, 'n Afrika-taal gee horn reg op Afrika-status" —  so 
prefigureer Theo van Wijk reeds in 1975 die gesprek oor Afrikaans wat sedert 
1976 ál intenser gevoer word, sekerlik tot, en verby ons tyd.

Ten diepste is hierdie opstel egter 'n belydenis van Theo van Wijk se eerbied vir 
die woord, en daarom ook van sy eerbied vir die mens, aan wie die mag van die 
woord gegee is. En hierdie eerbied vir die woord, hierdie gevoeligheid vir die mag 
van die woord: is dit nie die waarmerk van die skeppende woordkunstenaar nie?

In die vroeë veertigerjare (en ook, sporadies, later) het daar in Die Huisgenoot en 
Die Brandwag —  toe nog Afrikaanse gesinstydskrifte met 'n sterk literêre inslag — 
van tyd tot tyd gedigte en verhale van Theo van Wijk verskyn. Die jong digter het 
ook in die tydskrif van Rhodes-Universiteit The Rhodian gepubliseer: gedigte, 
hoofsaaklik, wat die sterk individualistiese inslag en belydende aard, wat ook eie 
was aan die jeugwerk van W.E.G. en N.P. van Wyk Louw, vertoon. Lees 'n mens 
dié verhale, val die fyn, gevoelige uitbeelding van menslike verhoudings jou op. 
Inderdaad gaan dié verhale nie in die eerste plek oor opspraakwekkende gebeur- 
tenisse nie, daar is geen komplekse intriges in nie. Dit gaan om die onderlinge 
begrip, of afwesigheid van begrip, tussen mense; om die verwording van emosies 
en stemminge wat in menslike verhoudinge so dikwels van beslissende belang is. 
Dialoog, gesprekke speel in hierdie verhale 'n belangrike rol, en die natuurlikheid 
daarvan is opvallend: die leser ervaar dit as die werk van iemand wat noulettend
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luister na die manier waarop mense met mekaar praat, wat toon en tongval, 
nuanse en gevoel, trefseker registreer.

Die bekende joernalis en literêre fynproewer, Fred le Roux was indertyd 
verhaleredakteur van Die Huisgenoot; hy het in 1950 die eerste redakteur van Sarie 
Marais—  deesdae net Sarie— geword. Daar het mettertyd 'n vriendskap tussen 
die jong skrywer en sy redakteur ontwikkel; dit kan 'n mens merk uit die briewe 
van Le Roux wat die publikasie van Theo van Wijk se verhale (ook later, in die 
vyftigerjare, sekerlik omdat Le Roux nog die hand daaroor gehou het, in Sarie) 
begelei het: die vroegstes nog gerig aan “ Die Pastorie, Franschhoek", die laastes 
aan “ Universiteit van S.A., Transvaliagebou, Sentraalstraat, Pretoria". Van die 
begin af praat Le Roux van die talent in Theo van Wijk se werk, dat dit "iets beters 
(is) as wat gewoonlik in tydskrifte opgedis word". Hy is streng in sy kritiek, sê hy, 
omdat daar soveel belofte is wat verwesenlik moet word; hy beskou die publikasie 
van die verhale as "  'n geleentheid om te oefen"; hy waardeer "die plesierige 
manier waarop u met ons saamwerk". Van een van die verhale praat Le Roux as 
"  'n ware 'editor's dream' ... ligte leesstof van die beste soort wat enige populêre 
tydskrif ons sal beny", maar voeg dadelik by dat dit as “ afwisseling" van Van Wijk 
se ander werk beskou moet word. Telkens vermeld Le Roux die jong skrywer se 
"lewendige dialoog": "Het jy al toneelwerk geskryf?" vra hy in 'n brief van 24 
Augustus 1950, en vervolg: "Ek weet van min mense wat 'n dialoog so knap kan 
hanteer en wat die nuanses van ons spreektaal so goed ken om innerlike 
gevoelens daarmee aan te dui."

Die belofte in die vroeë skryfwerk van Theo van Wijk het anders as wat Fred le 
Roux kon voorsien het, in vervulling gegaan: nie in verbeeldingswerk nie, maar in 
die verbeeldingryke woorde waarmee hy die wel en wee en werksaamheid van die 
Universiteit van Suid-Afrika oor dekades heen begelei en vertolk het.



1 2 MAN VAN BEREKENING

A.J. KOEN
Oud-voorsitter van die Raad

In februarie 1972 is prof. Theo van Wijk deur die Raad van die Universiteit van 
Suid-Afrika as Rektor aangestel. Hy het prof. Pauw, wat die vorige jaar 
afgetree het, opgevolg.

Sy aanwysing is voorafgegaan deur heelwat onaangenaamheid en bitterheid. 
Die meerderheid van die Senaat het die aanstelling van prof. Van Wijk gesteun, 
terwyl 'n sterk minderheid ten gunste van 'n ander kandidaat was. Die Raad was 
so sterk verdeeld in hulle keuse, dat daar by twee benoemingsvergaderings 'n 
staking van stemme was.

Druk is toe op my uitgeoefen om my beslissende stem as Voorsitter uit te bring, 
dog ek het om tweërlei redes geweier. Op die eerste van die benoemingsver
gaderings het die Raad eenparig op geheime stemming per stembriefie besluit. 
Hierdie besluit het my die beslissende stem ontneem, en as ek dit sou gebruik, kon 
een van die partye 'n hofbevel teen die uitslag aanvra.

Prof. Rudd, die bekende Britse outoriteit op die gebied van die prosedure van 
vergaderings en komitees, beskryf die beslissende stem as volg: "The casting vote 
is a privilege, not a right." Hy beweer verder dat die beslissende stem slegs by hoë
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Die Voorsitter van die Raad, dr. A.J. Koen, oorhandig 'n skets van 
Unisa aan die Rektor tydens die vernoeming van die Theo van Wijk- 

gebou op l April 1981.
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uitsondering by die keuse tussen twee persone gebruik moet word, aangesien dit 
die voorsitter van enige organisasie se objektiwiteit in gedrang mag bring.

Hierdie kort inleiding, sonder onnodige besonderhede, dien net om aan te toon 
onder welke moeilike omstandighede prof. Van Wijk sy aanstelling aanvaar het. 
Dat hy, ten spyte hiervan, binne weke eerder as maande sy rektorskap met soveel 
toewyding en buitengewone werkvermoë aangepak het, strek tot sy eer. Spoedig 
kon hy dan ook op die voile vertroue en algehele ondersteuning van die Raad 
staatmaak. Trouens, raadslede wat teen horn gestem het, het teenoor my beken 
dat hulle dankbaar was dat prof. Van Wijk as Rektor aangestel is.

Prof. Van Wijk is 'n man met buitengewone intellektuele vermoëns, akademi- 
kus by uitstek, soeker na die waarheid, beoefenaar van die wetenskap, voortref- 
like leermeester, objektief in sy beoordeling van mense en vervul met groot 
deernis teenoor sy personeel en studente.

Behalwe die vele talente, is hy ook vaardig met die pen en gesproke woord. Die 
personeel het altyd uitgesien na sy toesprake, want hy het besiel en geboei. Hy het 
dosente geïnspireer om hulle beste te lewer deur volharding en die verbetering en 
verfyning van onderrigmetodes. Hy het voortgebou op die werk van sy voor- 
gangers om die tegniek van afstandonderrig te vervolmaak.

Trouens, dit het dermate geskied dat Unisa wêreldwyd beskou word as leier op 
die gebied. As in aanmerking geneem word dat Unisa studente uit alle bevolkings- 
groepe bedien, insluitende talle buitelandse studente, is dit des te meer prysens- 
waardig. Die gawe om met fyn berekendheid vooruit te beplan, het dit vir prof. 
Van Wijk moontlik gemaak om, met die hulp van sy personeel, van Unisa 'n baken 
van lig vir duisende te maak.

As voorsitter van die Uitvoerende Komitee van die Senaat, die Senaat, verskeie 
staande komitees en ad /wokomitees tree hy met groot bevoegdheid op. Kalm en 
bedees luister hy geduldig na alle kante van 'n saak en som dan in 'n paar woorde 
die kern van die probleem op. Ek het nooit ondervind dat hy sy stem verhef nie —  
seifs nie eens onder tergende omstandighede nie.

Daar is iets geheimsinnig in sy persoonlikheid, omdat sy gesig nooit sy gevoelens 
openbaar nie. Ek het egter mettertyd agtergekom dat 'n kilheid in sy gelaat en oë 
soms sy afkeur aandui.

Unisa, met sy studente, dosente en ander personeel vorm 'n mikrokosmos van 
groter Suid-Afrika. Die dosente, veral, weerspieël die voile spektrum van politieke 
denke van ver links na ver regs. Dat hy deur sy objektiewe en korrekte optrede 
daarin kon slaag om hulle, met enkele uitsonderings, tot verdraagsaamheid en 
spanwerk te inspireer, spreek boekdele vir sy unieke leierskap.

Hierdie stuurmanskap openbaar hy ook ten opsigte van studente uit al ons 
bevolkingsgroepe. Unisa het 'n geweldige taak om die intellektuele en opvoed- 
kundige peil van ons minder bevoorregte bevolkingsgroepe op te hef. Daardeur is 
daar egter unieke geleenthede om 'n beter verhouding tussen die groepe te 
bewerkstellig. Veral ons swart bevolking het groot waardering vir die studieleiding 
van Unisa.

Prof. Van Wijk beskik oor besondere administratiewe hoedanighede, finansiële
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insig cn werkkrag. 'n Stewige administratiewe onderbou is 'n voorvereiste vir die 
akademiese werk van 'n universiteit vir afstandonderrig. Daarsonder stort die 
akademiese werk in duie. Prof. Van Wijk het daarin geslaag om 'n groep uiters 
bekwame amptenare, die meerderheid akademies onderlê, om hom byeen te 
bring om van die administrasie 'n modelkomponent van Unisa te maak. Dis 
opvallend hoe op hoogte hy van alle aspekte van hierdie omvangryke organisasie 
is, en welke agting en lojaliteit veral die topamptenare teenoor hom koester.

Onder sy bekwame leiding en finansiële insig, gesteun deur argitekte en 
bekwame administratiewe personeel, het die een na die ander praggebou op 
Muckleneukrant verrys. Voorwaar 'n ligpaleis wat sy lig laat skyn tot in die 
nederigste gehuggie waar 'n student studeer.

Graag wil ek melding maak van die ondersteuning wat prof. Van Wijk ontvang 
het van sy minsame en wellewende eggenote. Akademikus en gemeenskapleid- 
ster in eie reg, stel sy belang in die mees junior lid van Unisa se personeel.

Vir my was dit 'n aangename en verrykende ervaring om oor soveel jare met 
prof. Van Wijk saam te werk. Die herlewing van die herinnerings van die 
vriendskap, samewerking en erkentlikheid wat ek oor soveel jare by Unisa 
ondervind het, verskaf my vandag nog groot vreugde.

Theo van Wijk, ek huldig u as akademiese leier wat u lewe wy aan die 
inteliektuele opheffing van alle bevolkingsgroepe van ons land.
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PERSOONLIKE 

HERINNERINGE AAN 
THEO VAN WIJK

J.H. VAN DER MERWE
Voormalige Vise-rektor

W at hier volg, is enkele sketsmatige indrukke oor 'n lang tydperk.
Sommige van die gebeurtenisse wat ek hier vermeld, het so lank gelede 
plaasgevind dat meeste van die persone wat daarby betrokke was dit 

seker al vergeet het. Op my het dit egter so 'n indruk gemaak dat ek dit vandag nog 
onthou.

Theo van Wijk het in 1948 sy verskyning by die Afdeling Eksterne Studie 
gemaak as lektor in Geskiedenis. Die Departement Geskiedenis was een van die 
gelukkige departemente wat vroeg al 'n tweede personeellid gekry het. Meeste 
van die ander twaalf of meer departemente was nie so gelukkig nie en is deur slegs 
een persoon beman. 'n Mens was dan sommer jou eie departemenshoof en eintlik 
was jy die hele departement. Ek onthou dal ek ook 25c per bladsy ekstra kon 
verdien deur my eie studiegidse te vertaal.

Die nuwe lektor in Geskiedenis was 'n stil en beskeie mens wat homself nie op 
die voorgrond gedwing het nie. Die eerste keer wat ek horn 'n toesprakie hoor 
maak het, was na sy huwelik met Cilna Labuschagne. Kort na hulle terugkeer van 
'n kort wittebrood het ons, dit is die doserende personeel, hulle by die oggendtee

90
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'n huweliksgeskenk aangebied. Allc dosente was teenwoordig —  seker nie meer 
as twintig nie. Die bruidegom moes natuurlik 'n bedanking uitspreek en ons is toé 
al getref deur sy bykans volmaakte taalbeheersing. Veral sy vloeiende styl, met 
volsinne en geen "ge-oem " of "ge-aa" nie, was opmerklik. 'n Mens sou kon dink 
dat hy die kort toespraak goed voorberei het. Ek het egter later gesien dat hy feitlik 
sonder voorbereiding net sulke vloeiende voordragte kon lewer. Prof. Pauw het 
hom eendag na 'n gradeplegtigheid gevra om die gegradueerdes geluk te wens. Hy 
het hom vir ongeveer tien minute aan die geselskap onttrek en opgestaan en 'n 
vloeiende toespraak in Afrikaans en in Engels gelewer. Taalkundig was daardie 
toespraak net so goed versorg soos die weldeurdagte redes wat ons deesdae 
gewoond is om van hom as Rektor te hoor.

Soos die jare aangestap het, het ook Theo van Wijk se aansien gestyg. Hy het 
meermale vir lang rukke waargeneem as hoof van die Departement Geskiedenis. 
Later is hy ook gekies as dekaan van die Fakulteit Lettere, en hier het hy groot 
aanhang verwerf as 'n simpatieke, maar standvastige leier. Die dekaanskap is 
gevolg deur sy verkiesing as een van die Senaatsverteenwoordigers op die 
Universiteitsraad, en dit was dus geen verrassing toe prof. Pauw hom gevra het om 
as Rektor waar te neem tydens prof. Pauw se afwesigheid weens siekte.

Met prof. Pauw se aftrede einde 1971 het 'n paar maande aangebreek wat Theo 
seker nie lig sal vergeet nie. In November is hy deur die Senaat aangewys as hul 
kandidaat vir die rektorskap, maar op die Raad het prof. Pauw 'n ander kandidaat 
gesteun. Die stemming was gelykop en aangesien die Voorsitter, dr. A.J. Koen, nie 
'n beslissende stem wou gee nie, is besluit om vroeg in 1972 weer te vergader. 
Weer eens was daar 'n gelykop uitslag, maar by 'n tweede stemming na die 
teepouse is prof. Van Wijk as nuwe Rektor aangewys.

Agter die meningsverskil in die Raad was egter nie sulke slinkse motiewe as wat 
die koerante, veral die Engelstalige koerante, voorgegee het nie. Op die voorblaaie 
van sommige koerante is berig dat dit 'n poging van prof. Pauw en die Afrikaner- 
Broederbond was om beheer oor Unisa te verkry. My persoonlike indruk was dat 
dit bloot 'n meningsverskil was tussen prof. Pauw en die Senaat. Prof. Pauw wou 
prof. S.I. Malan as sy opvolger hê, terwyl die Senaat oorweldigend ten gunste van 
prof. Van Wijk was.

Terwyl die koerante daardie somervakansie gespekuleer en gegis het oor Unisa, 
was Theo van Wijk nog swygsamer as gewoonlik. Die rektorskap was 'n amp 
waarna hy, volgens sy eie woorde aan 'n familielid, geensins geaspireer het nie.

Gelukkig was al die drukte vroeg in 1972 verby en kon die nuwe Rektor sy taak 
aanvaar. Een van die eerste dinge wat gebeur het, was dat die hele administrasie 
en organisasie van die Universiteit op 'n vaster voet geplaas is en meer vaartbelynd 
gemaak is. Hierin het een van die eerste twee Vise-rektore, wyle prof. Fritz Radel, 
ook 'n aansienlike rol gespeel.

Ek het vanaf 1976 tot einde 1980 die voorreg gehad om prof. Van Wijk van 
naderby in aksie te sien as Rektor. Die oorheersende indruk wat 'n mens gekry 
het, was sy algehele toewyding aan sy taak. Soos hy dit self uitgedruk het, was hy 
vier-en-twintig uur op diens. Inderdaad het sy werksdag van vroeg soggens tot laat



Persoonlike herinneringe aan Theo van Wijk 93

oq 4í

P s hrCt. v. X

■«-íí
s

•5
x-S><3

c

oo . 00 > 
On ^3  <3
■S -V

CQ S3.



94 Indrukke / Impressions — 13

saans gestrek. Elke middag is 'n groot pak lêers na sy huis geneem vir afhandeling 
in die aand!

Dit het gebeur dat mense hom verwyt het dat hy soms stadig was om 'n 
beslissing te bereik. Dit was egter die gevolg van sy deeglikheid. Nooit sou hy op 'n 
vergadering van die Bestuurskomitee 'n saak goedkeur voordat hy oortuig was dat 
dit die beste besluit sou wees. As daar enigsins onsekerheid by hom was, sou hy 
altyd vra dat die punt oorstaan vir die volgende vergadering. 'n Mede-Vise-rektor 
het eenmaal in 'n ligter luim aan my gesê: "Jy en ek sal die werk seker vinniger as 
Theo kan afhandel, maar dan sal ons beslis meer foute maak." Theo se slagspreuk 
was eintlik "geen foute” !

By die Komitee van Universiteitshoofde (KUH) het prof. Van Wijk ook op sy stil 
manier agting afgedwing en op verskeie subkomitees gedien. Toe hy in Januarie 
1981 voorsitter van die KUH geword het, het 'n mens onwillekeurig teruggedink 
aan die vroeë vyftigerjare. Toe is daar in universiteitskringe gedebatteer oor die 
vraag of die Afdeling vir Eksterne Studie (later die Universiteit van Suid-Afrika) 
hoegenaamd in die KUH sitting mag hê, en indien wel, wie dan die Afdeling 
Eksterne Studie daar moet verteenwoordig: die Direkteur (later Rektor) of die 
voorsitter van die Senaat ('n professor aan 'n ander universiteit!).

Die loopbaan van Theo van Wijk en die geskiedenis van Unisa toon werklik 'n 
groot ooreenkoms!
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THEO VAN WIJK 
— THE MAN AND THE 

UNIVERSITY PRINCIPAL

S.A. STRAUSS
Professor in the Department of Criminal and Procedural Law

I first met theo van wiJK shortly after I had joined the Faculty of Law of the 
University of South Africa in January 1960.

At that time the lecturing staff of the University of South Africa was a 
fraction of its present size. Only a year before, in 1959, when the new library 
building—  now known as the Samuel Pauw Building—  was taken into use, it 
accommodated the entire lecturing and library staff, with office space to spare after 
the addition of a new wing.

In those days our numbers were so small that lecturers and administrative staff 
came to know each other personally, and were often on first-name terms. Soon 
after my arrival I made the acquaintance of this likeable senior lecturer from the 
Department of History, Theo van Wijk. From the outset it was clear to me that he 
was highly esteemed by all members of staff. Though a man of few words, what he 
did say carried great weight. In his dealings with his colleagues he was open- 
minded, serene, always available —  someone with whom one could establish an 
instant rapport.
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Something that struck me about him was that in the lively discussions common 
among academics, he almost invariably listened to the other party's point of view 
before expressing his own. I would be inclined to describe his general attitude 
towards people, his approach to those with whom he comes into contact, as one of 
somewhat reserved modesty yet cordial goodwill.

Even during the sixties Theo van Wijk was already taking a leading part in the 
academic management of the University. Under the principalship of Professor 
Samuel Pauw those were years of tremendous growth and progress, which made 
heavy demands on both lecturing and administrative staff. Within the Department 
of History, Van Wijk did pioneering work. Eventually he succeeded to the office of 
Dean of the Faculty of Arts, in which capacity he evinced sterling qualities of 
leadership. He was highly regarded by Senate.

He was not a man for long speeches, but in his calm, imperturbable manner 
could make his point succinctly. Neither was he inclined to emotional impulsive
ness. During the heated debates of the sixties on the question of whether the 
University should move to Johannesburg in order to establish an Afrikaans 
university in that city, he stated his case with composure. Van Wijk was a speaker 
who always enhanced the tone of a discussion, gave people food for thought and, 
when feelings ran high, introduced a tranquil note.

Once it had been decided that the University of South Africa would remain in 
Pretoria, Professor Pauw launched the grand project of providing worthy premises 
for the burgeoning institution. Millions of rands had to be collected in order to 
realise and establish the proposed campus and complex of buildings on 
Muckleneuk Ridge. The lecturing staff had to do their bit and in this respect too 
Van Wijk played a leading role.

in 1969 Senate elected Van Wijk as one of its representatives to the University 
Council, an office he held until he assumed the principalship in 1972. In the 
course of 1969 he served as acting Principal for a while and acquitted himself of 
this task with dignity.

The appointment of a university principal can be a fairly dramatic business. The 
nomination of Theo van Wijk as the new Principal of the University of South 
Africa, after Professor Pauw had announced his intention of vacating the chair in 
1971, was not without drama. When it became known that the principalship was 
to fall vacant, it was quite clear that Van Wijk enjoyed considerable support among 
the lecturing staff. At the Senate meeting where this body had to indicate its 
choice, Van Wijk duly led the field, closely followed by Professor Willem Joubert, 
long-standing Dean of the Faculty of Law.

Council had greater difficulty in reaching a decision. "Politics” —  not necessar
ily of the party-political variety —  can feature in official nominations, and initially 
Council declined to accept the Senate's first choice. This unfortunately caused 
some strain. Joubert was the one who, in his capacity as member of Council, took 
up the case in Council, arguing strongly that the sensible course would be to 
appoint the person who had been Senate's first choice. Fortunately, and wisely, 
Council eventually decided to do so.
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With Theo van Wijk in the Principal's chair, the years ahead held great promise 
for the University. His term of office was to last from 1 April 1972 to 3 1 December 
1988. A principal is appointed for a period of five years, and in the years that 
followed, Council, on the recommendation of Senate, repeatedly reappointed Van 
Wijk. At the end of 1985 Council decided to request him to continue as Principal 
for a further period of three years, whereafter his term of office would come to an 
end.

The changes introduced in University management during the Van Wijk era 
were many and momentous. One of Van Wijk's first moves was to request Council 
to nominate two Vice-Principals to assist him. They were Professors H.S. Steyn and 
F.E. (Fritz) Rádel.

One could dwell at length on Van Wijk's style of management. As a member of 
council over the years I was privileged to see him in action at close quarters, and 
frequently worked with him on committees and in various University matters.

University lecturers not only enjoy freedom of thought but have almost com
plete freedom in the conduct of their academic disciplines, provided they honour 
their commitments to their subject, their students and their colleagues. The 
vocation, responsibilities and working conditions of lecturers are of a kind that 
promotes originality and individuality and works against constrained uniformity. 
It is not always easy, however, to get a bunch of individualists to cooperate as a 
team. In addition academics tend to keep aloof from, and are sometimes positively 
antagonistic towards, the administrative systems within which they inevitably 
have to function. And any body of academics is bound to have its share of enfants 
terribles. In such a situation, unless there is strong, positive leadership, things can 
go badly awry and relations may be bedevilled.

Having had some experience of other universities, I would venture the opinion 
that Unisa is one of the happiest academic communities in South Africa. Here I am 
not referring to the large body of lecturers alone, but to the administrative staff as 
well. Our university administration, which performs a mammoth and unique task, 
is widely recognised as one of the finest in South Africa. In addition there is an 
excellent relationship between the lecturing staff and the administration.

More than anybody else, Theo van Wijk can take the credit for this state of 
affairs. He was pre-eminently responsible for managing the University in such a 
way as to cultivate a spirit of cooperation. His unruffled courtesy and constant 
readiness to listen to all possible points of view did much to promote sober 
reflection and mature decision-making. And he took infinite pains to consult those 
who could be affected by his decisions or those of the University management.

No matter how heated the atmosphere might become, over the years I have 
never known him to react emotionally or lose his temper. When feelings ran high 
it was his tactful, mild manner that restored the calm and induced a willingness to 
consider another point of view.

Over the years Senate grew into a formidably large and, in a sense, impersonal 
body. As chairman of Senate, Theo van Wijk conducted proceedings in masterly 
fashion, always in full command of the situation. Every member, from the most
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senior to the newest, was free to speak his or her mind. Van Wijk, however, never 
dominated Senate from the chair: he exercised control without imposing author
ity. A fine sense of humour frequently enabled him to relieve the solemnity of the 
proceedings or break the tension with a good-natured quip.

The Principal is not the chairman of Council, but plays a prominent role at its 
meetings, furnishing information about university matters and directing discus
sions. At this task too Van Wijk excelled. Much of Council's business concerns 
sensitive issues affecting the University's role in society. The Councillors are 
people from divergent backgrouds, representing a wide range of interests; above 
all, they do not hesitate to voice criticism. Here too relations can easily become 
strained in the absence of sound leadership. Without detracting from the impor
tant role played by Council chairmen such as Dr A.J. Koen and Dr G. Davidtz, it 
cannot be denied that Van Wijk provided such leadership in his key capacity as 
chief executive officer of the University. Despite his preference for reconciling 
conflicting viewpoints wherever possible, he could take a firm stance when 
necessary. If I were to sum up his style of management in a nutshell, I should say 
that it was a matter of suaviter in modo, fortiter in re.

Theo van Wijk has sometimes been criticised for his circumspect decision
making. Excessive circumspection can of course lead to indecisiveness and lack of 
direction. I have, however, told such critics on occasion that, even though it might 
take a little longer, I would rather have a circumspect decision-maker any day 
than a hothead who rushes in where angels fear to tread, bloodies a few noses in 
the process and then has to try and smooth things over and settle ruffled feathers 
after the event. It is precisely Van Wijk's cautious and tactful handling of tricky 
issues which —  in a giant educational organisation serving a hundred thousand 
students from different population groups, nations and cultures —  has contribut
ed so much to good relations among staff and students, and high standards of 
service.

One of the most painful tasks of a Principal is having to exercise discipline 
within the organisation. On several occasions I was asked by Van Wijk to assist 
him in disciplinary inquiries. Even where these concerned employees at a very 
humble level, he was not prepared to leave the inquiry to others. Despite an 
extremely heavy schedule he personally headed disciplinary inquiries, some of 
which could take up many hours and even days. Here loo he exercised great 
patience and courtesy, allowing all a chance to have their say. Sometimes it was 
necessary to make unpleasant, tough decisions. But when it came to dispensing 
justice, it was always tempered with mercy.

I still need to say something about Theo van Wijk, the public figure. As Principal 
of a major university he was often in the limelight. An eloquent but unaffected 
speaker, able to deliver a short and cogent message, he was always a credit to the 
University. Part of his task was to receive and entertain prominent visitors from 
abroad. In this he was regularly assisted by his wife, Mrs Cilna van Wijk, that gem 
among women. I wonder whether there are many South Africans who have made 
better friends for this country than this remarkable couple.
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Earlier I remarked that when Theo van Wijk assumed the office of Principal the 
years ahead held great promise for the University. That promise has been fulfilled 
in every respect. Looking back over the years since 1972, it has indeed been a 
golden era —  a period during which the University flourished and progressed. The 
labours of Theo van Wijk and the many who helped to develop the University 
under his leadership have been richly rewarded. For me, as for many others, they 
were years that I would not exchange for anything. We look back on this period 
with happy memories and great appreciation.

Now that Theo and Cilna van Wijk are approaching the end of their long and 
fruitful association with the University, I should like to add my voice to the many 
in wishing the Principal and his wife everything of the best for the years that lie 
ahead.
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